คํานํา
กอนอื่นบริษัท ฯ ขอขอบคุณที่ทานไดเลือกซื้อเครื่องชั่งแสดงน้ําหนักรุน Weight Base นี้ เนื่องจาก
เครื่อง Weight Base นี้เปนอุปกรณเครื่องมือวัด ผูที่จะทําการติดตั้งจะตองมีความรูทางดานไฟฟา - อิเล็กทรอนิกส
มิเชนนั้นอาจเกิดความเสียหายขึ้นกับตัวเครื่อง Weight Base เอง หรืออุปกรณที่นํามาตอพวงดวย โดยภายในคูมือ
เลมนี้จะประกอบไปดวยเนื้อหา ดังนี้
1.
2.
3.
4.

อธิบายสวนประกอบของเครื่อง, ชองตอสายสัญญาณตาง ๆ
ขั้นตอนในการติดตัง้ และการเชื่อมตอสายสัญญาณ
วิธีการตั้งโปรแกรมและการปรับเทียบน้ําหนัก
การใชงานเครื่องและกระบวนการทํางาน

!! ขอควรระวัง กอนที่จะทําการเชื่อมสายสัญญาณตาง ๆ ควรปดเครื่องหรือตัดไฟออกจากเครื่องเสียกอน

การตอสายสัญญาณกับเครือ่ ง

1

4

2

3

5

ภาพที่ 1 - ภาพมองจากดานหลังของเครื่อง

1.
2.
3.
4.
5.

ชอง COM1 ใชตอกับจอรีโมทแสดงผลภายนอกหรือคอมพิวเตอร โดยจะสงเปนสัญญาณ RS-232
ชอง COM2 ใชตอกับจอรีโมทแสดงผลภายนอกหรือคอมพิวเตอร โดยจะสงเปนสัญญาณ RS-232
ชองเสียบสายไฟ 5 VDC จากหมอแปลง
ชอง LOAD CELL ใชตอกับโหลดเซลลเพื่อรับคาน้ําหนักจากแทนชั่ง
ชอง PRINTER เปนชองตอกับเครื่อง Printer เพื่อพิมพบัตรชั่ง โดยตอที่ Parallel Port ของเครื่อง Printer

ชองตอสายสัญญาณตางๆ
 ชองตอ COM1 (คอนเน็กเตอร DB-25)
ขาที่
2
7

สัญญาณ
TXD
GND

สีของสายไฟ
แดง
ดํา

สัญญาณ
TXD
GND

สีของสายไฟ
แดง
ดํา

 ชองตอ COM2 (คอนเน็กเตอร DB-9)
ขาที่
2
5

 ชองตอ Load Cell (คอนเน็กเตอร DB-9)
ใชตอ กับโหลดเซลลหรือ Junction Box เพื่อรับสัญญาณน้ําหนัก โดยสัญญาณที่ขาตางๆ มีดังนี้

ภาพแสดงขาสัญญาณของโหลดเซลล
ขาที่
1
2
3
4
5
7
8

สัญญาณ
+ Excitation
+ Sense
Shield
– Sense
– Excitation
+ Signal
– Signal

สีของสาย
แดง
สม
เหลือง
น้าํ เงิน
ดํา
เขียว
ขาว

*** หมายเหตุ ในกรณีที่สายสัญญาณ Load Cell เปนแบบ 4 เสน ใหเชื่อม + Excitation เขากับ + Sense และ
เชือ่ ม – Excitation เขากับ – Sense

ตําแหนงการตอสายสัญญาณตางๆ ภายในเครือ่ ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตอไฟเลี้ยงวงจร 5 VDC จากหมอแปลง
ตอกับแผงปุมกดหนาเครื่อง เพื่อรับคีย
ชองเสียบ Jumper เพื่อเขาไปตั้งคาการทํางานและปรับเทียบน้ําหนัก
ตอไปยังโหลดเซลลเพื่อรับคาน้ําหนัก
แบตเตอรรี่แบคอัพของไอซีนาฬิกา
ตอออก Printer เพื่อพิมพบัตรชั่งและรายงานการชั่ง
ตอไฟ Back Light ของจอแสดงผล
ตอกับจอแสดงผล
ตอออก COM1 สงสัญญาณ RS-232 ไปยังจอแสดงผลภายนอกหรือคอมพิวเตอร
ตอออก COM2 สงสัญญาณ RS-232 ไปยังจอแสดงผลภายนอกหรือคอมพิวเตอร

การใชงานปุม กด

ปุม ID
ปุม PRINT
ปุม REPORT
ปุม SETUP
ปุม ERASE
ปุม ZERO
ปุม YES, NO

ใชสําหรับการปอนทะเบียนรถ
ใชสําหรับคนหาขอมูลการชั่งที่อยูในเครื่อง
ใชสําหรับการพิมพรายงานการชั่ง
ใชสําหรับการตั้งคา
ใชสําหรับลบรายการชัง่
ใชสําหรับปรับน้ําหนักใหเปน ศูนย
ใชสําหรับยืนยันการทํางานภายในโปรแกรม

ปุม

ใชสําหรับเปลี่ยนภาษาจาก อังกฤษ(EN)  ไทย(TH)

ปุม

ใชสําหรับยกเลิกการทํางานเพื่อเพื่อกลับสูหนาจอหลัก

ปุม

ใชสําหรับลบตัวอักษรในกรณีที่พิมพขอมูลผิด

การใชงานเครือ่ ง
เมือ่ ผูใชงานทําการเปดเครื่อง ทีจ่ อแสดงผลจะแสดงหนาจอหลัก ดังรูป โดยจะแสดงรายละเอียด ดังนี้

แถวบน : จะแสดง วัน/เดือน/ป (ทางดานซาย) และเวลา ชัว่ โมง/นาที/วินาที (ทางดานขวา)
แถวกลาง : จะเปนตัวเลขแสดงคาน้ําหนักในหนวยกิโลกรัม และสัญลักษณ แสดงคาน้ําหนักนิ่ง (ถาน้ําหนักไม
นิ่งจะไมแสดงผล)
แถวลาง : จะแสดงขอความ ZERO เมื่อน้ําหนักทีช่ ง่ั ไดมคี า เทากับศูนย, ขอความ MOTION จะแสดงเมือ่ เครื่อง
กําลังอานคาน้ําหนักอยูและน้ําหนักยังไมนิ่ง และแสดงสัญลักษณรูปแบบภาษาไทย (TH), อังกฤษ
(EN) ที่มุมลางขวาของจอแสดงผล

1. การชั่งเขา – ออก และรับจางชั่ง (กดปุม ID)
เปนเมนูการชั่งน้ําหนักเพื่อบันทึกและพิมพบัตรชั่ง โดยผูชั่งจะตองปอน เลขทะเบียน, รหัสลูกคา,
รหัสสินคา, ราคา และการหักคาตางๆ เชน หักคาความชืน้ , หักคาชั่ง เพื่อใหโปรแกรมทําการคํานวณและพิมพบตั ร
ชั่งออกมา

สวนการรับจางชั่งนั้น เครื่องจะชั่งและพิมพบัตรชั่งออกมาแตจะไมบันทึกขอมูลการชั่งเก็บไวในเครื่อง
ใชในกรณีที่ไมตองการเก็บบันทึกรายการชั่งนั้นๆ

2. การคนหาขอมูลในหนวยความจําของเครื่อง (กดปุม PRINT)

เปนเมนูในการเรียกดูขอมูลในหนวยความจําของเครื่อง โดยสามารถแบงเปนหัวขอตอไปนี้
2.1 คนหาบัตรชั่ง เปนการคนหาขอมูลของการชั่งที่ไดบันทึกไวในเครื่อง เพื่อทําการพิมพ , แกไข หรือ
ลบขอมูลออกจากเครื่อง โดยสามารถคนหาได จากหัวขอตอไปนี้

- 2.1.1 คนหาจากวันที่

เปนการปอนชวงวันที่ที่ตองการจะดูขอ มูล

- 2.1.2 คนหาจากทะเบียน

เปนการปอนเลขทะเบียนที่ตองการจะดูขอ มูล

- 2.1.3 คนหาจากรหัสลูกคา เปนการปอนรหัสลูกคาที่ตองการจะดูขอ มูล
- 2.1.4 คนหาจากรหัสสินคา เปนการปอนรหัสสินคาที่ตองการจะดูขอ มูล
- 2.1.5 คนหาเฉพาะรถชั่งเขา เปนการดูขอ มูลเฉพาะรถที่ชั่งเขาแตยังไมไดชั่งออก
เมื่อปอนขอมูลแลว เครื่องจะคนหาขอมูลทั้งหมดแลวแสดงรายละเอียดขึน้ มา เราสามารถเลือกดูขอ มูล
โดยกดปุม  , และสามารถกดปุม เพื่อทํางาน ดังนี้

ปุม PRINT - เปนการสั่งใหเครื่องพิมพบัตรชั่งออกมา
ปุม ERASE - เปนการลบขอมูลของบัตรชั่งใบนี้ออกจากเครื่อง
2.2 พิมพรายชื่อลูกคา

เปนการพิมพรหัสและรายชื่อของลูกคาที่เราตั้งไวในเครื่องออกมา

2.3 พิมพรายชื่อสินคา

เปนการพิมพรหัสและรายชื่อของสินคาที่เราตั้งไวในเครื่องออกมา

2.4 หนวยความจํา

เปนการดูขอมูลที่เก็บไวในหนวยความจําวามีทั้งหมดกี่รายการ

3. พิมพรายงานการชั่ง (กดปุม REPORT)
เปนเมนูการพิมพรายงานออกเพื่อดูเปนสถิติ โดยสามารถเลือกพิมพไดจากหัวขอตอไปนี้

- 3.1 รายงานตามวันที่

เปนการปอนชวงวันที่ที่ตองการจะพิมพรายงานการชั่งออกมา

- 3.2 รายงานตามทะเบียน

เปนการปอนเลขทะเบียนที่ตองการจะพิมพรายงานการชั่งออกมา

- 3.3 รายงานตามรหัสลูกคา เปนการปอนรหัสลูกคาที่ตองการจะพิมพรายงานการชั่งออกมา
- 3.4 รายงานตามรหัสสินคา เปนการปอนรหัสสินคาที่ตองการจะพิมพรายงานการชั่งออกมา
- 3.5 รายงานเฉพาะรถชั่งเขา เปนการพิมพรายงานเฉพาะรถที่ชั่งเขาแตยังไมไดชั่งออก
เมื่อปอนขอมูลแลว เครื่องจะถามขอบเขตการพิมพวาจะใหพิมพรายงานซื้อ รายงานขาย หรือพิมพทั้งซื้อ
และขาย เมื่อเลือกแลว เครื่องก็จะพิมพเปนรายงานออกมา

4. การตั้งระบบ (กดปุม SETUP)
เปนเมนูในการตั้งคาการทํางานตางๆของเครื่อง โดยมีหัวขอดังนี้

4.1 ตัง้ รหัสลูกคา

ใชสําหรับตั้งรหัสและชื่อของลูกคา

4.2 ตัง้ รหัสสินคา ใชสําหรับตัง้ รหัสและชื่อของสินคา
4.3 ตัง้ ลําดับ

ใชสําหรับตั้งลําดับของบัตรชั่ง

4.4 ตัง้ เวลา, วันที่ ใชสําหรับตั้งคาวัน, เวลาของเครื่องใหม
4.5 ตั้งหัวกระดาษ ใชสําหรับตั้งหัวกระดาษในการพิมพบัตรชั่งโดยจะแบงเปนหัวขอยอยได ดังนี้
- 4.5.1 ชือ่ หัวกระดาษ

ใชตั้งชื่อของหัวกระดาษโดยจะพิมพเปนตัวใหญออกมาที่หัวกระดาษ

- 4.5.2 รายละเอียดบรรทัด 1

ใชตั้งรายละเอียดของหัวกระดาษ เชน ที่อยู

- 4.5.3 รายละเอียดบรรทัด 2

ใชตั้งรายละเอียดของหัวกระดาษในอีก 1 บรรทัด

4.6 การคํานวณ

ใชสําหรับเลือกหักสิ่งเจือปน (ในกรณีที่ใชงาน) วาจะใหหักเปน % หรือหักจาก

น้ําหนักที่ปอน
4.7 ตั้งคาการใชงาน เปนการตั้งคาใหเครื่องถามขอมูลตางๆ เชน รหัสลูกคา – รหัสสินคา, ราคาสินคา,
หักน้ําหนัก, หักเงิน วาจะใหถามขณะชัง่ เขา หรือถามขณะชัง่ ออก หรือไมถามเลย

5. ลบขอมูลในหนวยความจํา (กดปุม ERASE)
เปนเมนูในการลบขอมูลออกจากหนวยความจําของเครื่อง โดยมีหัวขอดังนี้

5.1 ลบรายการชัง่ เปนการลบรายการชั่งที่บันทึกเก็บไวในเครื่อง โดยแบงเปนหัวขอดังนี้

- 5.1.1 ลบจากทะเบียน

เปนการลบบัตรชั่งจากเลขทะเบียน

- 5.1.2 ลบจากรหัสลูกคา

เปนการลบบัตรชั่งจากรหัสลูกคา

- 5.1.3 ลบจากรหัสสินคา

เปนการลบบัตรชัง่ จากรหัสสินคา

- 5.1.4 ลบรายการทั้งหมด

เปนการลบขอมูลการชัง่ ทัง้ หมด

5.2 ลบรหัสลูกคา เปนการลบรหัสและชื่อของรหัสลูกคาที่ตั้งขึ้นมา โดยสามารถเลือกวาจะลบเฉพาะ
รหัสที่ปอนหรือลบรหัสทั้งหมด
5.3 ลบรหัสสินคา เปนการลบรหัสและชื่อของรหัสสินคาที่ตั้งขึ้นมาโดยสามารถเลือกวาจะลบเฉพาะ
รหัสที่ปอนหรือลบรหัสทั้งหมด

การตัง้ โปรแกรมและการปรับเทียบน้าํ หนัก
หากตองการตั้งโปรแกรม ใหเสียบ Jumper ทีอ่ ยุดานในของเครื่อง แลวหนาจอจะแสดงฟงกชันตางๆ
เราสามารถเลือกไดโดยใชปุม, และ ENTER เพื่อเขาไปตั้งคาในฟงกชันนั้นๆ หากตองการออกจากการตั้ง
โปรแกรมใหกดปุม ESC และถอด Jumper ออก โดยฟงกชันที่แสดง มีดังนี้
» ปรับน้ําหนักศูนยและน้ําหนักมาตรฐาน (Zero & Span)
เปนการปรับทั้งน้ําหนักศูนย (Zero) และน้ําหนักมาตรฐาน (Span) ทําไดดังนี้
1. นําสิ่งของออกจากแทนชั่ง ใหแทนวาง แลวกด ENTER เครื่องจะคํานวณน้ําหนัก
2. เมื่อเสร็จหนาจอจะเปลี่ยนไป และแสดงขอความใหนําน้ําหนักขึ้น ใหนําน้ําหนักที่ทราบคาขึ้นวางบนแทน
จากนั้นปอนคาตัวเลขตามคาน้ําหนัก แลวกด ENTER
3. เมื่อเครื่องคํานวณน้ําหนักเสร็จก็จะออกจากฟงกชันนี้เอง
» ปรับน้ําหนักศูนย (Zero)
ใชเมื่อตองการปรับน้ําหนักศูนย (Zero) โดยไมกระทบตอการปรับน้ําหนักมาตรฐาน (Span) ที่ไดปรับไว
แลว
1. นําสิ่งของออกจากแทนชั่ง ใหแทนวาง แลวกด ENTER เครื่องจะคํานวณน้ําหนัก
2. เมื่อเครื่องคํานวณน้ําหนักเสร็จก็จะออกจากฟงกชันนี้เอง
» ปรับน้ําหนักมาตรฐาน (Span)
ใชเมื่อตองการที่จะปรับเทียบน้ําหนักโดยไมตองการยกน้ําหนักออกจากแทนชั่ง
1. นําน้ําหนักที่ทราบคาขึ้นวางบนแทน จากนั้นปอนคาตัวเลขตามคาน้ําหนัก แลวกด ENTER เครื่องจะทําการ
คํานวณน้ําหนัก
2. เมื่อเครื่องคํานวณน้ําหนักเสร็จก็จะออกจากฟงกชันนี้เอง
» น้ําหนักสูงสุด (Capacity)
การตั้งคาน้ําหนักหรือพิกัดสูงสุดที่จะใหเครื่องอานได หากน้ําหนักเกินคาที่ตั้งไวจะขึ้น คําวา “ OL ”
(Over Load) โดยคาน้ําหนักสูงสุดที่สามารถตั้งได คือ 0 ถึง 120,000
- ตัง้ คาโดยใชคยี  0-9 หากตองการออกจากฟงกชันใหกด ENTER
» รูปแบบขอมูล RS-232 (Format)
เราสามารถตั้งรูปแบบของการสงขอมูลผานทาง RS-232 ได เพราะหัวอานแตละยี่หอจะมีรูปแบบการ
รับ-สงขอมูลที่ตางกัน ถาตั้งรูปแบบไมตรงกันจะทําใหการรับ-สงขอมูลผิดพลาด หรือรับ-สงขอมูลไมได สามารถ
ตัง้ คาไดตั้งแต 0- 12 เชน
0
=
Format มาตรฐาน
1
=
Format แบบ Toledo
2
=
Format แบบ AND

3
=
Format แบบ IQ
12
=
Format ใชตอกับโปรแกรม TRUCK BASE
- ตัง้ คาโดยกด  , เพื่อเพิ่มหรือลดคา หากตองการออกจากฟงกชันใหกด ENTER
» คาบอดเลต (Baud Rate)
เปนอัตราความเร็วในการสงขอมูลทาง RS-232 เราสามารถเลือกได 5 คา ดังนี้
0
=
1200 บิต / วินาที
1
=
2400 บิต / วินาที
2
=
4800 บิต / วินาที
3
=
9600 บิต / วินาที
4
=
19200 บิต / วินาที
- ตัง้ คาโดยกด  , เพื่อเพิ่มหรือลดคา หากตองการออกจากฟงกชันใหกด ENTER
» คาฟลเตอร (Filter)
เปนคาที่เกี่ยวกับการคํานวณสัญญาณจาก ADC ใหมาแสดงเปนน้ําหนัก โดยการตั้งคาฟลเตอรถาเราตั้ง
ใหมีคานอยๆ จะทําใหอานน้ําหนักไดเร็ว แตน้ําหนักที่ไดจะไมคอยนิ่ง แตถาเราตั้งคาฟลเตอรใหมีคามากขึ้น
น้ําหนักจะนิ่งขึ้น แตความเร็วในการอานก็จะลดลง โดยสามารถตั้งคาไดตั้งแต 0 ถึง 20
- ตัง้ คาโดยกด  , เพื่อเพิ่มหรือลดคา หากตองการออกจากฟงกชันใหกด ENTER
» คาอานละเอียด (Increment)
เปนคาที่ตั้งเพื่อใหน้ําหนักที่แสดงออกมาเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทีละเทาไร เชน ถาตั้งคาเปน 5 น้ําหนักที่อาน
ไดจะเพิ่มหรือลด ทีละ 5 เปนตน สามารถตั้งคาได 4 คา คือ 1, 2, 5 และ 10
- ตัง้ คาโดยกด  , เพื่อเพิ่มหรือลดคา หากตองการออกจากฟงกชันใหกด ENTER
» ตําแหนงทศนิยม (Decimal Point)
เปนการตั้งคาตําแหนงจุดทศนิยมที่จะใหแสดงออกมา สามารถตั้งคาได 5 คา คือ 0 ถึง 4 หากตัง้ คาเปน 0
หมายถึง ไมมีจุดทศนิยม
- ตัง้ คาโดยกด  , เพื่อเพิ่มหรือลดคา หากตองการออกจากฟงกชันใหกด ENTER
» คาฟลเตอรของ ADC (ADC Filter)
เปนคาที่เกี่ยวกับความเร็วในการอานสัญญาณจากโหลดเซลลของ ADC สามารถตั้งคาได 3 คา คือ 0, 1
และ 2 หากตั้งคานอย ADC จะอานสัญญาณไดเร็ว
- ตัง้ คาโดยกด  , เพื่อเพิ่มหรือลดคา หากตองการออกจากฟงกชันใหกด ENTER

» คา AZM (Auto Zero Maintenance)
คานี้เปนการรักษาใหเครื่องชั่งแสดงน้ําหนักเปนศูนย ในขณะที่ไมมีของวางบนแทนชั่ง ในทางอุดมคติ
เครื่องชั่งควรแสดงคาน้ําหนักเปนศูนยเมื่อไมมีของบนแทนชั่ง แตในความเปนจริงอาจไมเปนเชนนั้น เพราะ
อุณหภูมิหรือปจจัยอื่นๆ เพื่อแกไขปญหานี้จึงตองมีการปรับจุดศูนยของเครื่องโดยอัตโนมัติ ในขณะที่แทนวาง แต
จะยกเลิกการทําทันทีที่การเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักมีมากกวาคาที่ตั้งไว สามารถตั้งคาได 8 คา คือ 0-7 โดยถาตั้ง
คาเปน 0 คือ AZM ไมทํางาน, 1 AZM = 0.5 Increment, 7 AZM = 3.5 Increment
ตัวอยาง เชนในเครื่องชั่ง 500 กก. อานละเอียด 0.5 กก.ตัง้ AZM = 4, AZM จะทํางานในชวงน้ําหนัก
ตัง้ แต 0 ถึง 2 กก. (4 x 0.5 กก. = 2 กก.)
- ตัง้ คาโดยกด  , เพื่อเพิ่มหรือลดคา หากตองการออกจากฟงกชันใหกด ENTER
» ตัง้ Span จากคีย
เปนการปรับคา Span โดยการปอนตัวเลข จะใชในกรณีที่หลังจากการปรับน้ําหนักมาตรฐาน แลว
น้ําหนักยังผิดพลาดไปเล็กนอย ถาน้ําหนักที่ไดมีคานอยกวาความเปนจริงให ตั่งคา Span เพิ่มขึ้น แตหากน้ําหนักที่
ไดมากกวาความเปนจริงก็ใหลดคา Span ลง
- ตัง้ คาโดยใชคยี  0-9 หากตองการออกจากฟงกชันใหกด ENTER
» Logic ของ Output 1, 2, 3
เปนการตัง้ คา Logic ของ Output วาขณะที่อยูในสถานะ ON จะใหคาเปน
Logic 0 หรือ Logic 1
- ตัง้ คาโดยกด  , เพื่อเพิ่มหรือลดคา หากตองการออกจากฟงกชันใหกด ENTER
» ทํา Factory Set
เปนการรีเซตโปรแกรมใหกลับไปเปนเหมือนตอนเริ่มตน ทีต่ ง้ั คามาจากโรงงาน โดยคาทุกคาในเครื่อง
จะถูกรีเซตทั้งหมด
1. กด ENTER แลวหนาจอจะเปลี่ยนไป โดยจะมีการถามเพื่อยืนยันการทํา Factory Set
2. หากตองการทํา Factory Set ใหกด ENTER แตหากตองการยกเลิก ใหกด ESC
3. หนาจอจะกลับสูหนาจอเดิม
» เช็คสัญญาณจากโหลดเซลล (Analog To Digital Read)
เปนการตรวจสอบวา วงจร ADC สามารถรับสัญญาณจาก Load Cell ไดหรือไม โดยจะแสดงเปนตัวเลข
ตามความแรงของสัญญาณที่รับได หากตอสายสัญญาณถูกและ Load Cell ไมเสีย คาที่แสดงจะตองเปลี่ยนไปตาม
น้ําหนักที่กระทําตอ Load Cell โดยคาสูงสุดที่สามารถแสดงไดคือ 1,048,000
1. กด ENTER แลวหนาจอจะแสดงคาตัวเลขใหเห็น
2. หากตองการออกจากฟงกชันใหกด ENTER อีกครั้ง
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