
INDICATOR MODEL PM5 (TARE)  
คํานําคํานําคํานํา   

  
กอนอื่นบริษัท ฯ      ขอขอบคุณที่ทานไดเลือกซื้อเครื่องชั่งแสดงน้ําหนัก 

รุน PM5 นี้ เนื่องจากเครื่อง PM5 นี้เปนอุปกรณเครื่องมือวัด ผูที่จะทําการติดตั้งจะตองมี
ความรูทางดานไฟฟา อิเล็กทรอนิกส มิเชนนั้นอาจเกิดความเสียหายขึ้นกับตัวเครื่องเอง 
หรืออุปกรณที่นํามาตอพวงดวย โดยภายในคูมือเลมนี้จะประกอบไปดวยเนื้อหา ดังนี้ 
 
  1.   อธิบายสวนประกอบของเครื่อง, ชองตอสายสัญญาณตาง ๆ 

2.   ข้ันตอนในการติดตั้งและการเชื่อมตอสายสัญญาณ  
    3.   วิธีการตัง้โปรแกรมและการปรับเทียบน้ําหนัก 

 
 
!! ขอควรระวัง    กอนทีจ่ะทําการเชื่อมสายสัญญาณตาง ๆ ควรปดเครื่องหรือตัดไฟ 

     ออก  จาก เครื่องเสียกอน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



INDICATOR MODEL PM5 (TARE)  
สวนประกอบของเครื่อง 
 

 
 
 
 

  
 

ภาพที่ 1  ภาพมองจากดานหนาและดานหลังของเครื่อง 
 

   1. หนาจอแสดงผล 
   2. ปุมกดสาํหรับรับคีย 
   3. สวิตซ เปด / ปด เครื่อง 
   4. ชองเสียบสายไฟ AC 
   5. กระบอกฟวส 
   6. COM1 เปนสัญญาณ RS-232 ใชตอกับจอแสดงผลภายนอกหรือคอมพิวเตอร 
   7. COM2 เปนสัญญาณ RS-232 ใชตอกับจอแสดงผลภายนอกหรือคอมพิวเตอร 
   8. PRINTER ใชตอกับเครื่องพรินเตอร 
   9. LOAD CELL ใชตอกับโหลดเซลลเพื่อรับคาน้ําหนักจากแทนชั่ง 
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ชองตอสายสัญญาณตางๆ 
 

 ชองตอ Load Cell (คอนเน็กเตอร DB-9) 
 ใชตอกับโหลดเซลลหรือ Junction Box เพื่อรับสัญญาณน้ําหนัก โดยสัญญาณที่
ขาตาง ๆ  มีดังนี้ 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2  ภาพแสดงขาสัญญาณของโหลดเซลล 
 

ขาท่ี สัญญาณ สีของสายไฟ 
1            + Excitation            แดง 
2            + Sense            สม 
3               Shield            เหลือง 
4            – Sense            น้ําเงิน 
5            – Excitation            ดํา 
7            + Signal            เขียว 
8            – Signal            ขาว 

 

*** หมายเหตุ     ในกรณทีี่สายสัญญาณ Load Cell เปนแบบ 4 เสน ใหเชื่อม +  
    Excitation เขากับ + Sense และ เชื่อม – Excitation เขากับ – Sense 
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 ชองตอ COM 1, COM 2 (คอนเน็กเตอร DB-9) 

 ใชเชื่อมตอกับจอแสดงผลภายนอกหรือตอกับคอมพิวเตอร สัญญาณที่สงออกมา
จะเปนมาตรฐาน RS-232 โดยสัญญาณที่ขาตางๆ มีดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 3  ภาพแสดงขาสัญญาณของ COM1 และ COM2 
 

ขาท่ี สัญญาณ สีของสายไฟ 
2 TXD แดง 

5 GND ดํา 
 

หนาจอแสดงผล 
 

 
 

ภาพที่ 4  ภาพหนาจอแสดงผล 
 

     1.  สวนแสดงน้ําหนักและฟงกชันตางๆ 
     2.  แสดงลูกศรเมื่อน้ําหนักเปนศูนย (ZERO) 
     3.  แสดงลูกศรเมื่อน้ําหนักที่แสดงเปนน้ําหนักสุทธิ (GROSS)  

4. แสดงลูกศรเมื่อน้ําหนักที่แสดงเปนน้ําหนักที่ถูก TARE 
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ปุมกดสําหรับรับคีย 
 

 
 

ภาพที่ 5 ภาพแสดงปุมกดสําหรับรับคีย 
 

   1. ปุม   IN              กดเพื่อเลื่อนโปรแกรม หรือใชเพิ่มคาในการตั้งโปรแกรม 
   2. ปุม   OUT        กดเพื่อเลื่อนโปรแกรม หรือใชลดคาในการตั้งโปรแกรม 
   3. ปุม  ID       กดเพื่อปอนทะเบียนรถ 
   4. ปุม  ESC       กดเพื่อยกเลิก หรือออกจากโปรแกรม 
   5. ปุม  FUNC     กดเพื่อเขาไปตั้งโปรแกรมและปรับน้ําหนัก 
   6. ปุม  ZERO      กดเพื่อใหน้ําหนักที่แสดงบนหนาจอเปนศูนย 
   7. ปุม  TARE      กดเพื่อใหหนาจอแสดงน้ําหนักที่ถูก TARE ไว 
   8. ปุม  CLEAR      กดเพื่อเคลียรคาน้ําหนักที่ TARE ไว 
   9. ปุม  SETUP      กดเพื่อต้ังเวลา, วันที่ และลําดับการชั่ง 
   10. ปุม  ERASE      กดเพื่อลบขอมูลในหนวยความจํา 
   11. ปุม  MENU PRINT กดเพื่อพิมพรายงาน 
   12. ปุม  REPRINT  กดเพื่อพิมพขอมูลซ้ํา 
   13. ปุม  ENTER      กดเพื่อยืนยันการเขาฟงกชัน หรือ การตั้งคาตาง ๆ  
   14. ปุมตัวเลข 0-9      ใชเพื่อปอนคาในการตั้งโปรแกรมการทํางานของเครื่อง 
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การเชื่อมตอสายสัญญาณตางๆบนบอรด 
 

12

4

5

6  

ภาพที่ 6 ภาพแสดงตําแหนงจดุเชื่อมตอบนบอรด 
 

          

   1.   ที่เสียบ Jumper สําหรับการตั้งโปรแกรมและปรับเทียบน้ําหนัก 
   2.   ไฟจากหมอแปลง 12 V 
   3.   ใชเชื่อมตอไปยัง จอแสดงผล 
   4.   พอรต RS-232 ตอออกไปยัง COM 1 
   5.   พอรต RS-232 ตอออกไปยัง COM 2 
   6.   ตอไปยัง Load Cell 
   7.   ไฟจากหมอแปลง 9 V 
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การตั้งโปรแกรมและการปรับเทียบน้ําหนัก 
  หากตองการตั้งโปรแกรม ใหเสียบ Jumper    ตามตําแหนงที่แสดงในรูปที่ 6 แลว 
หนาจอจะแสดงฟงกชันแรก คือ ZEO เราสามารถเลื่อนไปยังฟงกชันอื่นไดโดยใชปุม 

,  และกด ENTER เพื่อเขาไปตั้งคาในฟงกชันนั้นๆ หากตองการออกจากการตั้ง
โปรแกรมใหกดปุม ESC เครื่องจะทําการบันทึกคาที่ตั้งไว แลวหนาจอจะขึ้นคําวา JP 
OFF ใหถอด Jumper ออก หนาจอจะกลับไปแสดงน้ําหนักตามปกติ โดยฟงกชันตางๆ 
ในเครื่อง มีดังนี้ 
 

[ ZEO  ]   การปรับน้ําหนักศูนย (Zero) 
ใชเมื่อตองการปรับน้ําหนักศูนย โดยไมกระทบตอการปรับน้ําหนักมาตรฐาน 

(Span) ที่ไดปรับไวแลว 
   1.  กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน หนาจอจะขึ้น E SCL 
   2.  ใหนําสิง่ของที่อยูบนแทนชั่งออกใหหมด 
   3.  กด ENTER อีกครั้ง หนาจอจะแสดง - -CAL- - และเริ่มคํานวณน้ําหนัก 
   4.  เมื่อคํานวณน้ําหนักเสร็จ หนาจอจะแสดง ZERO OK  
   5.  จากนั้นจะออกจากฟงกชันเอง และแสดงฟงกชันถัดไป  
 

[ SPA ] การปรับน้ําหนักมาตรฐาน  (Span) 
ใชเมื่อตองการที่จะปรับเทียบน้ําหนักโดยไมตองการยกน้ําหนักออกจากแทนชั่ง  

   1.  กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน หนาจอจะขึ้น Add Ld 
   2.  ใหนําน้าํหนักที่ทราบคาขึ้นบนแทนชั่ง (หรืออาจมีอยูกอนแลว) 
   3.  กด 0 - 9 ปอนตัวเลขใหเทากับน้ําหนักที่อยูบนแทนชั่ง  
   4.  กด ENTER แลวหนาจอจะแสดง - -CAL- - และเริ่มคํานวณน้ําหนัก 
   5.  เมื่อคํานวณน้ําหนักเสร็จ หนาจอจะแสดง SPAN OK 
   6.  จากนั้นจะออกจากฟงกชันเอง และแสดงฟงกชันถัดไป 
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[ FIL ]  คาฟลเตอร (Filter) 

เปนคาที่เกี่ยวกับการคํานวณสัญญาณจาก ADC ใหมาแสดงเปนน้ําหนัก การตั้ง
คาของฟลเตอร ถาเราตั้งใหมีคานอยๆ จะทําใหอานน้ําหนักไดเร็วแตน้ําหนักที่ไดจะไม
คอยนิ่ง ถาเราตั้งคาฟลเตอรใหมีคามากขึ้น น้ําหนักจะนิ่งขึ้นแตความเร็วในการอานก็จะ
ลดลง โดยสามารถตั้งคาไดตั้งแต 0 ถึง 20  
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด  ,  เพื่อเพิ่มหรือลดคา เมื่อได

คาที่ตองการแลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน 
***  กรณีที่เปนเครื่องชั่งน้ําหนักรถบรรทุกควรตั้งคา Filter ใหมากกวา 8 ข้ึนไป *** 
 
[ InC ]  คาอานละเอียด (Increment) 

เปนคาที่ตั้งเพื่อใหน้ําหนักที่แสดงออกมาเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทลีะเทาไร เชน ถาตั้ง
คาเปน 5 น้ําหนักที่อานไดจะเพิ่มหรือลดทีละ 5 สามารถตั้งคาได 4 คา คือ 1, 2, 5 และ 10   
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด  ,  เพื่อเพิ่มหรือลดคา เมื่อได

คาที่ตองการแลวใหกด ENTER เพ่ือออกจากฟงกชัน 
 
[ dCP ] ตําแหนงทศนิยม (Decimal Point) 

เปนการตั้งคาตําแหนงจุดทศนิยมที่จะใหแสดงออกมา สามารถตั้งคาได 5 คา คือ 
0, 1, 2, 3 และ 4 หากตั้งคาเปน 0 หมายถึง ไมมีจุดทศนิยม 
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด  ,  เพื่อเพิ่มหรือลดคา เมื่อได

คาที่ตองการแลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน 
 
[ CAP ]   น้ําหนักสูงสุด (Capacity) 

การตั้งคาน้ําหนักหรือพิกัดสูงสุดที่จะใหเครื่องอานได    หากน้ําหนักเกินคาที่ตั้ง
ไวจะขึ้น คําวา “ OL ” (Over Load) โดยคาน้ําหนักสูงสุดที่สามารถตั้งได คือ 0 ถึง 
120,000 
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด 0 - 9 เพื่อปอนคาน้ําหนักสูงสุดที่

ตองการ เมื่อไดคาที่ตองการแลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน 
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[ AdF ]    คาฟลเตอรของวงจร ADC (ADC Filter) 
 เปนคาที่เกี่ยวกับความเร็วในการอานสัญญาณจากโหลดเซลลของวงจร ADC 
สามารถตั้งคาได 3 คา คือ 0, 1 และ 2 หากตั้งคานอย ADC จะอานสัญญาณไดเร็ว 
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด  ,  เพื่อเพิ่มหรือลดคา เมื่อได

คาที่ตองการแลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน 
***  กรณีที่เปนเครื่องชั่งรถบรรทุกควรตั้งคา AdF เปน 1 หรอื 2*** 
 
 [ AZn ] คา Auto Zero Maintenance 

คานี้เปนการรักษาใหเครื่องชั่งแสดงน้ําหนักเปนศูนยในขณะที่ไมมีของวางบน
แทนชั่ง เนื่องจากสภาพแวดลอมหรืออุณหภูมิ จะมีผลทําใหน้ําหนักไมเปนศูนย เพื่อ
แกปญหานี้จึงตองมีการปรับจุดศูนยของเครื่องโดยอัตโนมัติในขณะที่แทนวาง แตจะ
ยกเลิกการทําทันทีที่การเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักมีมากกวาคาที่ตั้งไว สามารถตั้งคาได 8 
คา คือ 0 - 7 หากตั้งคาเปน 0 คือ AZM ไมทํางาน, 1 AZM = 0.5 Increment, 7 AZM = 
3.5 Increment 
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด  ,  เพื่อเพิ่มหรือลดคา เมื่อได

คาที่ตองการแลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน 
 
[ EHO ] ทํา AUTO ZERO ตอนเปดเครื่องครั้งแรก 
 ใชเมื่อตองการใหเครื่องทํา ZERO เองทุกครั้งที่เปดเครื่อง สามารถตั้งคาได 2 คา 
คือ 0 และ 1 หากตั้งคาเปน 0 คือ ไมใหทํา AUTO ZERO และ 1 คือ ใหทาํ 
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด  ,  เพื่อเพิ่มหรือลดคา เมื่อได

คาที่ตองการแลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน 
 
[ rAt ]   คาบอดเลต (Baud Rate) 

เปนการกําหมดอัตราความเร็วในการสงขอมูลผานทางพอรต RS-232 เราสามารถ
เลือกได 4 คา ดังนี้   0 = 1200 ,  1 = 2400 ,  2 = 4800 ,  3 = 9600 บิต / วินาที 
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด  ,  เพื่อเพิ่มหรือลดคา เมื่อได

คาที่ตองการแลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน 
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[ Fnt ]   รูปแบบขอมูล RS-232 (Format) 
 เราสามารถตั้งรูปแบบของการสงขอมูลผานทาง RS-232 ได เพราะหัวอานแตละ
ยี่หอจะมีรูปแบบการรับ-สงขอมูลที่ตางกัน ถาตั้งรูปแบบไมตรงกันจะทําใหการรับ-สง
ขอมูลผิดพลาด หรือรับ-สงขอมูลไมได สามารถตั้งได 6 รูปแบบ ดังนี้ 
     0 = Format มาตรฐาน 
   1 = Format แบบ Toledo 
   2 = Format แบบ AND 
   3 = Format แบบ IQ 
   4 = Format แบบ Fairbank (STX = 02) 

   5 = Format แบบ Fairbank (STX = 03) 
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด  ,  เพื่อเพิ่มหรือลดคา เมื่อได

คาที่ตองการแลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน 
***  การสงขอมูลจะเปนแบบ 7 Bits Even ทุกรูปแบบ*** 
 
[ KtA ]   ยอมใหกด TARE ไดหรือไม  

เปนการยินยอมใหสามารถใชปุม TARE เพื่อ TARE น้ําหนักไดหรือไม ถาตั้งคา
ของฟงกชันนี้เปน 1 คือ ยินยอมให TARE ได และ 0 คือ หาม TARE  
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด  ,  เพื่อเพิ่มหรือลดคา เมื่อได

คาที่ตองการแลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน 
 
[ KnO ]  ยอมใหปอนน้ําหนัก TARE ไดหรือไม 

เปนการยินยอมใหสามารถกดปุม 0-9 เพื่อปอนน้ําหนัก TARE ไดหรือไม ถาตั้ง
คาของฟงกชันนี้เปน 1 คือ ยินยอมใหปอนน้ําหนัก TARE ได และ 0 คือ ไมยอม 
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด  ,  เพื่อเพิ่มหรือลดคา เมื่อได

คาที่ตองการแลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน 
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[ Adr ]   เช็คสัญญาณจากโหลดเซลล (Analog To Digital Read) 
 เปนการตรวจสอบวา วงจร ADC สามารถรับสัญญาณจาก Load Cell ไดหรือไม 
โดยจะแสดงเปนตัวเลขตามความแรงของสัญญาณที่รับได หากตอสายสัญญาณถูกและ 
Load Cell ไมเสีย คาที่แสดงจะตองเปลี่ยนไปตามน้ําหนักที่กระทําตอ Load Cell โดย
คาสูงสุดที่สามารถแสดงไดคือ 1,048,000  
    1. กด ENTER แลวหนาจอจะแสดงคาตัวเลขใหเห็น 
    2. หากตองการออกจากฟงกชันใหกด ENTER อีกครั้ง 
 
[ GAn ] ตั้งคา Gain ของเครื่อง 
 คา Gain คือคาตัวเลขที่ไดจากการคํานวณน้ําหนักในฟงกชัน [ SPA ] ในฟงกชัน
นี้เราสามารถเปลี่ยนคา Gain ไดโดยการปอนตัวเลขจากคียบอรด จะใชในกรณีที่หลังจาก
การปรับน้ําหนักจากฟงชัน [ SPA ] แลวน้ําหนักที่ไดยังผิดพลาดไปเล็กนอย ถาหาก
น้ําหนักที่ไดมีคานอยกวาความเปนจริงให ตั่งคา Gain ใหเพิ่มมากขึ้น แตหากน้ําหนักที่
ไดนั้น มากกวาความเปนจริงก็ใหลดคา Gain ลง 
การตั้งคา กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวกด 0 - 9 เพื่อปอนคาตัวเลข เมื่อไดคาที่

ตองการแลวใหกด ENTER เพื่อออกจากฟงกชัน 
 
[ FAC ] ทํา Factory Set  
 เปนการรีเซตโปรแกรมใหกลับไปเปนเหมือนตอนเริ่มตนที่ตั้งคามาจากโรงงาน 
โดยคาในทุกฟงกชันจะถูกรีเซตทั้งหมด 
   1.  กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน แลวเครื่องจะถามเพื่อยืนยันการทํา Factory Set 
   2.  กด ENTER เพื่อยืนยัน หรือ กด ESC เพื่อยกเลิก 

3. หากกด ENTER เครื่องจะใชเวลาในการรีเซตคาทั้งหมดประมาณ 5 วินาที  
เสร็จแลวจะออกจากฟงกชันนี้เอง 
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[ CAL ] การปรับน้ําหนักทั้ง Zero และ Span 

เปนการปรับทั้งน้ําหนักศูนย (Zero) และน้ําหนักมาตรฐาน (Span) ในฟงกชัน
เดียว เพื่อความสะดวกในการใชงาน สามารถทําไดดังนี้ 
   1.  กด ENTER เพื่อเขาฟงกชัน หนาจอจะขึ้น E SCL 
   2.  ใหนําสิง่ของที่อยูบนแทนชั่งออกใหหมด แลวกด ENTER 
   3.  หนาจอจะแสดง - -CAL- - และเริ่มคํานวณน้ําหนัก 
   4.  เมื่อคํานวณเสร็จ หนาจอจะแสดง ZERO OK แลวเปลี่ยนเปน Add Ld 
   5.  ใหนําน้าํหนักที่ทราบคาขึ้นบนแทนชั่ง  
   6.  กด 0 - 9 ปอนตัวเลขใหเทากับน้ําหนักที่อยูบนแทนชั่ง แลวกด ENTER  
   7.  หนาจอจะแสดง - -CAL- - และเริ่มคํานวณน้ําหนัก 
   8.  เมื่อคํานวณเสร็จ หนาจอจะแสดง SPAN OK 
   9.  จากนั้นจะออกจากฟงกชันเอง แลวกลับไปยังฟงกชันแรกสุด 

 
 
 
 
 
 
 


