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 ระบบเคร่ืองช่ังน ้ำหนักแบบ Loss In Weight  

  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ระบบพืน้ของเคร่ืองช่ังน ำ้หนักแบบ Loss In Weight  
ระบบเคร่ืองชัง่แบบ Loss In Weight คือ ระบบเคร่ืองชัง่น ้ าหนกัในอุตส าหกรรมท่ีใชก้นัอย  ่างแพร่หล าย ซ่ึงโดย

ส่วนม ากจะมีก ารเก็บวตัถุดิบในถงัเก็บไวเ้ป็นจ านวนม ากโดยเร าจะติดตั้งอุปกรณ์ Load Cells เข  ้ากบัถงัเก็บเพื่อส าหรับอ ่าน
ค ่าน ้าหนกั วตัถุประสงคใ์นก ารใชเ้คร่ืองชัง่ Loss In Weight คือตอ้งก ารทร าบวตัถุดิบท่ีอยูใ่นถงั และตอ้งก ารทร าบว  ่า เร า
น าวตัถุดิบออกม าใชจ้  านวนเท ่าไหร่แลว้ ซ่ึงระบบท่ีเร าออกแบบจะใหค้  ่าท่ีแม่นย  ามีคว  ามน ่าเช่ือถือสูง  
นอกจ ากน้ีเร ายงัออกแบบระบบใหท้ าง านอตัโนมติั เช่นติดตั้ง ติดตั้ง Sensor Upper และ Lower เข  ้ากบัถงัเก็บเพื่อเม่ือเวล า
วตัถุดิบเหลือในถงัชัง่นอ้ยระบบจะท าก ารเติมวตัถุดิบใหเ้องอตัโนมติั เพื่ออ านวยคว  ามสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้  าน  
และนอกจ ากน้ีระบบยงัออกแบบใหเ้ช่ือต่อเข ้ากบัอุปกรณ์หรือซอฟแวร์ในอุตส าหกรรมต ่าง เพื่อส่งค ่า น ้าหนกัหรือ สัญญ าณ 

Analog ใหก้บัระบบนั้นเพื่อท าโปรเซสง านต ่างไดอ้ย  ่างครอบลุมทุกด ้าน 
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คุณสมบัติของโมดูลอ ำ่นน ำ้หนัก TLL 485 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติม ำตรฐ ำนส ำหรับเคร่ืองช่ังแบบถังช่ัง  
1. ติดตั้งโมดูล Weight Transmitter TLL ซ่ึงใหค้  ่าก ารอ ่านละเอียดสูงถึง ±999999 Division และส าม ารถท าง านใน

สภ าวะแวดลอ้มในโรงง านอุตส าหกรรมไดดี้  

2. มีเอ าทพ์ุทอน าลอกใหใ้ช้ เช่น 4-20mA, 0-10Vdc, ±0-10Vdc, ±0-5Vdc อย  ่างครบถว้น ส าม ารถเช่ือมต่อเข ้ากบั
อุปกรณ์ท่ีส าม ารถรับค ่าอน าลอกไดทุ้กประเภทเพื่อน าค ่าไปใชง้ านในก ารบวนก ารต ่างๆ  

3. มีพอร์ตก ารส่ือส ารทั้งแบบ RS-232 และ RS-485 รองรับ Protocol MODBUS RTU เพื่อใชเ้ช่ือต่อเข ้ากบั 
PLC,HMI ไดอ้ย  ่างง ่ายด าย  

4. ส าม ารถโปรแกรมให้ระบบท าง านในกระบวนก ารต ่างไดห้ล ากหล าย เช่น ชัง่เพื่อดูน ้าหนกัอย  ่างเดียว ควบคุม
ก ารชัง่ส่วนผสมหล ายชนิดและมิกซ์ส่วนผสม ชัง่แบบ Loss In Weight เป็นตน้  

5. ส าม ารถเช่ือมต่อเข ้ากบั PLC เพื่อควบคุมระบบก ารท าง านภ ายนอก โดยก ารสั่งง านผ  ่านจอทชัสกรีน สะดวกใน
ก ารใชง้  าน  

6. ส าม ารถท าร ายง านก ารชัง่น ้าหนกัหรือเช่ือมต่อเข ้าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บขอ้มูล หรือสั่งง าน
ระบบผ ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้ 

7. มีฟังกช์ัน่ก าเช่ือมต่อจ ากระยะไกล (Remote Access) เพื่อเข  ้าม  าเซ็ทระบบ หรือสั่งง านเคร่ืองใหท้  าง าน โดยผูใ้ช้
ไม่จ  าเป็นตอ้งอยูท่ี่หน ้าเคร่ือง ซ่ึงก าร Remote เข  ้าม  าส าม ารถท าผ  ่าน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แทบ็เลต สม าร์ทโฟน เป็นตน้  

8. โหลดเซลลท่ีใชติ้ดตั้งเป็นแบบโมดูล ออกแบบม าเพื่อใชง้  านกบัเคร่ืองชัง่แบบถงัชัง่โดยเฉพ าะและสะดวกในก า
รติดตั้งและดูแลรักษ า  
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