
ยี่ห้อ
รุ่น

ชนิด
ขนาด/ความจุ

อื่นๆ

- Repeatability (sd), fine range 0.04 mg (80 g)

คู่มือการใช้งาน 
(Instruction manual)

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

รูปเครื่องมือ 
(Equipment Picture)

ชื่อเครื่องมือ  
(Equipment Name)

รหัสเครื่องมือ
(Equipment Code)

ข้อมูลจ าเพาะ 
(specification)

- Maximum load 220 g                                                    
- Readability 0.1 mg

- Readability, fine range 0.01 mg
- Repeatability (sd) 0.1 mg 

เครื่องชั่งไฟฟ้า(ความละเอียด 4 ต าแหน่ง)

- Repeatability (sd) at low load 0.05 mg (10 g)

-

Mettler Toledo
AB204-S/FACT

-
0g - 220g

- Repeatability (sd), fine range at low load 0.02 mg (10 g)

- Linearity 0.2 mg

- Sensitivity temperature drift 1 2.5 ppm / ๐C

Environmental conditions
- Ambient temperature 5 - 40 ๐C

- Relative air humidity (max.) 15-80%                               
- Warm-up time (at least) 30 min                                       
Limit values



ขั้นตอน

ด้าน

- ให้บันทึกการใช้เคร่ืองชั่งในแบบฟอร์ม FM-505-09  

2. การชั่งน  าหนัก - หน้าจอปรากฏเลข 0.0000g วางภาชนะทีใ่ส่ตัวอย่างลงบนจานชั่ง ปิดกรอบก าบังลม เมื่อวงกลมเล็กๆ ทีอ่ยู่
ด้านซ้ายบนหายไป แสดงวา่ตัวเลขทีป่รากฏหน้าจอเสถียร จึงค่อยอ่านน  าหนักทีช่ั่งได้

ค าอธิบาย/รายละเอียด

วธิกีารใช้

ส่วนต่างๆของเครื่องและหน้าทีก่ารท างาน (Working part)

2. ขัน้ตอนการใชเ้ครื่องมอื (Operation Procedure)

3. ขอ้ควรปฏบิัตใินการใชง้าน (Operation Guidance)

- กด                 เพือ่ tare ภาชนะให้เป็นศูนย์

- การเปิดเคร่ือง กดปุม่ On/Off  หน้าจอจะปรากฏเลข 0.0000 อุ่นเคร่ือง 30 นาที ก่อนใช้งาน

- ใส่ตัวอย่างลงบนภาชนะ  ปิดกรอบก าบังลม รอจนวงกลมเล็กๆ หายไป จึงค่อยอ่านน  าหนักทีช่ั่งได้
- น าภาชนะพร้อมตัวอย่างออกจากเคร่ืองชั่ง
- กด              เพือ่ tare ให้หน้าจอเป็นศูนย์

- การปิดเคร่ือง กด On/Off  ค้างไวจ้นหน้าจอปรากฏข้อความ OFF

- ให้ตรวจสอบเคร่ืองชั่งประจ าวนั (daily check) ก่อนใช้งาน
- ให้น าส่ิงของออกจากจานชั่งก่อนเปิดเคร่ือง

ก่อนการใช้

1. การเปิด/ปิดเคร่ืองชั่ง 

- ควรปิดเคร่ืองก่อนท าความสะอาด และท าความสะอาดอย่างระมัดระวงัเป็นระยะๆ ทั งภายนอกและภายใน
เคร่ืองชั่ง รวมทั งกรอบก าบังลม โดยเช็ดด้วยผ้านุ่มทีแ่ห้ง

หลังการใช้

ข้อควรปฏิบัติ

- ระวงัอย่าให้ของเหลวหยดลงบนเคร่ืองชั่ง ถ้าหยดให้รีบท าความสะอาดทันที
- ควบคุมดูแลและเฝ้าระวงัเคร่ืองมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ด้านความปลอดภัย 
(Safety)



จ านวนปีทีรั่บประกัน :
ปีทีซื่ อ :
ชื่อบริษัทจัดจ าหน่าย :
เบอร์ติดต่อ :

ชื่อหน่วยงาน:
เบอร์ติดต่อ:

ชื่อหน่วยงาน:
เบอร์ติดต่อ:

หมายเลขครุภัณฑ์:
รหัสคู่มือฉบับเต็ม:
รหัสคู่มือฉบับย่อ:

หน่วยงานใช้งานอุปกรณ์ (User Team)

สอพ.กพร.6670-003-0001-0001/2550

0-202-3902

0 464 2053

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน

5. ขอ้มลูอ่ืน ๆ (Miscellaneous)

4. การแก้ไขขอ้ขดัขอ้ง (Trouble and Solution)
ข้อมูลการรับประกัน (Warranty)

2550
บริษัท เมทเลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด

027230370, 027230380

-

- ควรปิดเคร่ืองก่อนท าความสะอาด และท าความสะอาดอย่างระมัดระวงัเป็นระยะๆ ทั งภายนอกและภายใน
เคร่ืองชั่ง รวมทั งกรอบก าบังลม โดยเช็ดด้วยผ้านุ่มทีแ่ห้ง

ด้านการท าความสะอาด
และการดูแลรักษาเคร่ือง 
(Cleaning and 
Maintenance)

เอกสารอ้างอิง (Reference)

-
-

กลุ่มวเิคราะห์และตรวจสอบ

หน่วยงานดูแลอุปกรณ์ (Maintenance Team)


