
ยี่ห้อ
รุ่น

ชนิด

ขนาด/ความจุ

อื่นๆ

คู่มือการใช้งาน 
(Instruction manual)

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

ส่วนต่างๆของเครื่องและหน้าทีก่ารท างาน (Working part)

รูปเครื่องมือ 
(Equipment Picture)

ชื่อเครื่องมือ  
(Equipment Name)

รหัสเครื่องมือ
(Equipment Code)

- หวัวัดอุณหภมูิ (Temperature sensor) ชนดิ Pt 100
- โครงสร้างภายในเตาท าด้วยเหล็กกล้าไร้สนมิ ภายนอกท าด้วยเหล็กเคลือบสี
- มี safety device class 2 เปน็ตัวตัดไฟเมือ่อุณหภมูิในเตาสูงเกินจากค่าที่ต้ังไว้ใช้งาน
- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50

- เปน็เตาอบไฟฟ้า ควบคุมการท างานด้วยระบบ PID Microprocessor แสดงผลเปน็ตัวเลข
แบบ LED

FD 115 (E2)

เตาอบ (Oven) E2

BINDER

- มีความสามารถใช้งานได้อุณหภูมิสูงสุดที ่300 ๐C

ข้อมูลจ าเพาะ 
(specification)

-



ขั้นตอน

8. การปิดเตา

2. ขั้นตอนการใช้เครื่อง (Operation Procedure)

วธิกีารใช้

4. การเปล่ียนจากการต้ัง
เวลามาเป็นเวลา
แบบต่อเนื่อง (tInF)

5. การเปล่ียนหน่วยอุณหภูมิ

3. การต้ังเวลา 

6. การปรับให้อุณหภูมิ
เพิม่ขึ้นเป็นองศาต่อนาที 
(Ramp Rate)

- โดยก าหนดให้อุณหภูมิเพิม่ขึ้นเป็นองศาต่อนาที ท าการกดปุม่ก าหนดค่า         ค้างไว ้5 วนิาที หน้าจอจะ
แสดงผล Unit แล้วเปล่ียนเป็น C หรือ F ตามแต่ทีเ่ราต้ังไว ้แล้วกดปุม่ก าหนดค่า        อีกคร้ัง ทีห่น้าจอ
แสดงผลจะแสดง Ramp Rate Standard (rASd) แล้วให้ท าการต้ังค่าโดยใช้ปุม่เล่ือนขึ้น     และเล่ือนลงÑ 
เมื่อต้ังค่าเรียบร้อยแล้ว 2 วนิาที ตัวเลขจะกระพริบ ซ่ึงแสดงวา่เคร่ืองได้บันทึกค่าไวเ้รียบร้อยแล้ว

- หากอุณหภูมิทีเ่คร่ืองท างานสูงกวา่ทีเ่ราต้ังไวเ้มื่อใด ตัว Safety จะท างานโดยท าการตัดไฟ

- การต้ังเวลาต่อเนื่องโดยกดปุม่ต้ังเวลา ¿ หน้าจอจะแสดงผลเป็น t1 และเปล่ียนเป็น Time Infinite (tInF)

- การต้ังเวลา ให้กดปุม่      1 คร้ัง กดปุม่เล่ือนขึ้น      ค้างไว ้3 วนิาที ทีจ่อจะแสดงผลเป็น tOFF หลังจาก
นั้นกดปุม่เล่ือนขึ้น        และเล่ือนลง      เพือ่ท าการต้ังเวลา เมื่อเราต้ังเวลาได้ตามต้องการแล้วปล่อยไว ้2 
วนิาที ตัวเลขจะกระพริบ 1 คร้ัง แสดงวา่เคร่ืองได้ท าการบันทึกเรียบร้อยแล้ว และให้กดปุม่ก าหนดค่า        
 อีก   1 คร้ัง หรือไม่เคร่ืองจะกลับไปสู่หน้าจอปกติภายใน 1 นาที

- การเปล่ียนจากการต้ังเวลามาเป็นเวลาแบบต่อเนื่อง (tInF) สามารถท าได้ โดยกดปุม่เล่ือนลง     จนกระทัง่
หน้าจอแสดงเป็น tOFF  กดปุม่ต้ังเวลา ทีห่น้าจอจะแสดง tOFF ต่อจากนั้นกดปุม่เล่ือนลง Ñ ค้างไว ้3 วนิาที
 หน้าจอแสดงผลจะกลับมาแสดงเป็น tInF ตามต้องการ

- สามารถเปล่ียนหน่วยวดั จากองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮน์  โดยกดปุม่ก าหนดค่า         ค้างไว ้5 
วนิาที หน้าจอจะแสดง Unit แล้วเปล่ียนเป็น C ใช้ปุม่เล่ือนขึ้น      และเล่ือนลง      ในการปรับ

- หากมีตัวอย่างหกหรือตกหล่น ให้ใช้ผ้าเปียกมาดๆ เช็ด หากจ าเป็นสามารถใช้สารท าความสะอาดทีไ่ม่มี
ฤทธิ์กัดกร่อน ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้

หลังการใช้

1. เปิดสวติช์

7. ตัวป้องกันอันตราย 
(Safety)

- กด       แช่ไวจ้นไฟดับ แล้วปิดเบรคเกอร์ OFF

- กดปุม่ก าหนดค่า        2 คร้ัง หน้าจอจะแสดงค่า Set Point (SP) หลังจากนั้นให้กดปุม่ปรับเล่ือนขึ้น     
หรือเล่ือนลง      เพือ่ให้ได้อุณหภูมิตามต้องการ เมื่อได้ค่าตามต้องการแล้วปล่อยไว ้2 วนิาที ตัวเลขจะ
กระพริบแสดงวา่เคร่ืองได้บันทึกค่าเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกดปุม่         ก าหนดค่าอีกคร้ัง หรือสามารถปล่อย
ไวห้น้าจอแสดงผลจะกลับสู่หน้าจอปกติภายใน 1 นาที

2. การต้ังอุณหภูมิ

ค าอธิบาย/รายละเอียด

- ยกเบรคเกอร์ขึ้น หน้าจอจะมีไฟสีเขียวติดสวา่งขึ้น กดปุม่          เปิด/ปิดเคร่ืองค้างไวป้ระมาณ 3 วนิาที 
ทีห่น้าจอจะแสดงอุณหภูมิภายในตู้
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ด้าน
ด้านความปลอดภัย (Safety)

จ านวนปีทีรั่บประกัน :
ปีทีซ้ื่อ :
ชื่อบริษัทจัดจ าหน่าย :
เบอร์ติดต่อ :

ชื่อหน่วยงาน:
เบอร์ติดต่อ:

ชื่อหน่วยงาน:
เบอร์ติดต่อ:

หมายเลขครุภัณฑ์:
รหัสคู่มือฉบับเต็ม:
รหัสคู่มือฉบับย่อ:

หน่วยงานใช้งานอุปกรณ์ (User Team)

สอพ.กพร.6640-003-0003-0001/2549

4. การแก้ไขข้อขัดข้อง (Trouble and solution)
ข้อมูลการรับประกัน (Warranty)

3. ขอ้ควรปฏบิัตใินการใชง้าน (Operation Guidance)

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด
23318999

12 มกราคม 2549 ถึง 12 มกราคม 2550
2549

- หากมีตัวอย่างหกหรือตกหล่น ให้ใช้ผ้าเปียกมาดๆ เช็ด หากจ าเป็นสามารถใช้สารท าความสะอาดทีไ่ม่มี
ฤทธิ์กัดกร่อน ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้

ด้านการท าความสะอาด
และการดูแลรักษาเคร่ือง 
(Cleaning and 
Maintenance)

ข้อควรปฏิบัติ

- ด้านนอกและด้านในเตาอบใช้ผ้าเปียกมาดๆ เช็ด ห้ามราดน้ าท าความสะอาดทัง้ภายนอกและภายในเตา

-
-

กลุ่มวเิคราะห์และตรวจสอบ

หน่วยงานดูแลอุปกรณ์ (Maintenance Team)
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงงาน

5. ขอ้มลูอ่ืน ๆ (Miscellaneous)
เอกสารอ้างอิง (Reference)

0-202-3902

0 464 2053


