
ข้อก ำหนดกำรเร่งอุณหภูมิ
สำมำรถท ำอัตรำเร่งได้ สูงสุด ประมำณ 20 องศำ
ต่อนำที แตไ่ม่ควรใช้อัตรำเร่งนี้ ต้องใช้อัตรำเร่งไม่
เกิน 10 องศำต่อนำที ครับ อุณหภูมิสูงสุดที่เครื่อง
ท ำได้ คือ 1500 องศำ แต่ถ้ำใช้งำนจริงต้องไม่
เกิน 1450 องศำ
ผู้ดูแล นำยสุภัทร ประสพศิลป์ 
ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ (ช ำนำญกำรพิเศษ)

คุณลักษณะของเตำเผำ
PLF150/5/PC442-6



1. ผลักสวิตช์ขึ้น ให้เห็นค ำว่ำ ON
2. เปิดพัดลมดูดอำกำศ ให้กดปุ่มสีเขียว ปิดกดปุ่มสีแดง 
เมื่อเลิกใช้งำนต้องปิดสวิตช์ให้เรียบร้อย
พัดลมดูดอำกำศ สำมำรถปิดได้เมื่อ เผำตัวอย่ำงเรียบร้อย 
หมำยควำมว่ำ ช่วงที่รอให้อุณหภูมิในเตำเผำลดลงนั้นเอง

ขั้นตอนกำรเปิดเครื่องเตำเผำ



ควรเปิดฝำตู้เตำเผำ โดยที่มีอุณหภูมิต่ ำกว่ำหรือ
ใกล้เคียง 100 องศำ เพื่อรักษำประสิทธิภำพ
เตำเผำนี้ไว้

ข้อปฏิบัติ



คู่มือกำรใชง้ำนเครือ่งเตำเผำ PLF150/5PC442-6

ค ำอธิบำย ส้ญลกัษณ์

ปุ่มเปิดเคร่ือง

ไฟกระพริบ คือกำรท ำงำนของขดลวดให้ควำมร้อน 
ต้องกระพริบพร้อมกัน สำม ดวง ขณะเครื่องท ำงำน

แผงแสดงอุณหภูมิขดลวดให้ควำมร้อน 
ต้องมีส่วนต่ำง ระหว่ำง ขดลวดกับอุณหภูมิในเตำเผำ ประมำณ 30 องศำ

แผงควบคมุกำรท ำงำน



ค ำอธิบำยปุ่มกด บริเวณแผงควบคุมกำรท ำงำน

ปุ่มดอกจนัทร์

ปุ่มกด ข้ึน หรือ RUN
ใช้เพ่ิมเวลำหรือเพ่ิมอณุหภูมิ ปุ่มกด ลง หรือ STOP

ใช้ลดเวลำ หรือ ลดอณุหภูมิ ปุ่มกด ENTER
ใช้ยืนยันค ำส่ัง



1. กดปุ่ม Green Switch เพื่อเปิดกำรท ำงำนเครื่อง



2. ป้อนโปรแกรมส ำหรับตั้งค่ำกำรท ำงำน Section C1 
โดยกำรกด ปุ่ม Enter ค้ำง + ปุ่มดอกจันทร์ * จนจอ Display ขึ้น C1 



3. ป้อนตัวเลข 10(รหัสเพื่อเข้ำไปตั้งกำรท ำงำนของโปรแกรม) 
โดยกดปุ่ม “   ▲” จำกนั้นกด Enter 



4. หน้ำจอ จะปรำกฏ PrG กด Enter เพื่อเข้ำโหมดตั้งเวลำกำรให้อุณหภูมิ 
(Time Rate) 



5. หน้ำจอ จะปรำกฏ t 01 (เข้ำสู่ Segment ที่ 1 ) กด “ ▲ ” เพื่อ
ก ำหนดเวลำในกำรท ำอุณหภูมิ (ดังตัวอย่ำงที่คียต์ัวเลข 55 หมำยถึงใช้เวลำ 
55 นำที ในกำรท ำให้อุณหภูมิถึงจุดที่ต้องกำร เช่น 550 หรือ 600 หรือ 800 
เป็นต้น) จำกนั้นกด Enter 



6.หน้ำจอจะปรำกฏ S01 กด “▲ ” เพื่อก ำหนดอุณหภูมิที่ต้องกำร
(ดังตัวอย่ำงที่คียต์ัวเลข 550 หมำยถึง ต้องกำรใช้อุณหภูมิที่ 550 องศำ
เซลเซียส ) จำกนั้นกด Enter 



7. หน้ำจอ จะปรำกฏ t 02 (เข้ำสู่ Segment ที่ 2 ) กด “▲ ” เพื่อ
ก ำหนดเวลำในกำรท ำอุณหภูมิ (ดังตัวอย่ำงที่คียต์ัวเลข 60 หมำยถึงใน
Segment ที่ 2 ใช้เวลำ 60 นำที ในกำรท ำอุณหภูมิถึงจุดที่ต้องกำร)
จำกนั้น กด Enter 



8. หน้ำจอจะปรำกฏ S 02 กด “  ▲ ” เพื่อก ำหนดอุณหภูมิที่ต้องกำร 
(ดังตัวอย่ำงที่คีย์ตัวเลข 550 หมำยถึง ใน Segment ที่ 2 ใช้อุณหภูมิที่ 550 
องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 60 นำท)ี จำกนั้นกด Enter 



9. หน้ำจอ จะปรำกฏ t 03 (เข้ำสู่ Segment ที่ 3 ) กด “▲ ” เพื่อ
ก ำหนดเวลำในกำรท ำอุณหภูมิใน segment ที่ 3 (ดังตัวอย่ำงที่ป้อนเป็น End 
หมำยถึง ใน Segment ที่ 3 ไม่มีกำรตั้งเวลำและอุณหภูมิ เครื่องจะท ำกำร
หยุดกำรท ำงำนโดยกำรค่อยๆปรับอุณหภูมิลงเมื่อกำรท ำงำนมำถึงช่วง 
Segment ที่ 3)จำกนั้น กด Enter เพื่อ ป้อนค่ำ 



10. กดปุ่มดอกจันทร์ (*) ค้ำงไว้ เพื่อเข้ำสู่โหมด Run กำรท ำงำนของเครื่อง
โดยเครื่องจะปรำกฏหน้ำจอตำมรูปตัวอย่ำง 



11. กดปุ่มดอกจันทร์ ค้ำง + กด “▲ ”ต ำแหน่ง RUN 1 ครั้ง 
เพื่อท ำงำนตำมโปรแกรมที่ตั้งไว้ 



12. กดปุ่มดอกจันทร์ ค้ำง + กด “▲ ”ต ำแหน่ง RUN อีก 1 ครั้ง 
เพื่อท ำงำนตำมโปรแกรมที่ตั้งไว้ 

เมื่อเตำเผำท ำงำน จะมี ไฟกระพริบ โดยจะกระพริบพร้อมกัน 
สำม ดวง โปรดสังเกต หำกผิดปกติ กรุณำแจ้ง ผู้รับผิดชอบ



13. Controller ด้ำนซ้ำยเป็นตัวป้องกันอุณหภูมิสูงเกินไม่ต้องปรับตั้งใดๆ 



14. เมื่อเตำเผำท ำงำนแล้ว ควรหมั่นสังเกตอุณหภูมิอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อ
ป้องกันเครื่องมือช ำรุดหรือกำรท ำงำนผิดพลำด และเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ระบบ
ไฟฟ้ำภำยในอำคำรกระชำก กระตุก หรือ ไฟฟ้ำดับ ต้องรีบมำตรวจสอบกำร
ท ำงำนของเครื่องโดยด่วน และไม่ควรใช้งำนเครื่องด้วยระบบไฟฟ้ำส ำรอง
เด็ดขำด  
15. เมื่อเผำตัวอย่ำงเสร็จแล้ว ควรน ำตัวอย่ำงออกจำกเตำเผำ ขณะที่ เตำเผำ
อุณหภูมิต่ ำกว่ำหรือใกล้เคียง 100 องศำ และตรวจสอบควำมเรียบร้อยด้วย
ครับ  


