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คณุสมบตัิเครื่องช่ังไซโล 
 ช่ือสินคา   B.Inter Scale 
 ช่ือรุน   SL-1 
 ยานการวัด  0 – 18000 Kg (ใชโหลดเซลขนาด 3 ตัน 6 ตัว) 
 ความละเอียด 1 kg 
 ความถูกตอง  0.5%@18000 Kg  
 การแสดงผล  แสดงคาน้ําหนักดวย7-Segment ขนาด 0.54 นิ้ว  
    แสดงหนาจอการตั้งคาดวย LCD Display 16x2 
 แหลงจายไฟ  220V 50 Hz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะภายนอก 

 สามารถแบงได 4 สวนดังน้ี 
1. ไฟแสดงผลการสือ่สารและไฟเลีย้งเครื่อง 

• Power แสดงสถานะไฟเลี้ยง 
• TX  แสดงการสงคา 
• RX  แสดงการรบัคา 

1. สวนแสดงคาน้ําหนัก 
2. สวนแสดงหนาจอการตั้งคา 
3. ปุมกดการตั้งคา 

• Mode  ทําหนาที่เขาเมนูการตั้งคา 
• Up  ทําหนาที่เลื่อนเมนูขึน้และเพ่ิมคา 
• Down  ทําหนาที่เลื่อนเมนูลงและลดคา 
• Select ทําหนาที่เขาเมนูยอยและตกลง 



เมนูการใชงาน 
 เมื่อตองการตั้งคาการทํางานใหเรากดปุม Mode จะเขาสูหนาจอการตั้งคา ในสวนการ
ตั้งคานี้มีเมนูดวยกันอยู 4 เมนู คอื 

1. Normal View ตั้งใหแสดงคาน้ําหนักปกติ 
รูปแสดงเมนู Normal View 

 

รูปแสดงหนาจอการทํางานในโหมด Normal View 
 

รูปแสดงหนาจอการทํางานเมื่อมีโหลดเซลเสีย 
 

2. Adding View ตั้งใหแสดงคาท่ีเพิ่มขึ้นมาจากน้ําหนักเดิม กรณีตองการเช็ค

น้ําหนักอาหารที่ลง 
รูปแสดงเมนู Adding View 

 



รูปแสดงหนาจอการทํางานในโหมด Adding View 
 

3. Set Tare Silo ตั้งคาใหน้ําหนักที่อานไดเปนศูนย กรณีถังเปลาไมมีอาหาร ใช
เฉพาะการตั้งคาครั้งแรกในการตดิตั้งเทานั้น มีใหเลือก 2 เมนูยอยคือ 

1. SET  เปนการตั้งคา 
2. RESET ยกเลิกการตั้งคา จะทําใหตัวเคร่ืองแสดงน้ําหนักทั้งหมดท่ี
วัดได ซึ่งรวมถึงน้ําหนักของตัวไซโลดวย 

รูปแสดงเมนู Set Tare Silo 

รูปแสดงเมนูการตั้งคาใหน้ําหนักเปนศูนย 

รูปแสดงหนาจอวาตั้งคาน้ําหนักเปนศูนยเรยีบรอย 
4. Set Alarm  ตั้งคาใหสงเสียงรองเมือ่โหลดเซลมีปญหา มีใหเลือก 2 เมนูยอย
คือ 
1. On ตั้งใหสงเสยีงเตือนเม่ือโหลดเซลมีปญหา 
2. Off ตั้งใหไมมีเสียงเตอืนเมื่อโหลดเซลมีปญหา 
5. View All Leg แสดงคาน้ําหนักแตละขาในหนาจอเดียว โดยจะเรียงจากซายไป
ขวา และ บนลงลาง 



รูปแสดงหนาจอ View All Leg 
การทํางานของเคร่ือง 
 เมื่อผูใชติดตั้งระบบเครื่องช่ังน้ําหนักไซโล และทําการตรวจสอบการเชื่อมตอทั้งหมด
เรียบรอยแลว เครื่องจะเริ่มทํางานตามขั้นตอนตอไปนี ้
1. เมื่อเปดเครื่องหนาจอแสดงขอมลูเบ้ืองตนของเครื่องเปนเวลา 5 วินาที 
2. เครื่องจะทําการตรวจสอบสถานะของโหลดเซลแตละตวั 

 
3. หลังจากเครื่องตรวจสอบสถานะของโหลดเซลเสร็จ จะแสดงสัญลักษณ 0 เมื่อตรวจ
พบโมดูลโหลดเซล และจะแสดงสัญลักษณ - เมื่อตรวจไมพบโมดูลโหลดเซล  
4. ในกรณีที่เครื่องตรวจสอบพบโมดูลโหลดเซลครบผูใชสามารถกดปุม MODE เพื่อให
เครื่องเริ่มตนทํางาน 
5. สิ้นสุดการเริ่มตนการทํางานของระบบ เครื่องจะเริ่มตนวัดน้ําหนักไซโล 
 
 
 
 



การตอใชงาน 
 ในการติดตั้งใชงานชุดเครื่องชั่งไซโลเราจะแบงเปน 3 สวนคือ 
1. กลองแสดงผลน้ําหนัก เปนสวนแสดงคาน้ําหนัก โดยปกติจะติดตั้งที่ผนังของโรง 
    เรือนหรือในหองควบคุม 
2. กลองรวมสัญญาณ เปนสวนรวมสัญญาณคาน้ําหนักแตละขาจากโหลดเซล  
    โดยปกติจะติดตั้งที่ขาไซโล 

3. โหลดเซล   เปนสวนแปลงคาน้ําหนักที่วัดไดจากไซโลเปน
สัญญาณทาง      ไฟฟา 

 ในการติดตั้งเราจะทําการตอโหลดเซลเขากบักลองรวมสัญญาณ จากนั้นจะเช่ือมกลอง
รวมสัญญาณเขากับกลองแสดงผลน้ําหนัก โดยใชสายชีลดขนาด 3x2x0.5 เพ่ือสงขอมูลไป
ประมวลผลดังรูป 

รูปจะแสดงตําแหนงการติดตั้ง 
 



การเขาสายโหลดเซลกับกลองรวมสญัญาณ 
 ในการเขาสายโหลดเซลจะตองเรียงสีใหถูกตองตามรปูคือเรียงจากซายไปขวาเริ่มจาก
สีฟา ดํา เหลือง ขาว และแดง ตามลําดับ 

การเขาสายสัญญาณจากกลองแสดงผลกับกลองรวมสัญญาณ 
 สําหรับสายสัญญาณที่ใชในการเชื่อตอกลองแสดงผลกับกลองรวมสัญญาณนั้นจะมี
ดวยกันอยู 6 เสน แตละเสนจะเขากับแผงวงจรตามนี้คือ 
1. เขียว  ตอที่ชอง A 
2. เหลือง ตอที่ชอง B 
3. เทา  ตอที่ชอง GND 
4. ชมพู  ตอที่ชอง GND 
5. ขาว  ตอที่ชอง Vac1 
6. น้ําตาล ตอที่ชอง Vac2 
 การเขาสายจะเรียงสจีากบนลงลางตามลําดับคือ เขียว เหลือง เทา-ชมพู ขาว และ
น้ําตาล ตามรูป 



 



 
การตดิตัง้โหลดเซล 
 ในการติดตั้งเพ่ือใหงายในการบํารุงรักษาและตรวจสอบควรติดตั้งตามขอกําหนดดังนี้ 
1. ตําแหนงการติดตั้งกลองรวมสัญญาณจะถือวาเปนตําแหนงของโหลดเซลตวัที่ 1 
2. การนับตําแหนงโหลดเซลจะนับทวนเข็มนาฬิกา 
3. พ้ืนที่ติดตั้งโหลดเซลจะตองเรียบสม่ําเสมอ ระดับตองเทากัน 
 

รูปแสดงการติดตั้งกลองรวมสัญญาณและการนับตําแหนงโหลด



ขอควรระวัง 
1. การเขาสายตางๆ ควรตรวจสอบความถูกตองทุกครั้งกอนจายไฟเขาเครื่อง 
2. ในการติดตั้งกลองรวมสัญญาณควรติดตั้งในตําแหนงที่โดนแดดโดนฝนนอย
ที่สุด 

 
การรับประกัน 

 ไมรับประกันความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ 

 ไมรับประกันความเสียหายเนื่องจากการใชงานผิดประเภท 

 ไมรับประกันความเสียหายเนื่องจากขาดการดูแลรักษา 

 ไมรับประกันความเสียหายเนื่องจากมีการแกไขดัดแปลงที่ตัวอุปกรณ 

 ไมรับประกันความเสียหายเนื่องจากไมทําตามขอแนะนํา ขอควรระวัง 

 ไมรับประกันความเสียหายเนื่องจากกระแสไฟฟาขัดของ เชน ไฟตก ไฟเกิน 

 ไมรับประกันหากไมมีการตอบกลับของใบรับประกันจากลูกคา  
 


