
ยี่ห้อ
รุ่น

ชนิด

ขนาด/ความจุ

อื่นๆ

- ความสามารถใช้งานได้อุณหภูมิสูงสุดที ่1,350 ๐C
- ขดลวดให้ความร้อนประเภท Silicon carbide heating element ฝังอยู่ด้านข้างของผนังเตาทัง้ 4 ด้าน
- ส่วนควบคุมอุณหภูมิ Eurotherm รุ่น 301 ควบคุมการท างานด้วยระบบ PID Microprocessor แสดงผล
เป็นตัวเลขแบบ LED สามารถแสดงค่าของอุณหภูมิจริงภายในเตา และเลือกดูค่าทีต้ั่งไวไ้ด้

-

- หัววดัอุณหภูมิ (Temperature sensor) ท าด้วย Pt/Pt 13% Rh  Thermocouple (Type R)

- โครงสร้างภายนอกท าด้วยเหล็กกล้า Zinc coated steel sheet เคลือบด้วยสาร Epoxy polyester

- ประตูมีฉนวนกันความร้อน มีช่องส าหรับสังเกตดูตัวอย่าง 
ข้อมูลจ าเพาะ

- มีปล่องระบายควนั (Chimney) ทรงสูงสามารถระบายควนัทีเ่กิดจากการเผาได้อย่างดี

- ใช้ไฟฟ้า 380/415 โวลท์ 50 ไซเคิล (3 phase, neutral supply) ก าลังไฟฟ้าที ่14.5 กิโลวตัต์

- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ  โดยขดลวดความร้อนจะถูกตัดไฟทันที เมื่อประตูเปิด (Positive break door switch
 isolates)

Carbolite
CF 24

-

รูปเครื่องมือ 
(Equipment Picture)

ชื่อเครื่องมือ  
(Equipment Name)

รหัสเครื่องมือ
(Equipment Code)

คู่มือการใช้งาน 
(Instruction manual)

1. ขอ้มลูเครื่องมอื (Equipment Information)
ข้อมูลจ าเพาะ (Specification)

เตาเผา (Furnace)



ขั้นตอน

ส่วนต่างๆของเครื่องและหน้าทีก่ารท างาน (Working part)

๒. ขั้นตอนการใช้เครื่อง (Operation Procedure)
ค าอธิบาย/รายละเอียด

ก่อนการใช้งานควรมีการตรวจเช็คปล่องระบายควนั เพือ่ป้องกันการอุดตันหากมีคราบสกปรกควรท าการถอด
ออกเพือ่ท าความสะอาด

ก่อนการใช้

- การปิดเตา กดปุม่สีเขียวด้านหน้าเตาเผา
- หมุนปุม่สีแดงด้านขวาข้างเตา (หมุนปุม่ลงทวนเข็มนาฬิกา) แล้วปิดเบรคเกอร์ OFF)

วธิกีารใช้

- ภายในเตาเผา (chamber) หลังการใช้งาน หากมีคราบเขม่าทีเ่กิดจากการเผาตัวอย่างติดอยู่ภายในผนัง
เตาเผาและปล่องระบายควนั ต้องท าการเผาไล่คราบเขม่าทีอุ่ณหภูมิสูงกวา่อุณหภูมิทีใ่ช้งานประจ าประมาณ 1
 ชั่วโมง

หลังการใช้

- ยกเบรคเกอร์ ON หมุนปุม่สีแดงด้านขวาข้างเตา (หมุนปุม่ขึ้นตามเข็มนาฬิกา) ตรวจสอบกล่อง Timer 
(กล่องสีขาวด้านขวาหน้าเตา) ต้องอยู่ที ่on ถ้า off อยู่ ให้กด Menu จนขึ้น MANUAL แล้วกด OK 2 คร้ัง จะ
ขึ้น on

- กดปุม่สีเขียวด้านหน้าเตา เคร่ืองจะท าการ Test ตัวเอง แสดงการท างานของ heater โดยมีไฟกระพริบ 3 
ปุม่พร้อมกัน (ถ้าปุม่ใดๆ ปุม่หนึ่งไม่กระพริบแสดงวา่มี heater เสีย) แล้วหน้าจอจะแสดงอุณหภูมิในเตา
ขณะนั้น

- กดปุม่       1 คร้ัง จะแสดงค่าข้อความ SP ๐C (set point) ให้ต้ังอุณหภูมิทีต้่องการ (หน่วยเป็น ๐C )โดยกด
ปุม่ Arrow key (     ,     ) เมื่อได้อุณหภูมิทีต้่องการแล้ว รอจนตัวเลขกระพริบแสดงวา่เคร่ืองได้บันทึกค่าทีต้ั่ง
ไวแ้ล้ว กดปุม่       3 คร้ัง เพือ่ให้หน้าจอกลับไปอยู่ทีอุ่ณหภูมิจริงของเตาขณะนั้น



ด้าน

จ านวนปีทีรั่บประกัน :
ปีทีซ้ื่อ :
ชื่อบริษัทจัดจ าหน่าย :
เบอร์ติดต่อ :

ชื่อหน่วยงาน:
เบอร์ติดต่อ:

ชื่อหน่วยงาน:
เบอร์ติดต่อ:

หมายเลขครุภัณฑ์:
รหัสคู่มือฉบับเต็ม:
รหัสคู่มือฉบับย่อ:

- ให้ท าความสะอาดพืน้เตา (brickwork) ภายใน chamber หากมีตัวอย่างหกหรือตกหล่น เพือ่ป้องกันการ
ปนเปือ้น โดยใช้ผ้าเช็ด ไม่ควรใช้แปรงเข้าไปปัดท าความสะอาดภายใน chamber

ด้านการท าความสะอาด
และการดูแลรักษาเคร่ือง 
(Cleaning and 
Maintenance)

ข้อมูลการรับประกัน (Warranty)

3. ขอ้ควรปฏบิัตใินการใชง้าน (Operation Guidance)
ข้อควรปฏิบัติ

- ระวงัไม่ควรปิดประตูกระแทกกับ chamber เพราะจะท าให้ door plug ช ารุด
- เมื่อมีไฟตกไฟดับควรงดการใช้งานเตาเผา

ด้านความปลอดภัย 
(Safety)

- ภายในเตาเผา (chamber) หลังการใช้งาน หากมีคราบเขม่าทีเ่กิดจากการเผาตัวอย่างติดอยู่ภายในผนัง
เตาเผาและปล่องระบายควนั ต้องท าการเผาไล่คราบเขม่าทีอุ่ณหภูมิสูงกวา่อุณหภูมิทีใ่ช้งานประจ าประมาณ 1
 ชั่วโมง

(662)185-4333

0 464 2053

หน่วยงานใช้งานอุปกรณ์ (User Team)

สอพ.กพร.6640-003-0004-0001/2553

กลุ่มวเิคราะห์และตรวจสอบ

หน่วยงานดูแลอุปกรณ์ (Maintenance Team)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน

5. ขอ้มลูอ่ืน ๆ (Miscellaneous)
เอกสารอ้างอิง (Reference)

-
-

4. การแก้ไขขอ้ขดัขอ้ง (Trouble and Solution)

0-202-3902

22 เมษายน 2553 ถึง 22 เมษายน 2554
2553

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด


