คํานํา
กอนอื่นบริษัท ฯ ขอขอบคุณที่ทานไดเลือกซื้อเครื่องชั่งแสดงน้ําหนักรุน
Touch-CX นี้ เนื่องจากเครื่อง Touch-CX นี้เปนอุปกรณเครื่องมือวัด ผูที่จะทําการติดตั้ง
จะตองมีความรูทางดานไฟฟา - อิเล็กทรอนิกส มิเชนนั้นอาจเกิดความเสียหายขึ้นกับ
ตัวเครื่องเอง หรืออุปกรณที่นํามาตอพวงดวย

“ขอขอบคุณที่ทุกทานไววางใจและเลือกผลิตภัณฑของเรา
เราจะมุงมัน่ ที่จะสรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและ
รวมพัฒนาศักยภาพไปพรอมกับทาน”

สารบัญ
คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องชั่งรุน Touch-CX
สวนประกอบของเครื่อง
ตําแหนงชองตอสายสัญญาณ
การใชงานเครื่อง
- เมนู บรรจุ
- เมนู ตั้งรอบบรรจุ
- เมนู ตั้งคาการทํางาน
- เมนู รายงานการชั่ง
- เมนู ตั้งคาพอรต RS232
- เมนู Calibration
 ฟงกชั่นคํานวณน้ําหนัก
 ฟงกชั่นแสดงผลคาน้ําหนัก
 ทํา Factory Set

1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
9
11
11

การทํางานของเครื่อง

12

- การตั้งคาน้ําหนักที่ตองการบรรจุ
- การเริม่ การบรรจุ
- การสั่งบรรจุแบบ Manual

12
13
14

คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องชั่งรุน Touch-CX
ขนาดเครื่อง
น้ําหนักตัวเครื่อง
จํานวน OUTPUT
หนวยความจําภายใน
จอแสดงผล
ความละเอียด
ยานการวัดสัญญาณโหลดเซลล
ความละเอียดของ A to D
คาอานละเอียดสูงสุด
จํานวนทศนิยม
คาอานละเอียด
ชองตอสัญญาณ
รองรับอุปกรณ
อุปกรณภายใน
พลังงานที่ตองการ
อุณหภูมิใชงาน

Touch‐CX

: ความสูง x ความกวาง x ความหนา
38 cm. x 33 cm. x 9 cm.
: 4.40 กิโลกรัม
: 4 Output (เพิ่มไดสูงสุดถึง 7 Output)
: RAM - 64 MB SDRAM
: FLASH - 256 MB NAND
: หนาจอทัสสกรีน ขนาด 7"
: 800 x 480 พิกเซล
: 0 ถึง 20 mV
: 1/1,000,000
: 1/100,000
: 0 ถึง 4 ตําแหนง
: 1, 2, 5, 10
: พอรต RS-232 จํานวน 2 ชอง
: พอรต USB จํานวน 4 ชอง
: Mouse USB, Keyboard USB
: Buzzer, นาฬิกาพรอมแบตเตอรี่ในตัว
: 220VAC 50 Hz
: -10 ถึง +40 องศา C

หนา 1

สวนประกอบของเครื่อง

1

2

3

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4

6

7

สวิทซ เปด / ปด เครื่อง
สวิทซเลือก Auto / Manual
ปุม START เริ่มการทํางาน
ปุม STOP หยุดการทํางาน
ชองสําหรับลอดสายสัญญาณเขาไปในเครื่อง
กระบอกฟวส
ชองเสียบสายไฟ 220 VAC

Touch‐CX

หนา 2

ตําแหนงชองตอสายสัญญาณ
1.

2.

ชองตอสาย Load Cell
ขาที่
สัญญาณ
1
+EXC
2
+SEN
3
+SIG
4
Shield
5
–SIG
6
–SEN
7
-EXC
ชองตอสาย OUTPUT
ขาที่
สัญญาณ
1
Common +
2
SETPOINT 1
3
SETPOINT 2
4
SETPOINT 3
5
SETPOINT 4
6
SETPOINT 5
7
SETPOINT 6
8
SETPOINT 7

Touch‐CX

3. ชองตอไฟเลี้ยง Output 220 VAC
(24 VDC = Option)
4. ชองตอไฟเลี้ยงบอรด 5 VDC
ขาที่
สัญญาณ
1
+5VDC
2
GND
หนา 3

การใชงานเครื่อง
เมื่อเสียบสาย Power แลวเปดเครื่องหนาจอจะโหลดเขาโปรแกรมบรรจุโดย
อัตโนมัติ โดยจะเขาสูหนาจอสําหรับบรรจุ ดังรูป

แตหากตองการตั้งคาการทํางานของเครื่อง ใหกดปุม Main เพื่อออกสูหนาจอ
หลัก แลวจะพบหัวขอตางๆดังนี้

Touch‐CX

1.

4.

2.

5.

3.

6.

หนา 4

1. บรรจุ – เปนหนาจอหลักใชสําหรับอานน้ําหนักที่ชั่งไดและสั่งควบคุมการทํางาน
ของวาลวตางๆ โดยหนาจอจะประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้
แสดงน้ําหนักที่ชั่งได
ทํา Zero, Tare, Clear Tare
ตั้งคาน้ําหนักบรรจุ
แสดงสถานะการ
ทํางานของวาลว
แสดงน้ําหนักและจํานวน
ที่ไดบรรจุไปแลว

ไฟแสดงสถานะการ
ทํางานของเครื่อง

ปุมเริ่มการทํางาน

ปุมหยุดการทํางาน

กลับสูหนาเมนู

2. ตั้งรอบบรรจุ – ใชตั้งจํานวนรอบที่ตองการบรรจุ (หากตั้งจํานวนรอบเปน 0
เครื่องจะทํางานวนไปเรื่อยๆ จนกวาจะสั่งหยุดการทํางาน)
กดปุมเพื่อปอนจํานวน
รอบที่ตองการบรรจุ

ปดหนาตาง

Touch‐CX

หนา 5

3. ตั้งคาการทํางาน – ใชสําหรับตั้งคาการทํางานของเครื่อง โดยแตละหัวขอมี
ความหมายดังนี้

หนวงเวลาเริ่มตน

คือ

หนวงเวลาเปดวาลว
หนวงเวลาปดวาลว
คาน้ําหนักถังวาง

คือ
คือ
คือ

หนวงเวลารอน้ําหนักนิ่ง คือ

ตั้งระยะเวลาออด

คือ

ตั้ง Motion Time

คือ

ทํา Auto Zero

คือ

Touch‐CX

ใชหนวงเวลาเริ่มทํางานหลังจากกดปุม Start
ไปแลว
ใชหนวงเวลาเพื่อใหวาลวเปดชาลง
ใชหนวงเวลาเพื่อใหวาลวปดชาลง
ใชเปนน้ําหนักตรวจสอบเมื่อปลอยของออก
จากถัง ชั่ง หากน้ําหนักที่อานไดนอยกวาคา
ที่ตั้งไว จะถือ วาถายในถังชั่งไมมีของแลว
ใชกรณีโปรแกรมรอใหน้ําหนักนิ่ง แตถังมี
การสั่น(น้ําหนักไมยอมนิ่ง) หากเกินคาเวลา
ที่ตั้งไวจะนําคาน้ําหนักสุดทาย มาคํานวณ
เลยโดยตองไมรอใหน้ําหนักนิ่ง
ใชตั้งเวลาของเสียงออดเตือน วาจะใหดัง
นานแคไหน
ตั้งเวลาใหน้ําหนักเปลี่ยนจาก Motion ไปเปน
Stable จะใชเวลานานแคไหน
ใหเครื่องทํา Zero ทุกครั้ง หลังจากเริ่มบรรจุ
หนา 6

4. รายงานการชั่ง – ใชสาํ หรับเรียกดูรายงานการชั่ง ที่เคยชั่งไปแลวและสั่งพิมพเปน
รายงานออกทางพอรต RS-232
วันที่เริ่มตนที่ตองการดู
รายงาน

วันที่สุดทายที่ตองการดู
รายงาน
คนหารายงาน
สั่งพิมพรายงาน
ลบขอมูลการชั่ง

กลับสูหนาเมนู

การคนหา
1. เลือกวันที่เริ่มตน และวันที่สิ้นสุด ที่ตองการจะดูรายงานการชั่ง
2. กดปุม
เพื่อใหแสดงรายงานออกมาในตาราง
การสั่งพิมพรายงาน
1. ตองมีขอมูลในตารางกอน
2. ตอเครื่องพิมพเขากับพอรต COM 2 ซึ่งอยูดานบนของจอ ดังรูป
ชองตอเครือ่ งพิมพ (COM 2)
ขา 2 = สัญญาณ TXD
ขา 5 = GND

3. กดปุม
Touch‐CX

เพื่อพิมพรายงานการชั่ง
หนา 7

การลบขอมูลการชั่ง

เลือกขอมูลที่ตองการลบ

1. กดเลือกขอมูลบรรทัดที่ตองการลบจากในตาราง
2. กดปุม
เพื่อลบขอมูล โดยจะมีหนาตางเพื่อการถามยืนยันวาตองการ
ลบขอมูลใชหรือไม
5. ตั้งคาพอรต RS232 – ใชสําหรับตังคาการทํางานของพอรต COM2 เพื่อกําหนด
ความเร็วและรูปแบบในการสงขอมูล

ฟงกชั่น
คา Baud Rate
Data Bits
Parity
Stop Bits

Touch‐CX

คาที่ตั้งได
1200, 2400, 4800, 9600, 19200
7, 8
Even, Odd, None
1, 1.5, 2
หนา 8

6. Calibration – ใชสําหรับปรับเทียบน้ําหนักและกําหนดคาของการแสดงผล
น้ําหนัก

เมื่อกดปุม
จะมีหนาตางใหปอนรหัสผานเพื่อเขาฟงกชั่น เมื่อ
ปอนรหัสผานถูกตอง หนาจอจะเขาสูฟงกชนั่ โดยจะมีรายละเอียดดังนี้
ฟงกชั่นคํานวณน้ําหนัก
- คํานวณแทนวางและมีน้ําหนักเทียบ เปนการปรับเทียบน้ําหนักโดยจะทํา
ขณะที่แทนวางและขณะมีน้ําหนักบนแทน หรือก็คือทําทั้ง ZERO และ SPAN
1. กดปุม
เพื่อทําการปรับเทียบเริ่มน้ําหนัก
2. จะปรากฏหนาตาง เพื่อทําการปรับน้ําหนักขณะแทนวาง (ทํา ZERO แทน)

3. นําสิ่งของออกจากแทนชั่งใหแทนวาง แลวกด
Touch‐CX

เพื่อคํานวณน้ําหนัก
หนา 9

4. จะปรากฏหนาตาง เพื่อทําการปรับน้ําหนักขณะมีน้ําหนักเทียบ (ทํา SPAN
แทน)

5. นําน้ําหนักที่ทราบคาขึน้ วางบนแทน จากนั้นปอนคาตัวเลขตามคาน้ําหนัก
แลวกด
เพื่อคํานวณน้ําหนัก
- คํานวณแทนวาง เปนการปรับเทียบน้ําหนักโดยจะทําขณะที่แทนวางอยาง
เดียว โดยไมตองการปรับน้ําหนักขณะมีน้ําหนักเทียบ
- คํานวณมีน้ําหนักเทียบ เปนการปรับเทียบน้ําหนักโดยจะทําขณะที่มีน้ําหนัก
เทียบอยางเดียว โดยไมตองการปรับน้ําหนักขณะแทนวาง
- คา Gain ของเครื่อง
เปนคาตัวเลขที่ไดจากการปรับเทียบน้ําหนัก โดย
Gain ยิ่งมากจะทําใหน้ําหนักเปลี่ยนแปลงไดงาย
- ตรวจสอบโหลดเซลล เปนการตรวจสอบวาเครื่องสามารถรับสัญญาณจาก
Load Cell ไดหรือไม โดยจะแสดงเปนตัวเลขตามน้ําหนักที่กระทําตอ Load Cell
โดยคาสูงสุดที่สามารถแสดงไดคือ 1,048,000

Touch‐CX

หนา 10

ฟงกชั่นแสดงผลคาน้ําหนัก
จะเปนการตั้งคาในสวนของการแสดงผลคาน้ําหนัก มีหัวขอดังนี้
- พิกัดสูงสุด
การตั้งคาน้ําหนักหรือพิกัดสูงสุดที่จะใหเครื่องอานได หาก
น้ําหนักเกินคาที่ตั้งไวจะขึ้น คําวา Over Load
- ตําแหนงทศนิยม

เปนการตั้งคาตําแหนงจุดทศนิยมที่จะใหแสดงออกมา

- คาอานละเอียด
เปนคาที่ตั้งเพื่อใหน้ําหนักที่แสดงออกมาเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ทีละเทาไร เชน ถาตั้งคาเปน 5 น้ําหนักที่อานไดจะเพิ่มหรือลด ทีละ 5 เปนตน
สามารถตั้งคาได 4 คา คือ 1, 2, 5 และ 10
- คาฟลเตอร
เปนการตั้งคาเร็วในการอานน้ําหนัก หากตั้งฟลเตอรนอยจะ
อานน้ําหนักไดเร็วแตน้ําหนักที่ไดจะไมคอยนิ่ง แตถาเราตั้งคาฟลเตอรใหมีคา
มากขึ้น น้ําหนักจะนิ่งขึ้นแตความเร็วในการอานก็จะลดลง
ทํา Factory Set
เปนการรีเซตโปรแกรมใหกลับไปเปคาเริ่มตนที่ตั้งคามาจากโรงงาน ใชในกรณี
ที่เครื่องมีปญหาดาน Software

Touch‐CX

หนา 11

การทํางานของเครือ่ ง

1
2
1. การตั้งคาน้ําหนักที่ตองการบรรจุ
กดปุม
หนาจอจะปรากฏหนาตางสําหรับตั้งคาน้ําหนัก ดังรูป

- น้ําหนักบรรจุ
- คา Pre actual

คือ
คือ

- คากลางอากาศ

คือ

Touch‐CX

คาน้ําหนักบรรจุที่ตองการ
คาที่ตั้งให SETPOINT ที่ 1 ปดกอนน้ําหนักที่
ตองการบรรจุเทาไร เชน ตองการบรรจุ 100 แลวตั้ง
คา Pre actual = 10 หมายถึง เมื่อบรรจุของได
น้ําหนัก 90 SETPOINT ที่ 1 ก็จะปดการทํางาน
คาที่ตั้งให SETPOINT ที่ 2 ปดกอนน้ําหนักที่
ตองการบรรจุเทาไร
หนา 12

2. การเริ่มการบรรจุ
หลังจากตั้งคาน้ําหนักเสร็จแลวใหกดปุม START ที่หนาจอ หรือกดปุม
START สีเขียว จากหนาเครื่องก็ได

ปุม START หนาเครื่อง

ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมบรรจุ
1. หลังกดสวิตซ START ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนจากสีแดงเปนสีเขียวกระพริบ
เพื่อบอกวาเครื่องเริ่มทําการบรรจุ
2. เครื่องจะหนวงเวลาเทากับ คา “หนวงเวลาเริ่มตน” จากนั้นน้ําหนักจะถูกทํา Zero
หากตั้งคาในฟงกชั่น Auto Zero เปน 1 แตหากตั้งคาเปน 0 จะไมมีการทํา ZERO
แลว SETPOINT ที่ 1 และ 2 จะเปดการทํางาน เพื่อปลอยของลงถังชั่ง
3. เมื่อน้ําหนักในถังชั่งมีคาเทากับ “น้ําหนักบรรจุ – คา Pre actual” SETPOINT 1
จะปดการทํางาน
4. เมื่อน้ําหนักในถังชั่งมีคาเทากับ “น้ําหนักบรรจุ – คากลางอากาศ” SETPOINT 2
จะปดการทํางาน
5. เครื่องจะรอจนน้ําหนักนิ่ง หรือ ถาน้ําหนักไมนิ่งจนเกินคา “หนวงเวลารอน้ําหนัก
นิ่ง” เครื่องก็จะบันทึกคาน้ําหนักที่อานไดไว
6. เครื่องจะหนวงเวลาเทากับคา “หนวงเวลาเปดวาลว” แลว SETPOINT 3 จะเปด
เพื่อปลอยของออกจากถังชั่ง จนน้ําหนักลดลงจนต่ํากวา “คาน้ําหนักถังวาง” แลว
SETPOINT 3 จะปดการทํางาน คือเสร็จสิ้นการบรรจุ 1 รอบ
7. จากนั้นเครื่องจะวนไปทํางานที่ขั้นตอนที่ 2 ใหม จนกระทั่งครบตามจํานวนรอบ
ที่ตั้งไว แลวเครื่องก็จะหยุดการบรรจุ และมีเสียงออดดังเตือน
Touch‐CX

หนา 13

3. การสั่งบรรจุแบบ Manual
หากตองการสั่งเปด-ปดวาลวเอง ใหปดสวิตซลูกศรที่หนาเครื่องจาก
ตําแหนง AUTO มาที่ MANUAL แลวกดที่ปุม SETPOINT ที่ตองการ เพื่อ
สั่งใหวาลวเปด – ปด

Touch‐CX

หนา 14

