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การใชงาน VENTECH Model VC-1 

คุณสมบัติ VC-1 

1. ควบคุมการทาํงานของพัดลมระบายอากาศได 7 Step และปมนํ้า อีก 1 Step 

2. หัวอานอุณหภูมิ  4  จุด ภายในโรงเรือน 3 จุด ภายนอก 1 จุด และหัวอานความชื้น

ภายในโรงเรือน 1 จุด 

3. ชวงการอานคา 0-99.9 องศาเซียลเซียส ความละเอียดในการแสดงผล 0.1 องศาเซียล

เซียส สําหรับหัวอานอุณหภูมิ  และ ชวงการอานคา 10- 99 %RH ความละเอียดในการ

แสดงผล 1 %RH สําหรับหัวอานความชืน้ 

4. ตั้งการทํางานของพัดลมระบายอากาศได 1 ตัวเม่ืออุณหภูมิภายในโรงเรือนต่ํากวาคา

อุณหภูมิที่ตั้งคาไว(Minimum ventilation) 

5. สามารถตั้งคาการทํางานของปมนํ้าใหทํางานเปนคาบเวลา และ ในชวงอุณหภูมิที่

ตองการได 

6. ตั้งคาการสงสญัญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิภายในโรงเรือน สูงหรือต่ํากวาคาที่ตั้งไวได                  

(Temperature alarm) 

7. สามารถตั้งคาความชื้นเพ่ือใชในการควบคุมการทํางานของพัดลมเพ่ือไมใหมีความชื้น

ภายในโรงเรือนมากเกินไป 

8. บันทึกอุณหภูมิและความชืน้ สูงสุดและต่าํสุดได 

9. ตั้งชวงของอุณหภูมิและระยะเวลาได  7 ชวง (Temperature Curve) 

10. สามารถเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอรเพ่ือทําการเก็บขอมูลอุณหภูมิ ความชื้นและ ตัง้คา

ตางๆได 

11. สามารถเชื่อมตอแบบเครือขายได  
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การตอชุดอุปกรณควบคมุกับ VC-1 
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ลักษณะภายนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หมายเลข 1 เปนไฟแสดงสถานะการทํางานของพัดลม ปมนํ้า สัญญาณเตือนภัย และ

สัญญาณสื่อสารกับคอมพิวเตอร 

- หมายเลข 2 เปนตัวเลขแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือน 

- หมายเลข 3 เปนตัวเลขแสดงความชื้นภายในโรงเรือน 

- หมายเลข 4 เปนหนาจอเพ่ือการตั้งคาใชงานตางๆ 

- หมายเลข 5 เปนปุมกดเพ่ือตั้งคาใชงานและดูขอมูลตางๆ 
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การใชงาน 

 หนาจอหลักของเครื่องนั้นจะมีอยูสองสวน คือ ในสวนของการแสดงคาการทํางานของ

เคร่ือง และอีกสวนจะเปนในสวนของการตั้งคาการใชงาน 

 ในสวนของการแสดงคาการทํางานของเคร่ืองนั้น หนาจอจะขึ้นตนดวยตัวเลขและตาม

ดวยเครื่องหมาย # ซ่ึงแตละหนาจะแสดงรายละเอียด ดังน้ี 

หนาจอที่ 1 (1#) 

แสดง วัน เวลา ของเครื่อง VC-1 และในบรรทัดลางแสดงถึงสถานะการตอหัววัดวามี

หัววัดใดตออยูบางและตออยูที่ตําแหนงใด โดยจะเห็นวามีตวัเลข 1-3 ซ่ึงหมายถึงชองตอหัววัด

อุณหภูมิภายในทั้งสามหัว, O หมายถึงชองตอหัววัดอุณหภูมิภายนอก และ H หมายถึงชองตอ

หัววัดความชืน้ ซ่ึงถาหัววัดใดไดตอใชงานตามตําแหนงน้ันอยู จะมีเครื่องหมาย✓อยูหลัง

ตําแหนงนัน้ หากหวัวัดไมไดตอใชงานตําแหนงนัน้ จะมีเคร่ืองหมาย✕หลังตําแหนงนั้น 

หนาจอที่ 2 (2#) 

 แสดงคาอุณหภูมิที่วัดไดจากหัววัดอุณหภูมิทุกตําแหนง ซ่ึงบรรทัดบนจะเปนหัววดั

อุณหภูมิภายในทั้งสามตําแหนงตามลําดับ และบรรทัดลางแสดงคาของหัววัดอุณหภูมิภายนอก 

หนาจอที่ 3 (3#) 

 แสดงคาอุณหภูมิเฉลี่ยภายในที่นอยที่สุดที่เคร่ืองเคยวดัได (T-MIN) ซ่ึงบรรทัดลางจะ

แสดง วัน เวลา ที่เก็บคาน้ัน 

หนาจอที่ 4 (4#) 

 แสดงคาอุณหภูมิเฉลี่ยภายในที่มากที่สุดทีเ่คร่ืองเคยวัดได (T-MAX) ซ่ึงบรรทัดลางจะ

แสดง วัน เวลา ที่เก็บคาน้ัน 

หนาจอที่ 5 (5#) 

 แสดงคาความชื้นที่นอยที่สดุที่เคร่ืองเคยวัดได (H-MIN) ซ่ึงบรรทัดลางจะแสดง วัน เวลา 

ที่เก็บคาน้ัน 

หนาจอที่ 6 (6#) 

 แสดงคาความชื้นที่มากที่สุดที่เคร่ืองเคยวดัได (H-MAX) ซ่ึงบรรทัดลางจะแสดง วัน เวลา 

ที่เก็บคาน้ัน 

หนาจอที่ 7 (7#) 

 แสดงคา Temperature Setpoint ที่ไดจากการตั้งคาการใชงานการเลี้ยงลวงหนา  

หรือ T-Curve 
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      หนาจอดูคาตางๆ                            เมนูการตั้งคาตางๆ         
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การตั้งคาใชงาน 

1. การตั้งคา Ventilation control 

Ventilation control เปนการตั้งคาการทํางานของพัดลมระบายอากาศ 7 Step และปม

นํ้าอีก 1 Step โดยมีเง่ือนไขขึ้นอยูกับอุณหภูมิภายในโรงเรือน มีตัวแปรที่เก่ียวของดังตอไปน้ี 

- Temperature set point   คือ คาอุณหภูมิที่ตองการควบคุมภายในโรงเรือน 

- diff 1   คาอุณหภูมิของการทํางานของพัดลม Step ที่ 1 มีคาเปน  

• Temperature set point + diff 1     

- diff 2   คาอุณหภูมิของการทํางานของพัดลม Step ที่ 2 มีคาเปน  

• Temperature set point + diff 1+ diff 2      

- diff 3   คาอุณหภูมิของการทํางานของพัดลม Step ที่ 3 มีคาเปน  

• Temperature set point + diff 1  + diff 2 + diff 3      

- diff 4   คาอุณหภูมิของการทํางานของพัดลม Step ที่ 4 มีคาเปน  

• Temperature set point + diff 1 + diff 2 + diff 3 + diff 4      

- diff 5   คาอุณหภูมิของการทํางานของพัดลม Step ที่ 5 มีคาเปน  

• Temperature set point + diff 1 + diff 2 + diff 3 + diff 4 + diff 5     

- diff 6   คาอุณหภูมิของการทํางานของพัดลม Step ที่ 6 มีคาเปน  

• Temperature set point + diff 1+ diff 2 + diff 3  + diff 4 + diff 5  +  diff 6     

- diff 7   คาอุณหภูมิของการทํางานของพัดลม Step ที่ 7 มีคาเปน  

• Temperature set point + diff 1  + diff 2+ diff 3 + diff 4  + diff 5  + diff 6  +  diff 7     

- temp pump/on  คาอุณหภูมิของการเปดทํางานของปม มีคาเปน  

• Temperature set point + temp pump/on     

- temp pump/off  คาอุณหภูมิของการปดทํางานของปม มีคาเปน  

• Temperature set point + temp pump/off 

ข้ันตอนการตั้งคา 

1. เลือกไปที่เมนู VENTILATION กด Enter เพ่ือไปดูคา TEMP SETPOINT หากตองการตั้งคา

ใหม กดปุม Enter แลวกดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคาเพ่ิมขึ้น หรือ ลดลงตามลําดับ กด

ปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา หรือ กดปุม Cancel เพ่ือยกเลิกการตั้งคา แลวจะกลบัมา

หนาจอดูคา TEMP SETPOINT 
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2. กดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือดูคา diff ตางๆ รวมถึงคา Pump On, Pump Off ถาตองการตั้งคา

ก็ทําเหมือนขอที่ 1 

 

 

 

 

 

 

            หนาจอดูคา                                                สวนการตั้งคา                  
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2.  การตั้งคา Temperature alarm 

Temperature alarm คือ การตั้งคาการสงสัญญาณเตือน เม่ืออุณหภูมิเฉลี่ยภายใน

โรงเรือน สูงหรือต่ํากวาคาทีต่ั้งไวได โดยมี output เปน relay 1 contact (ALARM) มีตัวแปรที่

เก่ียวของดังตอไปน้ี 

Low temperature alarm คือ เคร่ืองจะสงสัญญาณเตือนเม่ืออุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือนมีคา

ต่ํากวา Low temperature alarm 

High temperature alarm คือ เคร่ืองจะสงสัญญาณเตือนเม่ืออุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือนมีคา

สูงกวา High temperature alarm 

 

ข้ันตอนการตั้งคา 

1. เลือกไปที่เมนู TEMP ALARM กด Enter เพ่ือไปดูคา LOW ALARM หากตองการตั้งคา

ใหม กดปุม Enter แลวกดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคาเพ่ิมขึ้น หรือ ลดลงตามลําดับ กด

ปุม Enter เพ่ือยืนยันการตัง้คา หรือ กดปุม Cancel เพ่ือยกเลิกการตั้งคา แลวจะ

กลับมาหนาจอดูคา LOW ALARM 

2. กดปุม ลง เพ่ือดูคา HI ALARM ถาตองการตั้งคาก็ทําเหมือนขอที่ 1 

 

 

 

 

 

 

            หนาจอดูคา                                                สวนการตั้งคา                  
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3. การตั้งคา Humidity control 

Humidity control คือ การใชคาความชื้นชวยควบคุมการทํางานของพัดลม เม่ือความชื้น

ภายในโรงเรือนมากเกินไป โดยเม่ือความชื้นที่อานไดภายในโรงเรือนมีคามากกวาคา Humidity 

control ที่ตั้งไวเคร่ืองจะสั่งเปดพัดลมเพ่ิมอีก 1 ตวั มีตวัแปรที่เก่ียวของดังตอไปน้ี  

Humidity คือ คาความชื้นเพ่ือใชในการควบคุมการทํางานของพัดลม เม่ือความชื้นที่อานไดมี

มากกวาคาทีต่ั้งไวจะทําการเปดพัดลมเพ่ิมอีก 1 ตัว 

 

ข้ันตอนการตั้งคา 

1. เลือกไปที่เมนู HUMIDITY กด Enter เพ่ือไปดูคา HUMIDITY หากตองการตั้งคาใหม 

กดปุม Enter แลวกดปุม ขึน้ หรือ ลง เพ่ือตั้งคาเพ่ิมขึน้ หรือ ลดลงตามลําดับ กดปุม 

Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา หรือ กดปุม Cancel เพ่ือยกเลิกการตั้งคา แลวจะกลับมา

หนาจอดูคา HUMIDITY 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            หนาจอดูคา                                                สวนการตั้งคา                  
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4. การตั้งคา Minimum ventilation control 

Minimum ventilation   คอื การตั้งคาการทํางานของพัดลมระบายอากาศ Step ที่ 1 

เม่ืออุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือนต่ํากวาคา Temperature set point ที่ไดตั้งคาไว โดยสามารถ

ตั้งคาการทํางานใหเปนชวงคาบเวลา หรือ ใหทํางานตลอดเวลา โดยมีตัวแปรที่เก่ียวของ

ดังตอไปน้ี  

active คือ การตั้งคาใหพัดลมระบายอากาศ Step ที่ 1 ทํางานเปนชวงคาบเวลาหรอืไม ถาคา

เปน YES พัดลมระบายอากาศ Step ที่ 1 จะทําตามคาเวลา on time และ off time แตถาคา 

เปน NO พัดลม Step ที่ 1 จะทํางานตลอดเวลา 

on time  คือ ระยะเวลาการ เปด พัดลมระบายอากาศ Step ที่ 1 

off time  คือ ระยะเวลาการ ปด พัดลมระบายอากาศ Step ที่ 1 

 

 
 

ข้ันตอนการตั้งคา 

1. เลือกไปที่เมนู MIN VENTI กด Enter เพ่ือไปดูคา ACTIVE หากตองการตั้งคาใหพัดลม

ระบายอากาศ Step ที่ 1 ทาํงานเปนชวงคาบเวลา กดปุม Enter แลวกดปุม ขึ้น หรือ ลง 

เพ่ือตั้งคาใหเปน YES หรือ NO กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา หรือ กดปุม Cancel 

เพ่ือยกเลิกการตั้งคา แลวจะกลับมาหนาจอดูคา ACTIVE 

2. การตั้งเวลาการทํางานเปนคาบเวลาชวง on time ใหเลือกไปที่หนาจอ on time จะเห็น

หนาจอแสดงเวลา หากตองการตั้งคา on time ใหม กดปุม Enter จะเปนการตั้งคานาที 

กดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคา กดปุม Cancel เพ่ือยกเลกิการตั้งคา แลวจะกลับมา

หนาจอดูคา on time กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา แลวหนาจอจะไปตั้งคาวินาที 

กดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคา กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา หรือ กดปุม Cancel 

เพ่ือยกเลิกการตั้งคา แลวจะกลับมาหนาจอดูคา on time 

3. การตั้งเวลาการทํางานเปนคาบเวลาชวง off time ใหเลือกไปที่หนาจอ off time จะเห็น

หนาจอแสดงเวลา หากตองการตั้งคา off time ใหม กดปุม Enter จะเปนการตั้งคานาที 

กดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคา กดปุม Cancel เพ่ือยกเลกิการตั้งคา แลวจะกลับมา

หนาจอดูคา off time กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา แลวหนาจอจะไปตั้งคาวินาที 
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กดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคา กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา หรือ กดปุม Cancel 

เพ่ือยกเลิกการตั้งคา แลวจะกลับมาหนาจอดูคา off time 
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5. การตั้งคา Pump toggle 

Pump toggle คือ การตั้งคาการทํางานของปมนํ้า เม่ืออุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือนอยู

ในชวง temp pump/on และ temp pump/off ที่ไดตั้งคาไว โดยสามารถตั้งคาการทํางานเปนชวง

คาบเวลา หรือ ทํางานตลอดเวลา โดยมีตัวแปรที่เก่ียวของดังตอไปน้ี  

active คือ การตั้งคาใหทํางานของปมนํ้าเปนชวงเวลาหรือไม  ถาคาเปน YES จะทําตามคา

เวลา on time และ off time แตถาคา เปน NO ปมนํ้าจะทํางานตลอดเวลา 

on time  คือ ระยะเวลาการ เปด ปมนํ้า 

off time  คือ ระยะเวลาการ ปด ปมนํ้า 

 

 

ข้ันตอนการตั้งคา 

1. เลือกไปที่เมนู PUMP TOGGLE กด Enter เพ่ือไปดูคา ACTIVE หากตองการตั้งคาให

ปมนํ้าทํางานเปนชวงคาบเวลา กดปุม Enter แลวกดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคาใหเปน 

YES หรือ NO กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา หรือ กดปุม Cancel เพ่ือยกเลกิการ

ตั้งคา แลวจะกลับมาหนาจอดูคา ACTIVE 

2. การตั้งเวลาการทํางานเปนคาบเวลาชวง on time ใหเลือกไปที่หนาจอ on time จะเห็น

หนาจอแสดงเวลา หากตองการตั้งคา on time ใหม กดปุม Enter จะเปนการตั้งคานาที 

กดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคา กดปุม Cancel เพ่ือยกเลกิการตั้งคา แลวจะกลับมา

หนาจอดูคา on time กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา แลวหนาจอจะไปตั้งคาวินาที 

กดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคา กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา หรือ กดปุม Cancel 

เพ่ือยกเลิกการตั้งคา แลวจะกลับมาหนาจอดูคา on time 

3. การตั้งเวลาการทํางานเปนคาบเวลาชวง off time ใหเลือกไปที่หนาจอ off time จะเห็น

หนาจอแสดงเวลา หากตองการตั้งคา off time ใหม กดปุม Enter จะเปนการตั้งคานาที 

กดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคา กดปุม Cancel เพ่ือยกเลกิการตั้งคา แลวจะกลับมา

หนาจอดูคา off time กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา แลวหนาจอจะไปตั้งคาวนิาที 

กดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคา กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา หรือ กดปุม Cancel 

เพ่ือยกเลิกการตั้งคา แลวจะกลับมาหนาจอดูคา off time 
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6. การตั้งคา Current date 

Current date คือ การตั้งคาวัน เดือน ป ของตัวเคร่ือง เพ่ือใชในระบบของการนับวัน

การตั้งคาการเลี้ยงลวงหนาของ Temperature curve มีตัวแปรทีเ่ก่ียวของดังตอไปน้ี 

dd  คือ วันที ่(day) 

mm คือ เดือน (month) 

yy คือ ป (year) 

ข้ันตอนการตั้งคา 

1. เลือกไปที่เมนู CURRENT DATE กด Enter เพ่ือไปดู วัน เดือน ป ของเครื่อง หาก

ตองการตั้งคาวันที่ใหม กดปุม Enter แลวกดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคาวันที่ กดปุม 

Cancel เพ่ือยกเลิกการตั้งคา หรือ กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา แลวหนาจอจะให

ไปตั้งคาเดือน 

2. หากตองการตั้งคาเดือนใหม กดปุม Enter แลวกดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคาเดือน กด

ปุม Cancel เพ่ือยกเลิกการตั้งคา หรือ กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา แลวหนาจอ

จะใหไปตั้งคาป 

3. หากตองการตั้งคาปใหม กดปุม Enter แลวกดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคาป กดปุม 

Cancel เพ่ือยกเลิกการตั้งคา หรือ กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา แลวจะกลบัไป

หนาจอดู วันที่ เดือน และป 
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7. การตั้งคา Current time 

Current time คือ การตั้งคาเวลาของตวัเครื่อง เพ่ือใชในระบบของการนับวันการตั้งคา

การเลี้ยงลวงหนาของ Temperature curve มีตัวแปรที่เก่ียวของดังตอไปน้ี 

hh  คือ ชั่วโมง (Hour) 

mm คือ นาที (Minute) 

 

ข้ันตอนการตั้งคา 

1. เลือกไปที่เมนู CURRENT TIME กด Enter เพ่ือไปดู เวลา ของเครื่อง หากตองการตั้ง

คาเวลาใหม กดปุม Enter แลวกดปุม ขึน้ หรือ ลง เพ่ือตั้งคาชั่วโมง กดปุม Cancel เพ่ือ

ยกเลิกการตั้งคา หรือ กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา แลวหนาจอจะใหไปตั้งคานาที 

2. หากตองการตั้งคานาทีใหม กดปุม Enter แลวกดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคานาที กดปุม 

Cancel เพ่ือยกเลิกการตั้งคา หรือ กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา แลวจะกลบัไป

หนาจอดู เวลา 
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8.การตั้งคา Reset เครื่อง 

 การตั้งคา Reset เคร่ือง คือ การใหเคร่ืองตั้งคาการใชงานเร่ิมตนใหม โดยมีคาตางๆ ที่

เคร่ืองตั้งใหใหม ดังน้ี 

Temperature set point            = 25   ํC 
 
Diff 1 - Diff 7   = 1    ํC 
 
temp pump/on    = 6    ํC 
temp pump/off    = 4    ํC 
 
Low temperature alarm = 20   ํC 
High temperature alarm = 35   ํC  
 
Humidity   = 80 %RH 
 

Active Minimum ventilation = NO 
On time Minimum ventilation = 00:30 
Off time Minimum ventilation = 00:15 
 
Active Pump toggle  = NO 
On time Pump toggle   = 00:15 
Off time Pump toggle   = 02:00 
 
Active T-Curve                    = NO 
T-Curve 1 days                   = 15     
T-Curve 1 temperature         = 30   ํC   
T-Curve 2 - 7 days              = 0     
T-Curve 2 - 7 temperature    = 30   ํC   

 

ข้ันตอนการตั้งคา 

• เลือกไปที่เมนู RESET CONFIG กด Enter หนาจอถามวาจะใหเคร่ืองทําการ Reset 

หรือไม หากไมตองการ Reset ใหกดปุม Cancel หนาจอจะกลับไปหนาเมนู RESET 

CONFIG หากตองการ Reset ใหกดปุม Enter เคร่ืองจะใชเวลาประมาณสามวินาทีใน

การ Reset คาตางๆ แลวหนาจอจะกลับไปหนาจอ Reset Config 

 

 
 

 

            หนาจอดูคา                                                 สวนการตั้งคา                 
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9.การตั้งคาการเลี้ยงลวงหนา หรือ T-Curve 

 การตั้งคาการเลี้ยงลวงหนา คือ การตั้งคา Temperature Setpoint ลวงหนา ซ่ึงโดยปกติ

แลว ตลอดอายุการเลี้ยงนั้น จะตองทําการเปลี่ยน Temperature Setpoint อยูเปนระยะๆ ตลอด

อายุการเลี้ยง เพ่ือที่จะใหอุณหภูมิภายในโรงเรือนเหมาะสมกับอายุของสัตวขณะนั้น หากแตการ

ตั้งคาการเลี้ยงลวงหนาจะชวยใหไมตองมาทําการเปลี่ยน Temperature Setpoint อยูเปนระยะๆ 

ซ่ึงจะชวยใหสะดวกตอการใชงานขึ้น 

การตั้งคาชวงของอุณหภูมิและระยะเวลาสามารถแบงไดถึง 7 ชวง โดยจะสามารถ

กําหนด วัน เดือน ป ของการเริ่ม อุณหภูมิที่ตองการควบคุมและ ระยะเวลาการการทํางานของ

ชวงนั้นๆโดยมีตัวแปรทีเ่ก่ียวของดังตอไปน้ี 

active คือ การตั้งคาให temperature curve  ทํางานหรือไม  ถาคาเปน YES จะ ทําตามคา

ชวงเวลาทีต่ั้งไว แตถาคา เปน NO จะไมทํางาน 

 start day           วันที่เริ่มนับ 

 start month       เดือนที่เริ่มนับ 

 start year           ปที่เริ่มนับ 

T-Curve 1 days    จํานวนวันของชวงที่ 1 

T-Curve 1 temperature   คาของอุณหภูมิสุดทายที่ตองการควบคุมของชวงที่ 1 

T-Curve 2 days    จํานวนวันของชวงที่ 2 

T-Curve 2 temperature   คาของอุณหภูมิสุดทายที่ตองการควบคุมของชวงที่ 2 

T-Curve 3 days    จํานวนวันของชวงที่ 3 

T-Curve 3 temperature    คาของอุณหภูมิสุดทายที่ตองการควบคมุของชวงที่ 3 

T-Curve 4 days    จํานวนวันของชวงที่ 4 

T-Curve 4 temperature   คาของอุณหภูมิสุดทายที่ตองการควบคุมของชวงที่ 4 

T-Curve 5 days   จํานวนวันของชวงที่ 5 

T-Curve 5 temperature    คาคาของอุณหภูมิสุดทายที่ตองการควบคุมของชวงที่ 5 

T-Curve 6 days    จํานวนวันของชวงที่ 6 

T-Curve 6 temperature   คาของอุณหภูมิสุดทายที่ตองการควบคุมของชวงที่ 6 

T-Curve 7 days    จํานวนวันของชวงที่ 7 

T-Curve 7 temperature   คาของอุณหภูมิสุดทายที่ตองการควบคุมของชวงที่ 7 
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ข้ันตอนการตั้งคา 

1. ขั้นตอนแรกนัน้ ตองทําการตั้งคา Temperature Setpoint ในเมนู VENTILATION 

เพ่ือใหเปนคาเร่ิมตนของการตั้งคาการเลีย้งลวงหนาในชวงที่ 1  

2. เลือกไปที่เมนู T-CURVE กด Enter เพ่ือไปดูคา ACTIVE หากตองการตั้งคาใหใชงาน

การเลี้ยงลวงหนา กดปุม Enter แลวกดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคาใหเปน YES หรือ 

NO กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา หรือ กดปุม Cancel เพ่ือยกเลกิการตั้งคา แลว

จะกลับมาหนาจอดูคา ACTIVE 

3. กดลงเพ่ือไปตั้งคา START DATE เพ่ือไปดู วัน เดือน ป ของวันเริ่มตนการเลี้ยง

ลวงหนา หากตองการตั้งคาวันที่ใหม กดปุม Enter แลวกดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคา

วันที่ กดปุม Cancel เพ่ือยกเลิกการตั้งคา หรือ กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา แลว

หนาจอจะใหไปตั้งคาเดือน 
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4. หากตองการตั้งคาเดือนใหม กดปุม Enter แลวกดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคาเดือน กด

ปุม Cancel เพ่ือยกเลิกการตั้งคา หรือ กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา แลวหนาจอ

จะใหไปตั้งคาป 

5. หากตองการตั้งคาปใหม กดปุม Enter แลวกดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคาป กดปุม 

Cancel เพ่ือยกเลิกการตั้งคา หรือ กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา แลวจะกลบัไป

หนาจอดู วันที่ เดือน และป ของการเร่ิมตนการเลี้ยงลวงหนา 

6. กดลงเพ่ือไปที่เมนู T-CURVE 1 หนาจอจะแสดง จํานวนวันของชวงที่ 1 และ คาของ

อุณหภูมิสุดทายที่ตองการควบคุมของชวงที่ 1 หากตองการตั้งคา กดปุม Enter แลวกด

ปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคาจํานวนวันของชวงที่ 1 กดปุม Cancel เพ่ือยกเลิกการตั้งคา 

หรือ กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา แลวหนาจอจะใหไปตั้งคาอุณหภูมิสุดทายที่

ตองการควบคุมของชวงที่ 1 

7. หากตองการตั้งคาอุณหภูมิสุดทายที่ตองการควบคุมของชวงที่ 1ใหม กดปุม Enter แลว

กดปุม ขึ้น หรือ ลง เพ่ือตั้งคาอุณหภูมิสุดทายที่ตองการควบคุมของชวงที่ 1 กดปุม 

Cancel เพ่ือยกเลิกการตั้งคา หรือ กดปุม Enter เพ่ือยืนยันการตั้งคา แลวจะกลบัไป

หนาจอแสดง จํานวนวันของชวงที่ 1 และ คาของอุณหภูมิสุดทายที่ตองการควบคมุของ

ชวงที่ 1 

8. การตั้งคา T-CURVE 2-7 น้ันก็ทําเหมือนขั้นตอนที่ 6 และ 7  
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บรษิทั บ.ีอนิเตอรเนชั่นแนล แอนด เทคโนโลย ีจาํกัด

 

 
               หนาจอดูคา                                         สวนการตั้งคา                      


