
ยี่ห้อ
รุ่น

ชนิด
ขนาด/ความจุ

อื่นๆ
ส่วนต่างๆของเครื่องและหน้าทีก่ารท างาน (Working part)

รูปเครื่องมือ 
(Equipment Picture)

ชื่อเครื่องมือ  
(Equipment Name)

รหัสเครื่องมือ
(Equipment Code)

Sartorius
BL610

-
0g - 610g

เคร่ืองชั่งไฟฟ้า(ความละเอียด 2 ต าแหน่ง)

-

คู่มือการใช้งาน 
(Instruction manual)

๑. ข้อมูลอุปกรณ์ (Equipment Information)
ข้อมูลจ าเพาะ (specification)



ขั้นตอน

หลังการใช้

- กด tare  เพือ่ปรับภาชนะให้เป็นศูนย์
- ใส่ตัวอย่างลงบนภาชนะ  เมื่อตัวเลขทีป่รากฏหน้าจอเสถียร จึงค่อยอ่านน  าหนักทีช่ั่งได้ 
- น าภาชนะพร้อมตัวอย่างออกจากจานชั่ง
- กด tare ให้หน้าจอเป็นศูนย์

- กรณีผลการตรวจสอบอยู่นอกเขตควบคุม ให้อุ่นเคร่ืองต่ออีก 15 นาที ท า daily check  ใหม่ อีกครั ง หาก
ไม่ผ่านอีก ให้อุ่นเคร่ืองต่ออีก 30 นาที และตรวจเช็คระดับลูกน  า calibrate เคร่ืองชั่ง  แล้วท า daily check 
ใหม่
- หากการตรวจสอบตามข้อ 8.2.8 ยังไม่ผ่านอีก ให้ท าการตรวจสอบแบบ 6 เดือน ตามข้อ 8.3 เพือ่ดูวา่
สมรรถนะของเคร่ืองทีร่ะดับสูง (200g) ยังมีผลเท่ากับทีส่อบเทียบแบบเต็มรูปแบบครั งล่าสุดหรือไม่ และให้
ตรวจสอบสมรรถนะของเคร่ืองทีร่ะดับใกล้เคียงการใช้งานประจ าด้วยวา่ยังมีผลเท่ากับทีส่อบเทียบแบบเต็ม
รูปแบบครั งล่าสุดหรือไม่ เช่นเดียวกับที ่200g โดยชั่งตุ้มน  าหนักมาตรฐาน 20g ทีส่อบเทียบแล้ว 10 ครั ง  หา
ค่าเฉล่ีย  เกณฑ์การยอมรับ ค่าเฉล่ียทีไ่ด้ต้องมีค่าอยู่ในช่วงค่า Uncertainty และค่า Correction ของเคร่ือง
ชั่งทีท่ าการสอบเทียบแบบเต็มรูปแบบครั งล่าสุดทีต่ าแหน่งการชั่งที ่20g รวมกับค่า Uncertainty และค่า 
Correction ของตุ้มน  าหนักมาตรฐาน 20g ทีท่ าการสอบเทียบครั งล่าสุด จึงจะถือวา่เคร่ืองชั่งอยู่ในสภาพปกติ
พร้อมใช้งาน

- แล้ววางตุ้มน  าหนัก 1g ลงบนจานชั่ง จดน  าหนักทีอ่่านครั งที ่1 โดยบันทึกการตรวจสอบเคร่ืองชั่งประจ าวนั
ในแบบฟอร์ม FM-505-08

- กด tare วางตุ้มน  าหนัก 20g บนจานชั่ง กด tare

- น าตุ้มน  าหนัก 1g ออกจากเคร่ืองชั่ง ไม่ต้องกด tare 
- น าตุ้มน  าหนัก 1g เข้าไปวางใหม่อีกครั ง จดค่าทีอ่่านครั งที ่2
- ท าซ  าข้อ 8.2.3-8.2.4 จดค่าทีอ่่านครั งที ่3
- ค านวณค่าเฉล่ียของน  าหนัก 1g ทีช่ั่งได้ 3 ครั ง

2. ขัน้ตอนการใชเ้ครื่องมอื (Operation Procedure)
ค าอธิบาย/รายละเอียด

- ควรปิดเคร่ืองก่อนท าความสะอาด และท าความสะอาดอย่างระมัดระวงัเป็นระยะๆ โดยเช็ดด้วยผ้านุ่มทีแ่ห้ง

- เกณฑ์การยอมรับ ค่าเฉล่ียทีค่ านวณได้ต้องอยู่ในขอบเขตควบคุม 

- ใหต้รวจสอบทีน่  าหนัก 20g และ 1 g โดยมีการ tare เพือ่ให้ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง

ก่อนการใช้

2. การชั่งน  าหนัก 

1. การตรวจสอบเคร่ืองชั่ง
ประจ าวนั (daily check) 
ก่อนใช้งาน

1. การเปิด/ปิดเคร่ืองชั่ง 
ให้น าส่ิงของออกจากจาน
ชั่งก่อนเปิดเคร่ือง

วธิกีารใช้

- หน้าจอปรากฏเลข 0.00 g วางภาชนะทีใ่ส่ตัวอย่างลงบนจานชั่ง เมื่อตัวเลขทีป่รากฏหน้าจอเสถียร จึงค่อย
อ่านน  าหนักทีช่ั่งได้

- การเปิดเคร่ือง กดปุม่ I/O  หน้าจอจะปรากฏเลข 0.00 g อุ่นเคร่ือง 30 นาที ก่อนใช้งาน

- การปิดเคร่ือง กด I/O



ด้าน

จ านวนปีทีรั่บประกัน :
ปีทีซื่ อ :
ชื่อบริษัทจัดจ าหน่าย :
เบอร์ติดต่อ :

ชื่อหน่วยงาน:
เบอร์ติดต่อ:

ชื่อหน่วยงาน:
เบอร์ติดต่อ:

หมายเลขครุภัณฑ์:
รหัสคู่มือฉบับเต็ม:
รหัสคู่มือฉบับย่อ:

ข้อมูลการรับประกัน (Warranty)

4. การแก้ไขขอ้ขดัขอ้ง (Trouble and Solution)

ข้อควรปฏิบัติ

- ควบคุมดูแลและเฝ้าระวงัเคร่ืองมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ระวงัอย่าให้ของเหลวหยดลงบนเคร่ืองชั่ง ถ้าหยดให้รีบท าความสะอาดทันที

3. ขอ้ควรปฏบิัตใินการใชง้าน (Operation Guidance)

0-202-3902

0 464 2053

หน่วยงานใช้งานอุปกรณ์ (User Team)

สอพ.กพร.6670/003/0001/0001/2548

ด้านความปลอดภัย 
(Safety)

30 มีนาคม 2547 ถึง 30 มีนาคม 2548
2548

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด
23318999

กลุ่มวเิคราะห์และตรวจสอบ

ด้านการท าความสะอาด
และการดูแลรักษาเคร่ือง 
(Cleaning and 
Maintenance)

- ควรปิดเคร่ืองก่อนท าความสะอาด และท าความสะอาดอย่างระมัดระวงัเป็นระยะๆ โดยเช็ดด้วยผ้านุ่มทีแ่ห้ง

-
-

หน่วยงานดูแลอุปกรณ์ (Maintenance Team)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน

5. ขอ้มลูอ่ืน ๆ (Miscellaneous)
เอกสารอ้างอิง (Reference)


