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1. ข้อควรระวงั 
ขอ้ควรระวงัในกำรติดตั้งเคร่ืองชัง่ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่เคร่ืองชัง่จะท ำงำนไดดี้ท่ีสุด กรุณำปฏิบติัตำมค ำแนะน ำดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

ห้าม! ถอดแยกส่วนประกอบของเคร่ืองชัง่ ห้าม! วำงน ้ำหนกับนแท่นชัง่มำก กวำ่พิกดั

สูงสุดของเคร่ืองชัง่ 

ควร! ต่อสำยกรำวเพ่ือให้กระแส ไฟฟ้ำ

คงท่ี  

หำกเกิดกำรช ำรุดเสียหำยกรุณำ

ติดต่อผูแ้ทนจ ำหน่ำยเพ่ือ 

ให้ไดรั้บกำรซ่อมบ ำรุง 

อยำ่งถูกวิธี 

กำรต่อสำยกรำวจะช่วยลดปัญหำท่ีเกิด

จำกกระแสไฟฟ้ำไม่คงท่ี หรือกำรถูก

ไฟช๊อต 

ห้าม! ถอดปลัก๊โดยดึงท่ีสำยไฟ ห้าม! ติดตั้ง หรือใชง้ำนเคร่ืองชัง่ใกลก้บั 

วตัถุไวไฟ หรือก๊ำซท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน 

ห้าม! ท ำน ้ำหกใส่เคร่ืองชัง่ หรือติดตั้งใน

สถำนท่ีท่ีมีควำมช้ืนสูง 

แรงดึงท่ีสำยอำจท ำใหเ้กิดไฟช๊อต 

หรือไฟไหม ้

เพ่ือป้องกนัไฟช๊อต หรือกำรอ่ำน

ค่ำผิดพลำด 

หลกีเลีย่ง! กำรติดตั้งเคร่ืองชัง่ใกล้

แหล่งก ำเนิดควำมร้อน หรือโดนแสงแดด

โดยตรง 

เสียบปลัก๊ใหแ้น่นกบัเตำ้รับบนผนงัเพ่ือ

ป้องกนัไฟช๊อต 

ใช้! Adaptor ท่ีเหมำะสมกบัเคร่ืองชัง่ 

Adaptor ท่ีไม่ถูกตอ้งอำจท ำให้เคร่ืองชัง่

เสียหำยได ้
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ข้อควรระวงั 

 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ใชง้ำนกบักระแสไฟฟ้ำท่ีเหมำะสม และเพ่ือใหเ้คร่ืองชัง่ท ำงำนอยำ่งเตม็ประสิทธิภำพ ควรเสียบปลัก๊

ท้ิงไว ้30 นำทีก่อนใชง้ำนเพ่ือเป็นกำรวอร์มเคร่ือง 
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เพ่ือกำรแสดงผลท่ีถูกตอ้งอยำ่งสม ่ำเสมอ 

เคร่ืองชัง่ควรไดรั้บกำรปรัปแต่งโดยผูแ้ทน

จ ำหน่ำยเป็นระยะ 

หลกีเลีย่ง! แรงกระแทกท่ีเกิดกบัเคร่ืองชัง่ 

เช่นกำรโยนของ 
ขณะเคล่ือนยำ้ยใหจ้บัท่ีตวัเคร่ืองชัง่ 

หำ้มจบัท่ีจำนชัง่  

เก็บเคร่ืองชัง่ให้ห่ำงไกลจำกอุปกรณ์ท่ีมี

สนำมแม่ เหลก็ไฟฟ้ำ 

สถำนท่ีติดตั้ง ควรมัน่คง มีอุณหภูมิ และ

สภำวะแวดลอ้มคงท่ี 

ปรับระดบัของเคร่ืองโดยกำรปรับท่ีขำ

ปรับทั้ง 4 ให้ฟองอำกำศอยูก่ึ่งกลำงตวัวดั

ระดบั 

น ำแบตเตอร่ีออกจำกเคร่ืองชัง่ เม่ือไม่ใช้

งำนเป็นเวลำนำน เพรำะกำรร่ัวไหลของ

แบตเตอร่ีเป็นอนัตรำย 

สนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำอำจรบกวนกำร

แสดงผลท่ีถูกตอ้ง 
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 โหลดเซลลแ์ละตวับ่งช้ีควรเช่ือมต่อไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ลวดท่ีหุม้ฉนวนของโหลดเซลลค์วรต่อสำยดิน 

 เม่ือหวัอ่ำนเช่ือมต่อกบัแหล่งจ่ำยไฟแต่ไม่สำมำรถเช่ือมต่อสำยไดท้ั้งหมด ใหร้ะวงัควำมเสียหำยจำกไฟฟ้ำสถิตยท่ี์

อำจเกิดข้ึนกบัหวัอ่ำนหรือโหลดเซลล ์

 โหลดเซลลแ์ละหวัอ่ำนเป็นอุปกรณ์ท่ีมีควำมอ่อนไหวต่อไฟฟ้ำสถิต จึงควรมีกำรป้องกนัไฟฟ้ำสถิตย ์

 ในฤดูฝนฟ้ำคะนองควรมีมำตรกำรเพื่อหลีกเล่ียงควำมเสียหำยของอุปกรณ์ และควำมปลอดภยัของผูใ้ชง้ำน 

 หำ้มใชง้ำนในสภำวะแวดลอ้มท่ีมำสำรไวไฟ แก๊สท่ีอำจระเบิดได ้หรือแรงดนัสูง 

 โหลดเซลลแ์ละหวัอ่ำนตอ้งอยูห่่ำงจำกสนำมไฟฟ้ำ และสนำมแม่เหลก็ แรงสูง วสัดุท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนอยำ่งรุนแรง 

วสัดุไวไฟ และวตัถุระเบิด 

 หำ้มใชต้วัท ำละลำยท่ีรุนแรง(เช่น น ้ ำมนัเบนซิน) เพ่ือท ำควำมสะอำด 

 หำ้มใส่ของเหลว หรือกระแสไฟฟ้ำเขำ้ในระบบ เพื่อหลีกเล่ียงควำมเสียหำยของอปุกรณ์ หรือไฟช๊อตผูใ้ชง้ำน 

 ไม่อนุยำติใหป้ลดผนึกกนัเปิดโดยไม่ไดรั้บอนุยำติจำกฝ่ำยเทคนิค ปรับเทียบหลงัจำกเปิดผนึก 

 แบตเตอร่ีเป็นวสัดุส้ินเปลืองไม่รวมอยูใ่นช่วงกำรรับประกนั 

 เพ่ือยดือำยขุองแบตเตอร่ีท ำใหแ้น่ใจวำ่ไดช้ำร์จจนเตม็ก่อนน ำมำใชง้ำน 

 หำกไฟแสดงสถำนะไม่ท ำงำนเป็นเวลำนำนควรเปล่ียนแบตเตอร่ีทุก ๆ สองเดือนแต่ละคร้ังควรชำร์จ 24 ชัว่โมง 

 ในขณะยำ้ยท่ีตั้ง หรือติดตั้งใหม่ ควรจดักำรอยำ่งรอบคอบใหแ้น่ใจวำ่ ไม่มีกำรสัน่สะเทือนหรือกำรแระแทกท ำ

ใหแ้บตเตอร่ีช๊อต หรือเกิดควำมเสียหำย 

 เคร่ืองชัง่ควรวำงบนพ้ืนเรียบ และไม่มีแสงแดดส่งถึงโดยตรงเพ่ือกำรอ่ำนค่ำท่ีชดัเจนและยดือำยกุำรใชง้ำน 

 ไม่ควรวำงเคร่ืองชัง่ในสภำพแวดลอ้มท่ีมีแรงสัน่สะเทือน มีฝุ่ นมำก หรือสกปรกเลอะเทอะ 

 ก่อนท่ีจะเสียบสำยเช่ือมต่อระหวำ่งหวัอ่ำนและอุปกรณ์ภำยนอกคุณตอ้งตดัแหล่งจ่ำยไฟของหวัอ่ำน 

 กำรเช่ือมต่อภำยนอกในคู่มือควรปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด ไม่อนุญำตใหเ้ปล่ียนกำรเช่ือมต่อแบบสุ่ม 

 เรำไม่รับประกนัในควำมเสียหำยท่ีเกิดจำก กำรจ่ำยไฟฟ้ำแรงดนัสูงใหก้บัหวัอ่ำน, กำรเปิดซ่อมแซมดว้ยตวัเอง, 

กำรกระแทกอยำ่งรุนแรง หรืออุบติัเหตท่ีุเกิดข้ึน 

 หำกเกิดควำมเสียหำยข้ึนภำยในระยะเวลำประกนัตำมเง่ือนไขกำรรับประกนักรุณำส่งหวัอ่ำนใหก้บัตวัแทน

จ ำหน่ำยเพ่ือซ่อมแซมฟรี 

 หำกเกินระยะเวลำประกนัหรือไม่ตรงเง่ือนไขกำรรับประกนัอำจมีค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมแซม 

 เน่ืองจำกสินคำ้มีกำรปรับปรุงอยูต่ลอดเวลำหำกฟังกช์ัน่ในคู่มือน้ีแตกต่ำงจำกสินคำ้จริงกรุณำติดตอ่ผูผ้ลิตเพ่ือรับ

คู่มือฉบบัล่ำสุด 
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2. ข้อมูลพืน้ฐาน 
หวัอ่ำน TI-01, มีควำมแขง็แรงสูง ไมโครโปรเซสเซอร์ชิปแกไ้ขกำรรบกวนดว้ยเทคนิคกำรแปลง A / D ควำมแม่นย  ำสูง

สำมำรถใชง้ำนกบัเคร่ืองชัง่แพลตฟอร์ม เคร่ืองชัง่เบนซ์สเกล ฯลฯ 

ฟังกช์ัน่กำรใชง้ำนหลกั： กำรสะสมค่ำ, กำรตรวจสอบน ้ ำหนกั, ค่ำเฉล่ีย, RS232 ต่อจอแสดงผลภำยนอก 

2.1. ข้อมูลทางเทคนิค 

 โหมดกำรแปลง A/D：Adopt Δ－Σtechnology，20bitAD code，10คร้ัง/วนิำที 

 แรงดนัไฟนอ้ยสุดของสัญญำณโหลดเซลล ์: 1.5 uV/e 

 แรงดนัไฟจ่ำยโหลดเซลล ์: DC 5V สำมำรถใชไ้ด ้1-6 โหลดเซลล ์350 Ω 

 ช่วงสัญญำณอินพุต : -16mV – 18mV 

 โหมดกำรเช่ือมต่อโหลดเซลล ์: โหมด 4 สำย 

 ค่ำอ่ำนละเอียด : เลือกจำก 1/2/5/10/20/50 

 จอแสดงผล : 6 bit LED 

 พอร์ตจอแสดงผลภำยนอก : current loop/RS232 , Baud rate : 

 พอร์ตกำรส่ือสำรอนุกรม : 

ส่งผำ่น : RS232 

Baud rate : เลือก 1200/2400/4800/9600 

 แหล่งพลงังำน : AC 110-220V , 50Hz-60Hz 

 แหล่งพลงังำน : แบตเตอร่ีภำยใน 6V/4Ah 

 ช่วงอุณหภูมิใชง้ำน : 0 – 40 oC   ควำมช้ืน : 10 – 85 %(RH) ไม่มีกำรควบแน่น 

 ช่วงอุณหภูมิเก็บรักษำ : -10 – 40 oC   ควำมช้ืน : 10 – 95 %(RH) ไม่มีกำรควบแน่น 

 น ้ำหนกั : ประมำณ 1.5 kg 

 ขนำด(ยำว*กวำ้ง*สูง) : ประมำณ 236*150*150 mm 
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3. การติดตั้ง 

3.1. ลกัษณะหัวอ่าน 

TI-01 ด้านหน้า 

 
TI-01 ด้านหลงั 
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3.2. การเช่ือมต่อหัวอ่านกบัโหลดเซลล์(ด้านซ้าย) และพอร์ตการส่ือสารอนุกรม(ด้านขวา) 

5 pin aviation plug 

 

3

2

1

5

4

3

2

1

 

Instruction 

DB 9 pin 

 

 

 

Instruction 

Current loop of 

scoreboard 
PC RS232 

① Excitation E+ ⑧ 

Scoreboard 

current loop 

output（＋） 

② 
Indicator sending

（TXD） 

② Excitation E- ⑨ 

Scoreb

oard current 

loop output

（－） 

③ 
Indicator receiving

（RX D） 

③ Shilded   ⑤ GND 

④ Signal S+   ②、⑤ could 

connect  with scoreboard

（RS232） 
⑤ Signal S-   

 

 การเช่ือมต่อระหว่างหัวอ่านกับโหลดเซลล์ต้องท าอย่างถูกต้อง ห้ามเช่ือมต่อหรือปลดการเช่ือมต่อ

ในขณะเปิดเคร่ือง อาจท าให้หัวอ่านหรือโหลดเซลล์เสียหาย 

 การป้องกนัไฟฟ้าสถิตจะต้องมีการปรับใช้อย่างเหมาะสมเน่ืองจากโหลดเซลล์และหัวอ่านเป็น

อุปกรณ์ทีไ่วต่อไฟฟ้า การเช่ือมหรือการด าเนินงานทางไฟฟ้าทีรุ่นแรงอ่ืน ๆ ควรห้ามอย่างเคร่งครัด 

ในช่วงฤดูฝนฟ้าคะนองควรมีการป้องกนัทีเ่หมาะสมเพ่ือป้องกนัโหลดเซลล์และหัวอ่านจากฟ้าผ่า  

และเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 
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4. การใช้งาน 

4.1. การท างานของปุ่มกด 

ปุ่ม ช่ือ 
Fn 1： 

ในโหมดกำรชัง่น ้ ำหนกัปกติกด 1 คร้ัง 

Fn2： 

ในโหมดกำรชัง่น ้ ำหนกัปกติกดคำ้ง 

Fn3： 

เม่ือเขำ้สู่กำรตั้งค่ำ 

 ปิด/ปิด เปิด และปิดหวัอ่ำน ไม่มี ไม่มี 

 F1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 C ออกจำกโหมดแสดงน ้ ำหนกัสุทธิ “NET” ไม่มี ออกจำกกำรตั้งค่ำพำรำมิเตอร์ 

 รวม รวม , อำ้งอิงขอ้ 4.5 ดูผลรวมกำรสะสมค่ำ, อำ้งอิงขอ้4.5 เปล่ียนพำรำมิเตอร์ 

 M 
กำรคำ้งค่ำ, ค่ำเฉล่ีย, เม่ือโหมดกำรชัง่

ปกติไม่น่ิง 
ไม่มี ไม่มี 

 ภำชนะ กำรหกัค่ำภำชนะ，อำ้งอิง 3.4 ไม่มี เล่ือนต ำแหน่งไปทำงขวำ 

 ฟังกช์ัน่ 
เปล่ียนหน่วยน ้ ำหนกัตำมท่ีตั้งค่ำพำรำมิ

เตอไว ้, อำ้งอิง 3.6 

เขำ้สู่กำรตั้งค่ำพำรำมิเตอร์,     

อำ้งอิง 3.6 
ออกจำกกำรตั้งค่ำพำรำมิเตอร์ 

 ศูนย ์ ตั้งจุดศูนย ์, อำ้งอิงขอ้ 3.3 ไม่มี ยนืยนักำรตั้งค่ำ 

4.2. การเปิดเคร่ืองและกลบัศูนย์อัตโนมัติ 

แหล่งจ่ำยพลงังำนของหวัอ่ำนควบคุมดว้ยปุ่ม on-off หลงัจำกเปิดเคร่ือง หวัอ่ำนจะตรวจสอบตวัเองอตัโนมติั แมแ้ท่นชัง่จะ

ไม่อยูท่ี่จุดศูนย ์หำกยงัอยูใ่นช่วงศูนย ์มนัจะกลบัศูนยอ์ตัโนมติั 

หนำ้จอจะแสดงเป็นศูนยแ์ละไฟ Zero จะติด แต่ถำ้ออกนอกช่วงศูนยจ์ะแสดงค่ำปัจจุบนั 

ขณะท่ีหวัอ่ำนเปิดอยู ่เม่ือกดปุ่ม on-off คำ้ง(ประมำณ 2 วนิำที) จะปิดเคร่ือง 

ดำ้นหลงัหวัอ่ำนมีสวติซ์ส ำหรับแหล่งจ่ำยไฟ AC  

4.3. การตั้งจุดศูนย์ 

น ้ำหนกัจะกลบัไปเป็นศูนยเ์ม่ือกดปุ่ม  หำกน ้ ำหนกัรวมอยูใ่นช่วงของศูนย ์และเคร่ืองเสถียร จะไม่สำมำรถกดกลบัจุด

ศูนยไ์ดเ้ม่ืออยูใ่นโหมดกำรแสดงน ้ ำหนกัสุทธิ“ NET”; 

4.4. หักน า้หนักภาชนะ(TARE) 

กำรหกัน ้ ำหนกัภำชนะสำมำรถท ำไดถ้ำ้ น ้ ำหนกัรวม หรือน ้ ำหนกัสุทธิสูงกวำ่ศูนย ์และเคร่ืองเสถียร หนำ้จอจะแสดง 

“0.00” หลงัจำกกดปุ่ม  และจะเขำ้สู่โหมดกำรแสดงน ้ ำหนกัสุทธิ และไฟ“NET”จะติด  

เม่ือน ้ ำหนกัรวมเป็น “0” และกด  หรือในโหมดน ้ ำหนกัสุทธิกด  หวัอ่ำนจะออกจำกโหมดน ้ ำหนกัสุทธิ 
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4.5. โหมดการสะสมน า้หนัก 

เม่ือน ้ ำหนกัสุทธิเกินค่ำนอ้ยท่ีสุด(5 เท่ำของค่ำอ่ำนละเอียด) และเคร่ืองเสถียร กด  เพ่ือเพ่ิมน ้ ำหนกัสะสมจำกน ้ ำหนกั

สุทธิปัจจุบนั ไฟของ “Total” จะติด, และแสดงค่ำผลรวม ประมำณ 1 วนิำที จำกนั้นจะแสดงจ ำนวนคร้ังท่ีสะสม [ n *** ] 

ประมำณ 1 วนิำทีจำกนั้นจะออกจำกสถำนกำรณ์สะสมน ้ ำหนกั 

ในโหมดกำรชัง่น ้ ำหนกัปกติกด  คำ้ง จนมีเสียงบ๊ีป จำกนั้นไฟ “Fn” และ “Total” จะติด และสำมำรถตรวจสอบ

ผลรวมค่ำสะสมทั้งหมด กด  เพ่ือตรวจสอบจ ำนวนคร้ังสะสม จำกนั้นกด  เพื่อออก 

หำกตอ้งกำรลบค่ำสะสมใหก้ด  คำ้งเม่ือหนำ้จอแสดงค่ำสะสม กด  หนำ้จอจะแสดง [CLRAr-] หมำยถึงตอ้งกำร

ลบค่ำสะสมหรือไม่ กด  เพ่ือลบคำ่สะสม แต่หำกไม่ตอ้งกำรลบใหก้ด  เพื่อออก 

ผงักำรด ำเนินกำร : 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : หำกเปล่ียนหน่วยน ้ ำหนกั(kg, lb) หวัอ่ำนจะลบขอ้มูลผลรวม และจ ำนวนคร้ังโดยอตัโนมติั 

4.6.  พารามิเตอร์ และ ฟังก์ช่ัน อ่ืนๆ 

ในโหมดกำรชัง่น ้ ำหนกัปกติ กด  คำ้งจนมีเสียงป๊ีป เพ่ือเขำ้สู่กำรตั้งค่ำพำรำมิเตอร์ โดยมีรำยละเอียดดงัตำรำงดำ้นล่ำง 

ล าดบั การด าเนินการ หน้าจอแสดง รายละเอยีด 

1 

กดปุ่ม  คำ้งเพื่อเขำ้ 

 เพื่อเปล่ียน 

 เพื่อยนืยนั 

【Fn  **】 

ตั้งค่ำฟังกช์ัน่เปล่ียนหน่วย： 

【  Lb】：กด  เพ่ือเปล่ียนหน่วย (kg/lb) 
【   --】：ไม่ใชฟั้งกช์ัน่เปล่ียนหน่วย 

2 
 เพื่อเปล่ียน 

 เพื่อยนืยนั 
【PS   **】 

ตั้งค่ำกำรประหยดัพลงังำน： 
【oFF】：ปิดโหมดประหยดัพลงังำน 
【 oN】：เปิดโหมดประหยดัพลงังำน : จะเขำ้สู่โหมดหลงัจำก
เคร่ืองเสถียร 3 นำที หนำ้จอจะแสดงเฉพำะ หลกัสุดทำ้ย และควำม
สวำ่งของจอจะต ่ำท่ีสุด 
【onP】：โหมดประหยดัพลงังำนขั้นสูง : หวัอ่ำนจะปิด
อตัโนมติัใน 2 นำที หลงัจำกโหมดประหยดัพลงังำน 

กด          เพื่อยนืยนักำร

ลบ 
กด           เพื่อลบขอ้มูลสะสม 

กด            คำ้ง แสดงผลรวม 

 

กด          เพ่ือออก ไม่

ลบ 

กด           เพ่ือแสดงจ ำนวนคร้ัง 

 

กด         เพื่อออก 
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3 
 เพื่อเปล่ียน 

 เพื่อยนืยนั 
【br****】 ตั้งค่ำ Baud Rate：เลือก 1200～9600bps 

4 
 เพื่อเปล่ียน 

 เพื่อยนืยนั 
【Co   *】 ตั้งค่ำโหมดกำรส่ือสำร : เลือกรูปแบบกำรส่ือสำร 1～7 

5 ตั้งค่ำขีดจ ำกดับน(HI) 【H*****】 

ตั้งค่ำขีดจ ำกดับน HI: 

กด  เพื่อเล่ือนหลกัตวัเลขท่ีกระพริบ 

กด  เพ่ือเพ่ิมค่ำเลขท่ีกระพริบ 

กด  เพ่ือยนืยนัและเขำ้สู่ขั้นตอนถดัไป 

6 ตั้งค่ำขีดจ ำกดัล่ำง(LO) 【L*****】 

ตั้งค่ำขีดจ ำกดัล่ำง LO: 

กด  เพื่อเล่ือนหลกัตวัเลขท่ีกระพริบ 

กด  เพ่ือเพ่ิมค่ำเลขท่ีกระพริบ 

กด  เพ่ือยนืยนัและเขำ้สู่ขั้นตอนถดัไป 
ถำ้น ้ ำหนกัสูงกวำ่ขีดจ ำกดับน ไฟ “HI” จะติด 
ถำ้น ้ ำหนกัต ่ำกวำ่ขีดจ ำกดัล่ำง ไฟ “LO” จะติด 
ถำ้น ้ ำหนกัอยูร่ะหวำ่งขีดจ ำกดับน และล่ำงไฟ “OK” จะติด 
หมำยเหตุ 1 : ถำ้ตั้งค่ำ HI มำกกวำ่ค่ำ LO ฟังกช์ัน่ชัง่น ้ ำหนกัจะ
ผิดปกติ 
2 : ถำ้เปล่ียนหน่วยน ้ ำหนกั kg and lb ตอ้งตั้งค่ำ HI และ LO ใหม่ 

7 ตั้งค่ำควำมสวำ่ง 【dIS***】 ตั้งค่ำควำมสวำ่ง : กด  และเลือกจำก “0～7”，ควำมสวำ่งจะ
เพ่ิมตำมตวัเลข 

8 ตั้งค่ำช่วงควำมเสถียร 【Stb***】 ตั้งค่ำช่วงควำมเสถียร เลือก 1d, 3d, 6d, 9d, 12d, 15d. 

 เม่ือตั้งค่ำพำรำมิเตอร์เสร็จส้ิน ใหก้ดปุ่ม  เพ่ือออกจำกกำรตั้งค่ำอยำ่งรวดเร็ว หรือไม่มีกำรท ำงำนเกิน 3 นำที ก็จะกลบัสู่
โหมดกำรชัง่น ้ ำหนกัโดยอติัโนมติั 

 เม่ือตั้งค่ำฟังกช์ัน่เปล่ียนหน่วยเป็น [ Lb ] เม่ือกด  จะเปล่ียนหน่วยระหวำ่ง kg และ lb 

ฟังก์ช่ันค่าสูงสุด(Peak) 
ในบำงกรณีเรำตอ้งกำรดูค่ำสูงสุดของกำรชัง่ เม่ือคุณกดปุ่ม  จะเปล่ียนโหมดระหวำ่ง โหมดทัว่ไป, โหมด่ำสูงสุด, 

โหมดค่ำเฉล่ีย เม่ือไฟแสดงเป็น peak แสดงวำ่เขำ้สู่โหมดแสดงค่ำสูงสุด เม่ือน ้ ำหนกัลดลงมำกกวำ่ 5d จะแสดงค่ำสูงสุดคำ้งไว ้8 

วนิำที จำกนั้นจะลำ้งค่ำโดยอตัโนมติั, เม่ือค่ำสูงสุดใหม่ มำกกวำ่ค่ำสูงสุดเก่ำ ค่ำสูงสุดจะอพัเดทอตัโนมติั, สำมำรลบโดยกด  

 ขณะอยูใ่นโหมดค่ำสูงสุด ฟังกช์ัน่ตรวจสอบน ้ ำหนกั(Hi,LO), สะสมค่ำ, หกัค่ำภำชนะ ไม่สำมำรถใชง้ำนได ้  
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ฟังก์ช่ันค่าเฉลีย่(Average) 
ในบำงกรณีเรำตอ้งกำรชัง่น ้ ำหนกัท่ีไม่ยูน่ิ่ง ขณะชัง่แท่นชัง่ไม่เสถียร หวัอ่ำนจะค ำนวณค่ำเฉล่ียของน ้ ำหนกัโดยอตัโนมติั, 

ถำ้น ้ ำหนกัแปรผนัอยูใ่นช่วงของค่ำเฉล่ีย ผลลพัธ์จะถูกลอ๊คไว,้ ถำ้น ้ ำหนกัแปรผนัออกนอกช่วงหวัอ่ำนจะปลดลอ๊คค่ำ, เม่ือไฟ

แสดงสถำนะ Zero ติดจะลบค่ำท่ีลอ๊คไวอ้ตัโนมติั 

เม่ือไฟแสดงสถำนะ Peak และ Average ดบัลงแสดงวำ่เขำ้สู่โหมดชัง่น ้ ำหนกัปกติ 

ฟังก์ช่ันการตรวจสอบน า้หนัก(Check weighing) 
ในบำงกรณีตอ้งกำรฟังกช์ัน่ตรวจสอบน ้ ำหนกั เม่ือน ้ ำหนกันอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบัค่ำขีดจ ำกดัล่ำง(LO)ท่ีตั้งไว,้ ไฟแสดง

สถำนะ “LO” จะติด, เม่ือน ้ ำหนกัอยูร่ะหวำ่งขีดจ ำกดั บน(HI) และ ล่ำง(LO) ท่ีตั้งไว ้ไฟแสดงสถำนะ “OK” จะติด, เม่ือน ้ ำหนกั

สูงกวำ่ขีดจ ำกดับน(HI)ท่ีตั้งไว ้ไฟแสดงสถำนะ “HI” จะติด 

รูปแบบการส่ือสาร(Format) 
หมายเลข รายละเอียด 

1 
ส่งขอ้มูลน ้ ำหนกัสุทธิ(Net)กลบัดำ้น ตวัอยำ่งเช่นหำกน ้ ำหนกัสุทธิ 23.45 กิโลกรัม รหสั ASCII “=054.320” 

จะถูกส่ง และถำ้น ้ ำหนกัสุทธิคือ –23.45kg รหสั ASCII “=054.32-“ จะถูกส่ง 
2 สง่ขอ้มลูน า้หนกัรวม(Gross)กลบัดา้น รูปแบบเหมือนกบัหมายเลข 1 

3 
ส่งขอ้มูลน ้ ำหนกัสุทธิพร้อมหน่วย ตวัอยำ่งเช่นถำ้น ้ ำหนกั 23.45 กิโลกรัม รหสั ASCII “=023.450(kg)”จะ
ถูกส่งลงทำ้ยดว้ยเลขฐำนสิบหก OD, OA (CRLF) 

4 สง่ขอ้มลูน า้หนกัรวมพรอ้มหนว่ย รูปแบบเหมือนกบัหมายเลข 3 

5 

โหมดค าสั่ง： 02 “ค าสั่ง” 03（Hex） 

มีทัง้หมด 5 ค าสั่ง เป็นรหสั ASCII  'A'~'E'. สมมตุวิา่ น า้หนกัรวม 23.45kg, น า้หนกัสทุธิ 13.45kg และ 
น า้หนกัภาชนะ 10.00kg ตวัอยา่งเช่น 

ค าสั่ง 'A' :เรยีก น า้หนกัรวม, หวัอา่นสง่กลบั :GW:023.450(kg) 

ค าสั่ง 'B' :เรยีกน า้หนกัสทุธิ, หวัอา่นสง่กลบั :NW:013.450(kg) 

ค าสั่ง 'C' :เรยีกน า้หนกัภาชนะ, หวัอา่นสง่กลบั :TW:010.000(kg) 

ค าสั่ง 'D' :กลบัจดุศนูย(์Zero), หวัอา่นสง่กลบั :'D' 

ค าสั่ง 'E' :หกัคา่น า้หนกัภาชนะ, หวัอา่นสง่กลบั :'E' 

ทกุค าสั่งตอ้งเพิ่ม 02 ตอนตน้ และ 03 ตอนทา้ย(HEX) 

6 
น ้ำหนกัสุทธิและน ้ ำหนกัรวมสำมำรถส่งออกโดยอตัโนมติัในกำรด ำเนินกำรทั้งหมดและขอ้มูลสำมำรถพิมพไ์ด้
หำกเช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพพ์อร์ตอนุกรม 

7 ถา้เลอืก RS232 ของจอแสดงผล Keli,แลว้ current loop ของจอแสดงผลไมถ่กูตอ้ง 
8 

ส่งขอ้มูลน ้ ำหนกัสุทธิพร้อมหน่วย ตวัอยำ่งเช่นถำ้น ้ ำหนกั 23.45 กิโลกรัม รหสั ASCII “        23.450 kg”จะ
ถูกส่งลงทำ้ยดว้ยเลขฐำนสิบหก OD, OA (CRLF) 

9 

ส่งขอ้มูลน ้ ำหนกัสุทธิ, น ้ ำหนกัภำชนะ,น ้ ำหนกัรวม,พร้อมหน่วย ตวัอยำ่งเช่น 

“N.W.      13.450 kg[CRLF] 

 T.W.       10.000 kg[CRLF] 

 G.W.      23.450 kg[CRLF]” 
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4.7. แบตเตอร่ี 

หวัอ่ำนใชแ้บตเตอร่ี 6V/4A ถำ้ชำร์จแบตเตอร่ีเตม็ และไม่ไดใ้ชโ้หมดประหยดัพลงังำน สำมำรถใชง้ำนไดป้ระมำณ 10 

ชัว่โมง ถำ้ใชโ้หมดประหยดัพลงังำนสำมำรถใชง้ำนไดป้ระมำณ 30 ชัว่โมง เม่ือเช่ือมต่อกบัสำย AC และเปิดสวติซ์ดำ้นหลงั

แบตเตอร่ีจะชำร์จโดยอตัโนมติั ไฟ AC จะติด 

แบตเตอร่ีเป็นอุปกรณ์ส้ินเปลือง ไม่รวมอยูใ่นกำรรับประกนั 

 เพ่ือยดือำยกุำรใชง้ำนแบตเตอร่ีควรแน่ใจวำ่ชำร์จแบตเตอร่ีเตม็ก่อนใชง้ำน 

 ถำ้ไม่ไดใ้ชง้ำนหวัอ่ำนเป็นเวลำนำน ควรน ำมำชำร์จแบตเตอร่ีทุกๆ 2 เดือน ชำร์จเป็นเวลำ 24 ชัว่โมง 

 ขณะขนส่งหรือติดตั้ง ตอ้งแน่ใจวำ่ไม่มีกำรสัน่สะเทือนหรือกระแทกอยำ่งรุนแรงอำจท ำใหแ้บตเตอร่ีเสียหำย 

เม่ือใชแ้บตเตอร่ีเท่ำนั้นในกำรท ำงำน ถำ้แรงดนัไฟมำกกวำ่ 6.1V ไฟแบตเตอร่ีจะติด 3 ดวง ระหวำ่ง 5.8-6.1V ไฟแบตเตอร่ี

จะติด 2 ดวง ระหวำ่ง 5.5-5.8V ไฟแบตเตอร่ีจะติด 1 ดวง และเคร่ืองจะปิดอตัโนมติัเม่ือแรงดนัไฟนอ้ยกวำ่ 5.5V 

5. รหัสความผดิพลาด 

รหัส ความหมาย 

Err 01 ออกนอกชว่งศนูย ์หรอืการตัง้คา่ศนูยไ์มเ่สถียร 

Err 02 ไมพ่บคา่ผลรวมที่ตอ้งการ 

Err 03 
น า้หนกัเกินพิกดั หรอื การเช่ือมตอ่โหลดเซลลไ์มถ่กูตอ้ง 

Err 04 
น า้หนกัไมเ่สถียรในระหวา่งการปรบัเทียบ 

Err 05 น า้หนกัปรบัเทียบผิดพลาด น า้หนกันอ้ยเกินไป หรอืตัง้น า้หนกัผิด หรอื A/D ผิดพลาด 

Err 06 ไมพ่บคา่น า้หนกัภาชนะ ไมเ่สถียร หรอืเกินพิกดั 

Err 09 การอา่นขอ้มลูผิดพลาด ตวับนัทกึขอ้มลูเสยีหาย 

Err 10 การตรวจสอบตอนเปิดเครือ่งผิดพลาด ชิพ SCM เสยีหาย 

 

 


