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ชือ่ผูผ้ลติ บรษัิท ชวโชต ิจ ำกัด 
แบบเตำ เตำส ำหรับอบชิน้งำนในทอ่ 
ชือ่รุ่น   Tube50/1200 
 
ขนำดเตำ ภำยนอก  กวำ้ง  280 มม.    ยำว 300 มม.  สงู 280 มม.     
  ภำยในเตำ กวำ้ง  100 มม.     ยำว 300 มม.  สงู 100 มม. 
อณุหภมูสิงูสดุ 1200 องศำC 
ขนำดไฟป้อน 220 VAC  2.6 kw. 1 Phase 
 

ระบบควบคมุกำรท ำงำนของเตำ 
 
1.ชดุควบคมุอณุหภมู ิชนดิไมต่ัง้โปรแกรม 
2.ปรับควำมเทีย่งตรงของเตำแบบ SSR  
3.วัดอณุหภมูกิำรท ำงำนของเตำดว้ย Thermocouple type K จ ำนวน 1ชดุ 
4.ระบบควำมปลอดภัย ของชิน้งำน มสีญัญำณเตอืนเมือ่จบกำรท ำงำนของชดุจับเวลำ 
5.มรีะบบตดัไฟฟ้ำเมือ่อณุหภมูสิงูเกนิปกตแิละเมือ่ฝำเตำถกูเปิดออก 
  
 

ระบบกำรใหค้วำมรอ้น 
 

ใหค้วำมรอ้นโดยขดลวดควำมรอ้นแบบสปรงิ  ขนำด 1.3 กโิลวัตต ์จ ำนวน 2 ชดุ  
รอ้ยในร่อง ตดิตัง้ในหอ้งเผำดำ้นรอบของเตำ 
ฉนวนควำมรอ้นดำ้นสมัผัสโดยตรงเป็นอฐิทนไฟเกรด B7 ดำ้นนอกเป็น Fiber board 1260C   
  

กำรตดิตัง้เตำ 
 
 
ควรมกีำรตรวจสอบพืน้ทีท่ีจ่ะท ำกำรตดิตัง้ใหม้สีภำพแวดลอ้มดังตอ่ไปนี้ 

 
1.มพีืน้ทีท่ีก่ำรถำ่ยเทอำกำศสะดวก 
2.อยูใ่นร่ม ไมค่วรถกูแดดและน ้ำโดยตรง 
3.อณุหภมูไิมเ่กนิ 40 องศำ 
4.ควำมชืน้สมัพัทธ ์ไมเ่กนิ 85% 
5.ไมม่กีำรสัน่สะเทอืนรุนแรง 
6.มพีืน้ฐำนทีม่ั่นคงแข็งแรง 
7.มรีะบบไฟฟ้ำคงที ่และปลอดภัย เหมำะสมกับขนำดของเตำ 
8.ไมอ่ยูใ่กลส้ถำนทีเ่ก็บเชือ้เพลงิและวัสดตุดิไฟง่ำยอืน่ๆ 
 
 
 
กอ่นตดิตัง้เตำเขำ้กับระบบไฟฟ้ำใหท้ ำกำรศกึษำคูม่อืน้ีอยำ่งละเอยีดและเขำ้ใจอยำ่งถกูตอ้งกอ่นท ำกำร 
ตดิตัง้เพือ่ควำมปลอดภัยของผูใ้ชง้ำนและอปุกรณ์ รวมทัง้ทรัพยส์นิของทำ่นเอง 
 
 
ระบบไฟฟ้ำทีส่ำมำรถใชไ้ดก้ับเตำ คอืระบบไฟฟ้ำทีใ่ชใ้นประเทศไทยปัจจุบัน คอื  
 

220 โวลท ์1 เฟส และ 1 นวิตรอล  50 Hz 
  

แตท่กุเตำตอ้งตดิตัง้สำยดนิ เพือ่ควำมปลอดภัยของผูป้ฏบิัตงิำนและอปุกรณ์ 
เน่ืองจำกอปุกรณ์ไฟฟ้ำทีใ่หค้วำมรอ้นจะเกดิกำรร่ัวของกระแสไฟฟ้ำไดง้ำ่ยกวำ่เครือ่งมอืปกต ิ

 
 
 



รำยละเอยีดสว่นประกอบตำ่งๆของเตำ 
 

                     Heating chamber       Lock hook           Ceramics tube     seal 

                      
                    Temperature controller     Power lamp     Heater lamp     end alarm lamp 
 

กำรตรวจสอบกำรท ำงำนของชดุควบคมุอณุหภมู ิ
 
1. ตัง้อณุหภมูขิองเตำตำมตอ้งกำร แตต่อ้งไมเ่กนิกวำ่ 1200 องศำเซลเซยีส ( ดวูธิกีำรตัง้จำกหวัขอ้  วธิกีำร

ตัง้คำ่ของชดุควบคมุอณุหภมู ิ)  
2. เปิดสวทิช ์heater ไปที ่ON 
3. สงัเกต วำ่อณุหภมูขิองเตำมกีำรเปลีย่นแปลงหรอืไม ่ถำ้ไมม่ใีหต้รวจสอบวำ่ไดเ้ปิดสวทิช ์Heater เพือ่ใหม้ี

กำรจ่ำยไฟฟ้ำใหก้บัลวดควำมรอ้นแลว้หรอืไม ่และมเีสยีงกำรท ำงำนของแมกเนตกิสค์อนแทคเตอรห์รอืไม ่  
4. ตัวเลขที ่PV และ SV จะขยับขึน้ ถำ้ไมข่ึน้เป็นเวลำนำนๆใหส้งัเกตแุถบ LED สเีขยีวที ่Y1 วำ่ตดิอยูห่รอืไม ่
 

 
วธิกีำรป้อนโปรแกรม ส ำหรับชดุควบคมุอณุหภมู ิ 

 ชดุควบคมุกำรท ำงำนของกำรใหค้วำมรอ้น ทีต่ดิตัง้ในเตำอบชบุเหลก็ น้ี เป็นแบบ FY700 ขนำด 76x76 
มลิลเิมตร ซึง่สำมำรถตัง้คำ่อณุหภมูทิีใ่ชใ้นกำรอบ รวมถงึอัตรำกำรเพิม่ควำมรอ้น และระยะเวลำในกำรแชท่ี่
อณุหภมูทิีต่อ้งกำรไดส้งูสดุถงึ 99.59 ชัว่โมง โดยจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้แบบ 110-220 โวลท ์และ ควบคมุควำม
เทีย่งตรงของอณุหภมูไิมใ่หเ้กดิ Overshoot โดยกำรควบคมุกำรจ่ำยไฟฟ้ำแบบ PID ท ำใหค้วำมเทีย่งตรงของ
อณุหภมูสิำมำรถตัง้ไดถ้งึ  1 องศำเซลเซยีส ผำ่นกำรตัง้คำ่ของ ชดุควบคมุอณุหภมู ิและควบคมุกำรจ่ำยไฟฟ้ำ
ใหไ้มเ่กดิกำรกระชำกโดยชดุควบคมุกำรจ่ำยไฟดว้ยSolid state relay 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลกัษณะของชุดควบคมุการท างาน 
 
ลักษณะของปุ่ มกดและตัวเลขบนหนำ้จอ 
 
 
PV 

 
            SV 
                 
                 
      Out1 out2 AT  Man  Pro  Al1  Al2        
 
 
       SET    A/M    <     V      ^ 
 
 
 สว่นประกอบ 
 

คำ่  ชนดิ ควำมหมำย รำยละเอยีด 

PV จอ Process value ตัวเลขแสดงผลของอณุหภมูเิตำจรงิ 

SV จอ Set value ตัวเลขทีแ่สดงคำ่ทีถ่กูตัง้ไว ้

SET ปุ่ มกด  ใชใ้นกำรกดเพือ่เลอืกคำ่ตำ่งๆ 

A/M ปุ่ มกด Auto/Manual ใชเ้ลอืกคำ่ แบบอตัโนมัตแิละแมนนวล 

< ปุ่ มกด Shift key ใชเ้ลือ่นต ำแหน่งหำคำ่ทีต่อ้งกำรเปลีย่นแปลง 

V ปุ่ มกด Down key ใชใ้นกำรลดคำ่ทีต่อ้งกำรตัง้ 

^ ปุ่ มกด Up key ใชใ้นกำรเพิม่คำ่ทีต่อ้งกำรตัง้ 

Out1 หลอดไฟ LED สเีขยีว ไฟแสดงคำ่สญัญำณ output 1 ก ำลังท ำงำน 

Out2 หลอดไฟ LED  สเีขยีว ไฟแสดงคำ่สญัญำณ output 2 ก ำลังท ำงำน 

AT หลอดไฟ LED สเีหลอืง ไฟแสดงคำ่ Auto tuning ก ำลังท ำงำน 

MAN หลอดไฟLED สเีหลอืง ไฟแสดงกำรท ำงำน แบบแมนนวล 

Pro หลอดไฟ LED สเีหลอืง ไฟแสดงคำ่ ท ำงำนโดย program 

AL1 หลอดไฟLED สแีดง ไฟแสดงสญัญำณเตอืน จุดที1่ ท ำงำน 

AL2 หลอดไฟLED สแีดง ไฟแสดงสญัญำณเตอืน จุดที2่ ท ำงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การต ัง้คา่ตา่งๆของชุดควบคมุอณุหภมู ิ
 

1.กำรตัง้คำ่อณุหภมู ิ
 
หลังจำกเปิดสวทิช ์power เรยีบรอ้ยแลว้เครือ่งจะท ำกำรตรวจสอบระบบของตัวเองจนกระทั่ง ไปหยดุที ่คำ่
ตัวเลข 2 แถว คอืแถวบนคอื PV จะแสดงคำ่อณุหภมูภิำยในเตำในขณะนัน้ และ SV จะแสดงคำ่ของอณุหภมูทิี่
ไดต้ัง้ไวแ้ลว้  
 
เรำสำมำรถแกไ้ขคำ่อณุหภมูไิดต้ำมตอ้งกำรโดย  
 
1.กดปุ่ ม < ตวัเลขที ่SV จะกระพรบิ   
2.สำมำรถเพิม่หรอืลดคำ่เป็นตัวเลขของอณุหภมูทิีต่อ้งกำรโดย กดปุ่ ม ^ เพือ่เพิม่คำ่ และ V เพือ่ลดคำ่ 
3.ยนืยันคำ่อณุหภมูทิีต่อ้งกำรหลังกำรตัง้คำ่แลว้ โดยกดปุ่ ม SET 
 

 
2.กำรตัง้คำ่ระยะเวลำในกำรแช ่
 
เรำสำมำรถตัง้คำ่ระยะเวลำในกำรแชท่ีอ่ณุหภมูทิีต่อ้งกำรโดยกำรตัง้คำ่เวลำที ่AL2 คอื ระยะเวลำเป็นชัว่โมงและ
นำท ีโดยตวัเลขหนำ้จุดทศนยิมคอืเวลำเป็นชัว่โมงและหลังทศนยิมคอืเวลำเป็นนำท ี โดย 
 
1.กดปุ่ ม SET หำคำ่ AL2 
2.ตัง้คำ่เวลำทีต่อ้งกำรโดยกำรกดปุ่ ม < จนกระทั่งตัวเลขกระพรบิ  
3.แกไ้ขเพิม่หรอืลดคำ่โดยกำรกดปุ่ ม ^ หรอื  V จนกระทั่งไดค้ำ่ตำมทีต่อ้งกำร  
4.ยนืยันคำ่โดยกำรกด SET 
 

 
3.กำรตัง้เพือ่ปรับควำมเทีย่งตรงของอณุหภมู ิ
 
1.กดปุ่ ม SET หำคำ่ AT 
2.ตัง้คำ่เวลำทีต่อ้งกำรโดยกำรกดปุ่ ม < จนกระทั่งตัวเลขกระพรบิ  
3.แกไ้ขเพิม่หรอืลดคำ่โดยกำรกดปุ่ ม ^ จนกระทั่งไดค้ำ่ YES   
4.ยนืยันคำ่โดยกำรกด SET 
 

 
 
 



การต ัง้คา่ ALARM 
 

 เลอืกประเภทของAlarm จำกตำรำงตอ่ไปน้ี 

CODE รำยละเอยีด ลักษณะ 

00/10 ไมม่ ี  

01 เตอืนเมือ่คำ่ผดิพลำดสงูจำกคำ่ทีต่ัง้ไว ้ ใช ้

11 เตอืนเมือ่คำ่ผดิพลำดสงูจำกคำ่ทีต่ัง้ไว ้ ไมใ่ช ้

02 เตอืนเมือ่คำ่ผดิพลำดต ่ำจำกคำ่ทีต่ัง้ไว ้ ใช ้

12 เตอืนเมือ่คำ่ผดิพลำดต ่ำจำกคำ่ทีต่ัง้ไว ้ ไมใ่ช ้

03 เตอืนเมือ่คำ่ผดิพลำดสงูและต ่ำกวำ่คำ่ทีต่ัง้ไว ้ ใช ้

13 เตอืนเมือ่คำ่ทีต่ัง้ไวส้งูและต ำ่กวำ่คำ่ทีต่ัง้ไว ้ ไมใ่ช ้

04/14 เตอืนเมือ่คำ่ผดิพลำดจำกขอบเขตทีต่ัง้ไว ้ ใช ้

05 เตอืนเมือ่คำ่ทีต่ัง้สงูเกนิก ำหนด ไมใ่ช ้

15 เตอืนเมือ่คำ่ทีต่ัง้สงูเกนิก ำหนด ใช ้

06 เตอืนเมือ่คำ่ทีต่ัง้ต ำ่เกนิก ำหนด ไมใ่ช ้

16 เตอืนเมือ่คำ่ทีต่ัง้ต ำ่กวำ่ก ำหนด ใช ้

07 เตอืนเมือ่จบชว่งทีก่ ำหนด  

17 เตอืนเมือ่จบโปรแกรมทีใ่ชง้ำน  

08 เปิดเตอืนเมือ่ระบบขัดขอ้ง  

18 ปิดเตอืนเมือ่ระบบขัดขอ้ง  

09 ฮตีเตอรข์ำด  

19 เปิดเตอืนเมือ่เวลำลว่งหนำ้ครบก ำหนด  

 
Alarm function 

  
 ถำ้ Alarm ALD1 ถกูตัง้ไวท้ี ่07 คำ่ AL1 ตอ้งตัง้ใหม้คีำ่ตำมชว่งทีต่อ้งกำรใหแ้สดงสญัญำณ เชน่ แสดง
เมือ่จบชว่งที ่5  AL1 ตอ้งตัง้เป็น 5 
 ALT1 จะใชใ้นกำรตัง้เวลำทีต่อ้งกำรใหแ้สดง Alarm เชน่ ALT1 00.10 คอืแสดงนำน 10 นำท ี
 

 
 
 

ลักษณะของขอ้ผดิพลำดทีม่กีำรแจง้บนจอแสดงผล 
 

คำ่ทีแ่สดง รำยละเอยีดขอ้ผดิพลำด 

INIE Open circuit of main control sensor:Thermocoupleขำด 

*ADCF A/D converter failed 

*CJCE Cold junction compensation failed 

IN2E Open circuit of sub control sensor 

UUU1 ตัง้คำ่ PV สงูเกนิกวำ่คำ่ทีต่ัง้ไดก้ ำหนด 

NNN1 ตัง้คำ่ PV ต ่ำกวำ่คำ่ทีต่ัง้ได ้

UUU2 คำ่สญัญำณป้อนเขำ้จำก sub control สงูเกนิก ำหนด 

NNN2 คำ่สญัญำณป้อนเขำ้จำก Sub control ต ่ำกวำ่ก ำหนด 

*RAMF RAM เสยี 

INTF กำรเชือ่มตอ่สญัญำณเสยี 

AUTF ระบบ Auto tuning เสยี  

 
 
 
 
 

 
 


