
 

 
ฉบับแกไขคร้ังท่ี : - หนาท่ี  1 จาก 6 หนา 

ผูอนุมัติ: 

รหัสเอกสาร : WI- วันท่ีประกาศใช: 

 

คูมือการใชงาน Precision Infrared Calibrator 
1. รายละเอียดเครื่องมือ 
 1.1 ชวงการวัด (Rang) -15 oC ถึง 120 oC (องศาเซลเซียส) 
 1.2 สามารถปรับคาชดเชยการแผรังสี ตั้งแต 0.9 ถึง 1.0 โดยคาชดเชยการแผรังสีของวัตถุแตละชนิด
แสดงดังตารางท่ี 1 (ภาคผนวก)  
 1.3 ความแมนยําในการแสดงผล (Display accuracy) 
  1.3.1 ± 0.4  oC ท่ี -15 oC 
  1.3.2 ±0.40 oC ท่ี 0 oC 
  1.3.3 ±0.50 oC ท่ี 50 oC 
  1.3.4 ±0.50 oC ท่ี 100 oC 
  1.3.5 ±0.55 oC ท่ี 120 oC 
2. สภาวะแวดลอม 
 2.1 ควรทดสอบท่ี สภาวะแวดลอมท่ี อุณหภูมิ 5-35 oC (องศาเซลเซียส) 
 2.2 ความชื้นสัมพัทธ สูงสุด 80% สําหรับ อุณหภูมิ < (นอยกวา) 31 oC 
        ต่ําสุด 50% สําหรับอุณหภูมิ ท่ี 40 oC (องศาเซลเซียส) 
 2.3 ใช ในรม เทานั้น 
3. ขอควรแนะนํากอนเริ่มใชงาน 
 3.1 กอนเริ่มใชงานครั้งแรก, หลังมีการเคลื่อนยายขนสง, หลังการเก็บรักษาในสภาวะแวดลอมท่ีชื้น/
ก่ึงชื้น หรือเครื่องมือไมไดรับการใชงานนานเกิน 10 วัน ควร ทําใหเครื่องมือแหง โดยการไลความชื้น โดยท้ิงไว
ใน Chamber ท่ีมีความชื้นต่ํา ณ อุณหภูมิ 50 oC 
 3.2 วัตถุใดๆ ควรตั้งหางจากเครื่องมือวัดอยางนอย 15 cm. และไมควรตั้งใตตูหรือชั้นโครงสรางใดๆ
ขณะทําการทดสอบ  
4. เริ่มการใชงาน 
 4.1 ตอปลั๊กจายกระแสไฟฟา แลวจึงเปดสวิตซ  
 4.2 เครื่องจะทําการ Self-test โดยอัตโนมัติ และหนาจอหลักจะปรากฏภายใน 30 วินาที 
 4.3 ปุมตางๆ 
   

 
  4.3.1 หนาจอหลักแสดงผล (หมายเลข 1) 
  4.3.2 ปุม SET PT. (หมายเลข 2) ผูใชงานสามารถใหเครื่องมือเริ่มทํางานตามท่ีตั้งคาไว 
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ฉบับแกไขคร้ังท่ี : - หนาท่ี  2 จาก 6 หนา 

ผูอนุมัติ: 

รหัสเอกสาร : WI- วันท่ีประกาศใช: 

 
  4.3.3 ปุม oC/ oF (หมายเลข 3) สําหรับเปลี่ยนหนวยแสดงผลของอุณหภูมิ จาก oC (องศา
เซลเซียส) เปน oF (องศาฟาเรนไฮต) 
  4.3.4 ปุม Menu สําหรับการตั้งคาพารามิเตอรตางๆกอนการทดสอบ 
  4.3.5 ปุม Exit สําหรับออกจากหนาเมนูท่ีกําลังตั้งคาอยู และสามารถ ยกเลิก คาลาสุดท่ีถูก
ตั้งไวได 
  4.3.6 ปุม Arrow สําหรับการเลื่อนเคอรเซอร 
  4.3.7 ปุม Enter สําหรับเลือกเมนู และเลือกคา 
  4.3.8 ปุม F1-F4 สําหรับเลือกคาตางๆ โดยปุม F1-F4 จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ข้ึนกับการเลือกคา
การแสดงผลของปุมหลักท่ีกลาวมาขางตน 
  4.3.9 ไฟบงข้ีแสดงความปลอดภัย เม่ืออุณหภูมิของเครื่องมือวัดมากกวา 50 oC ไฟแสดง
สถานะสองสวาง จนอุณหภูมิจะลงต่ํากวา 50 oC ไปสถานะจึงจะดับลง  
 4.4 หนาจอแสดงผล 

 
  4.4.1 หมายเลข 1 แสดง อุณหภูมิใกลเคียงกับอุณหภูมิลาสุดขณะท่ีเครื่องกําลังทํางานสราง
อุณหภูมิ 
  4.4.2 หมายเลข 2 แสดง อุณหภูมิท่ีตั้งคาไวใหเครื่องทํางานในการสรางอุณหภูมิ  
  4.4.3 หมายเลข 3 แสดง คาชดเชยการแผรังสี (ตามแตชนิดวัตถุ) 
  4.4.4 หมายเลข 4 แสดง ความยาวคลื่น (wavelength) โดยเปนความยาวคลื่นของเครื่องมือ
ท่ีถูกสอบเทียบ 
  4.4.5 หมายเลข 5 แสดง กราฟท่ีบงบอกถึงความเสถียรของเครื่องมือ 
  4.4.6 หมายเลข 6 แสดง กราฟแบบบารท่ีบงบอกถึงระดับความรอน, ระดับความเย็น หรือ
ระดับ CUTOUT 
  4.4.7 หมายเลข 7 แสดง การบงชี้ฟงชั่นของ F1-F4 
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ฉบับแกไขคร้ังท่ี : - หนาท่ี  3 จาก 6 หนา 

ผูอนุมัติ: 

รหัสเอกสาร : WI- วันท่ีประกาศใช: 

 
 4.5 การตั้งคาตางๆสําหรับการทดสอบ 
  4.5.1 การตั้งคาภาษา 
   1. กดปุม MENU > System menu > Display setup > Select language >  
 กดปุม Enter 

  
  4.5.2  การตั้งคาอุณหภูมิ 
   4.5.2.1 TEMP SETUP คือ การตั้งคาคาท่ีเก่ียวของกับการตั้งคาอุณหภูมิ  
  - กดปุม F1 > F1 (SCAN) 
       > F2 (IRT) 
       > F3 (CUTOUT) 
  
 1. ฟงกชั่น SCAN 
  1.1 การตั้งคา Scan Rate คือ การตั้งคาอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไปถึงจุดท่ีอุณหภูมิท่ี
ตองการถูกเซตไว 
  - กดปุม MENU > F1 (TEMP SETUP) > F1 (SCAN) > SCAN RATE (edit) 
 
  1.2. การตั้งคา Stable Limit คือการตั้งคาลิมิตความเสถียรของอุณหภูมิการ โดยอุหภูมิท่ีถูก
สรางข้ึนมีการเปลี่ยนแปลงนอยท่ีสุดในชวงท่ียอมรับไดและใกลเคียงอุณหภูมิท่ีตั้งคามากท่ีสุดในระยะเวลา 1 
นาที 
  *ตัวอยาง ตั้งคาใหเครื่องมือสรางอุณหภูมิท่ี 85 oC และเซตให Stable limit อยูท่ี ± 0.5 นั่น
หมายความวา เม่ือเครื่องมือสรางอุณหภูมิและเปลี่ยนแปลงไปถึงอุณหภูมิในชวง 84.6 - 85.5 oC หรือ 85 ± 
0.5  oC และเกิดการแกวงของอุณหภูมิ ไมวาข้ึนหรือลงอยูในชวงอุณหภูมิดังกลาวไมเกินกวาชวง เปน
ระยะเวลา 1 นาที แสดงวาอุณหภูมิท่ีเครื่องมือสรางข้ึนเกิดความเสถียรแลวตามท่ีตั้งคา Stable limit เอาไว 
 - กดปุม MENU > F1 (TEMP SETUP) > F1 (SCAN) > STABLE LIMIT (edit) 
   
  1.3. การตั้งคา Stable Alarm คือ การตั้งคาการแจงเตือนเม่ือเครื่องมือสรางอุณหภูมิในใน 
stable limit 
 - MENU > F1 (TEMP SETUP) > F1 (SCAN) > STABLE Alarm (edit : ENABLE/DISABLE) 
 
 2. ฟงกชั่น IRT 
  2.1 การตั้งคา IRT ε คือ การตั้งคา คาชดเชยการแผรังสี (emissivity) ใหสอดคลองกับ 
คาชดเชยการแผรังสีของเครื่อง อินฟาเรดเทอรโมมิเตอรท่ีรับการสอบเทียบ 
 - MENU > F1 (TEMP SETUP) > F2 (IRT) > IRT ε (edit)  
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ฉบับแกไขคร้ังท่ี : - หนาท่ี  4 จาก 6 หนา 

ผูอนุมัติ: 

รหัสเอกสาร : WI- วันท่ีประกาศใช: 

 
 3. ฟงกชั่น CUTOUT คือฟงกชั่น ท่ีสามารถต้ังคาการหยุดการจายพลังงานไฟฟาไปยังตัวทําความรอน
หรือความเย็นของเครื่องมือเม่ืออุณหภูมิเกินกวาอุณหภูมิท่ีตั้งคาไว โดยคาเริ่มตนถูกตั้งคาไวท่ี 10 oC เกินจาก
อุณหภูมิสูงสุดท่ีเครื่องมือสามารถสรางได 
  3.1 การตั้งคา Soft cutout  
 - MENU > F1 (TEMP SETUP) > F3 (CUTOUT) > SFT CUTOUT (edit) 
 
   4.5.2.2 PROG SETUP คือการตั้งคาโปรแกรมการทดสอบ ท้ังแบบแมนนวล  
(Manual) และ แบบออโต (Auto) 
  - กดปุม MENU > F2 (PROG MENU) > F1 (SELECT PROGram)  
            > F2 (PROGram OPTION) 
            > F3 (RUN PROGram) 
 1. ฟงกชั่น SETLECT PROGram  
 การเลือกโปรแกรมสําหรับการทดสอบ 
  1.1 PROGRAM : สามารถเลือกโปรแกรมได ตั้งแต 1-8 โดยแตละโปรแกรมคือ
คาพารามิเตอรตางๆท่ีถูกเซตไว 
       NAME : ชื่อของโปรแกรม 
  1.2 ฟงกชั่น EDIT PROGRAM คือการตั้งคา คาพารามิเตอรแตละตัวภายในโปรแกรม (1-8) 
แตละโปรแกรมตามแตผูทดสอบตองการเซตคา 
 - ตั้งคา IRT ε  (คาชดเชยการแผรังสี)   
 MENU > F1 (EDIT PROGram) > IRT ε (edit) 
  
 - ตั้งคา DISTANCE (ตั้งคาระยะระหวางเทอรโมมิเตอร ถึง เปาหมายเครื่องสรางอุณหภูมิ 
 MENU > F1 (EDIT PROGram) > DISTANCE (edit) 
 
 - ตั้งคา APERTURE (ตั้งคาความกวางของชองรับแสง ซ่ึงAPERTURE เปนอุปกรณเสริมและเปนการ
ติดตั้งภายนอก ***โดยเครื่องมือท่ีมีความสามารถในการวัดโดยใชรังสีชองชนิดจําเปนจะตองตั้งคาเพ่ือลด
ผลกระทบอันเกิดจากการกระจายของแสง/รังสี  
 MENU > F1 (EDIT PROGram) > DISTANCE (YES or NO) 
 
 -  STEP : เปนการตั้งคาจุด SET-POINT หรือเปนการเซตอุณหภูมิท่ีตองการทดสอบ ในแตละระดับ 
โดยมีท้ังหมด 1-8 ระดับ/จุด 
 MENU > F1 (EDIT PROGram) > STEP (1-8 (edit)) 
  
 2. ฟงกชั่น PROGram OPTION 
 เปนการตั้งคา พารามิเตอรสําหรับโปรแกรมการทดสอบ 
  2.1 ฟงกชั่น SETTLE TEST คือ การตั้งคาความเสถียรของอุณหภูมิบนพ้ืนผิวสําหรับทดสอบ
ของเครื่องสรางอุณหภูมิ* โดย  
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ฉบับแกไขคร้ังท่ี : - หนาท่ี  5 จาก 6 หนา 

ผูอนุมัติ: 

รหัสเอกสาร : WI- วันท่ีประกาศใช: 

 
   2.1.1 โหมด AUTO เครื่องมือทดสอบจะทําการประมาณคาจุดท่ีอุณหภูมิมีความ
เสถียร มีการเปลี่ยนแปลงนอยท่ีสุดและใกลเคียงกับอุณหภูมิท่ีตั้งคาไวแบบอัตโนมัติ 
   2.1.2 โหมด LIMIT ใชคาของ STABLE LIMIT ใน เมนู TEMP SETUP (ขอ 4.5.2.1)  
 MENU > F2 (PROGram OPTION) > SETTLE TEST (AUTO/LIMIT) 
 
* เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ SETTLE TEST เปนการเลือกโหมด ของ STABLE LIMIT ซ่ึง โหมด AUTO 
เปนคาอัตโนมัติ เครื่องจะประมวลผลเอง และ โหมด LIMIT คือการใชคา STABLE LIMIT ตามท่ีถูกตั้งคาเอาไว 
   
  2.2 ฟงกชั่น SOAK MINUTE คือพารามิเตอรสําหรับตั้งคาระยะเวลาท่ีใหเครื่องสรางอุณหภูมิ
คงสภาพอุณหภูมิท่ีจุด SET-POINT หรือ กลาวไดวา คงสภาพอุณหภูมิท่ีตั้งคาไว 
  MENU > F2 (PROGram OPTION) > SOAK MINUTES (edit) 
   
  2.3 ฟงกชั่น ADVANCE คือ ฟงกชั่นท่ีผูใชงานสามารถกําหนดไดวาจะดําเนินการใน STEP 
(4.5.2.2 - 1.2) ถัดไปแบบอัตโนมัติ หรือแจงเตือนแบบกําหนดเอง (Manual) 
  MENU > F2 (PROGram OPTION) > ADVANCE (PROMPT/AUTO) 
 
  2.4 ฟงกชั่น CYCLE คือตั้งคาจํานวนรอบโปรแกรมใหเครื่องสรางอุณหภูมิทํางาน 
  MENU > F2 (PROGram OPTION) > CYCLE (edit) 
 
 3. ฟงกชั่น RUN PROGram  
  3.1 ฟงกชั่น STATUS คือฟงกชั่นกําหนดการรันโปรแกรม 
   MENU > F3 (PROGram OPTION) > STATUS (RUN/OFF) 
 
   4.5.2.3 SYSTEM คือการตั้งคาระบบท่ัวไปของเครื่องมือ 
   MENU > F1 (SYSTEM) > F1 (SYSTEM SETUP) 
              > F2 (PASSWORD) 
              > F3 (CALIBrate) 
              > F4 (SYSTEM INFOrmation) 
 1. ฟงกชั่น SYSTEM STUP 
 MENU > F1 (SYSTEM) > F1 (SYSTEM SETUP) 
 
  1.1 DISPLay SETUP เปนการตั้งคาจอแสดงผล 
  MENU > F1 (SYSTEM) > F1 DISPLay SETUP 
  
 -LANGUAGE การตั้งคาภาษา  
 MENU > F1 (SYSTEM) > F1 DISPLay SETUP > LANGUAGE (select) 
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ฉบับแกไขคร้ังท่ี : - หนาท่ี  6 จาก 6 หนา 

ผูอนุมัติ: 

รหัสเอกสาร : WI- วันท่ีประกาศใช: 

 
 - DECIMAL การตั้งคาการแสดงผลจุดทศนิยม แบบ PEROID หรือ COMMA 
 MENU > F1 (SYSTEM) > F1 DISPLay SETUP > PERIOD, COMMA (select) 
  
 -KEY AUDIO การตั้งคาเปด/ปดเสียง 
 MENU > F1 (SYSTEM) > F1 DISPLay SETUP > OFF, ON (select) 
 
  1.2 COMM SETUP คือการตั้งคา Communication ของเครื่องมือ  
 MENU > F1 (SYSTEM) > F2 COMM SETUP > BAUD RATE 
            > LINEFEED 
 
 -BUAD RATE 
 MENU > F1 (SYSTEM) > F2 COMM SETUP > BAUD RATE 
 
 -LINEFEED 
 MENU > F1 (SYSTEM) > F2 COMM SETUP > LINEFEED 
 
 2. ฟงกชั่น PASSWORD สําหรับการตั้งคาพาสเวิรด 
 MENU > F3 (SYSTEM) > F2 PASSWORD > USER PASSWORD 
    > F2 PASSWORD > PROTECTION (ON,OFF) 
  
 3. ฟงกชั่น CALIBrate* 
 MENU > F3 (SYSTEM) > F3 CALIBrate > F1 CONTRoL setup > TEMP ProportionalBAND 
                 > TEMPerature INTegration 
                 > TEMPerature DERivative 
      > F2 IR CALibration  > IR CAL 
                > SURFACE 
                > WAVELENGTH 
                > CALibration 
* ฟงกชั่น CALIBrate เปนพารามิเตอรท่ีถูกตั้งคาจากโรงงาน ไมควรเปลี่ยนแปลงคา 
 
 4. ฟงกชั่น SYSTEM INFOrmation คือ ฟงกชั่นแสดงขอมูลของเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิ ไดแก  
MODEL, SERIAL, FW VERSION, CALibration DATe 
 MENU > F3 (SYSTEM) > F4 SYSTEM INFOrmation 
 
   4.5.2.4 ฟงกชั่น VIEW TEMP คือฟงกชั่นท่ีบอกขีดจํากัดของอุณหภูมิเพ่ือแจงเตือน
สัญญาณไฟความปลอดภัย (4.3.9) เม่ือทําการสรางอุณหภูมิเกินกวาระดับชีดจํากัด 
 MENU > F4 (VIEW TEMP) 
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