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การใช้ ค่ มู ือการดาเนินงาน
 กรุณาอ่านและทาความเข้ าใจคูม่ ือการใช้ งานนี ้ก่อนใช้ งานผลิตภัณฑ์ หลังจากอ่านคูม่ ือแล้ วให้ เก็บคูม่ ือนี ้
ในบริเวณใกล้ เคียงเพื่อให้ คณ
ุ สามารถอ้ างอิงได้ เมื่อต้ องการ และเมื่อย้ ายผลิตภัณฑ์ไปยังตาแหน่งอื่นให้
ให้ นาคูม่ ือนี ้ไปด้ วย
้
นใบแทรกแทนที่ ถ้ า
 หากคุณพบว่าการจัดหน้ าในคูม่ ือนีไ้ ม่ถกู ต้ องหรือขาดหายไปหน้ าเหล่านันอาจเป็
คูม่ อื ที่ได้ รับสูญหายหรือถูกทาให้ สกปรก สามารถซื ้อคูม่ ือนี ้ได้ โปรดติดต่อตัวแทนจาหน่าย NRI โดยให้
ระบุ"หมายเลขรุ่น" ที่ได้ รับบนหน้ าปก
 คูม่ ือนี ้ได้ รับการเตรียมด้ วยความระมัดระวังสูงสุด; แต่ถ้าคุณมีคาถามใด ๆ หรือทราบ ข้ อผิดพลาดหรือ
การละเว้ นใดกรุณาติดต่อตัวแทนจาหน่ายหรือตัวแทน NRI

ห้ ามทาสาเนาและพิมพ์ซ ้าคูม่ ือการดาเนินการนี ้ทังหมดหรื
้
อบางส่วนโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเรา และขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเนื ้อหาของคูม่ ือนี ้โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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สาหรับหัวหน้ างานผู้เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือนี ้
 หากผู้ปฏิบตั ิงานไม่สามารถอ่านภาษาที่ใช้ ในคูม่ ือเล่มนีไ้ ด้ให้ แปลคูม่ ือเป็ นภาษาที่เหมาะสม
 ช่วยเหลือผู้ปฏิบตั ิงานในการทาความเข้ าใจคูม่ ือนี ้ก่อนที่จะใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
 เก็บคูม่ ือนี ้ใกล้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทดสอบเพื่อความสะดวกในการใช้ งาน
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ข้ อควรระวังความปลอดภัย
ต่อไปนี ้เป็ นการระมัดระวังความปลอดภัยจะต้ องสังเกตและปฏิบตั ิตามเพื่อหลีกเลีย่ งอันตรายจากไฟไหม้
ไฟ
ฟ้าช็อตเกิดอุบตั ิเหตุและความล้ มเหลวอื่นๆ
จาให้ ขึ ้นใจและให้ แน่ใจว่าข้ อควรระวังทังหมดที
้
่มกี ารสังเกตและ
ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ อง บริษัท นรินทร์อินสทรูเม้ นท์ จากัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายใดๆ อุบตั เิ หตุ
หรือปั ญหาที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อละเว้ นข้ อควรระวัง
ผู้ใช้ งาน
ุ ภาพที่เข้ าใจเนื ้อหาของคูม่ อื การ
 ผลิตภัณฑ์นี ้จะต้ องใช้ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีคณ
ปฏิบตั ิงานเท่านัน้
 หากถูกใช้งานโดยบุคลากรทีข่ าดคุณสมบัติ ขาดความรู้ความเข้ าใจ อาจทาให้เกิด
อันตรายได้ ต้ องแน่ใจว่าการใช้ งาน การจัดการ อยูภ่ ายใต้ ควบคุมดูแลของบุคลากรที่
ความรู้ความเข้ าใจและมีคณ
ุ ภาพ
วัตถุประสงค์ ของการใช้
 หากผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ อธิบายไว้ ในคูม่ อื นี ้ให้ ติดต่อตัวแทนจาหน่าย
สินค้ า บริ ษทั นริ นทร์อินสทรู เม้ นท์ จากัด
กาลังไฟฟ้า
 ใช้ แรงดันไฟฟ้ากับผลิตภัณฑ์นี ้ตามที่ระบุไว้ในสเปคเท่านัน้
 สาหรับการใช้ พลังงานให้ ใช้ สายไฟ AC รูปร่างของปลัก๊ จะแตกต่างกันไปตามแรงดันไฟฟ้า
และพื ้นที่ ใช้ สายเคเบิลให้ เหมาะสาหรับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้
ฟิ วส์
 ฟิ วส์บรรจุอยูใ่ นกล่องฟิ วส์บนพื ้นผิวภายนอก สามารถแทนที่ด้วยฟิ วส์ใหม่ได้
 เมื่อเปลี่ยนฟิ วส์ให้ใช้ แบบที่มีรูปร่างที่เหมาะสมและเป็ นไปตามที่กาหนด
ครอบ
 ส่วนของผลิตภัณฑ์ท่ีอยูภ่ ายในซึง่ อาจทาให้ เกิดอันตรายทางกายภาพ อย่าถอดฝาครอบ
ภายนอก หากจาเป็ นต้ องถอดฝาครอบออกให้ ติดต่อตัวแทน บริ ษัท นริ นทร์อินสทรู เม้ นท์
จากัด
การติดตัง้
้ แน่ใจว่าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อควรระวังในการติดตังซึ
้ ง่ ได้ อธิ บายไว้ ใน
 ผลิตภัณฑ์เมื่อติดตังให้
คูม่ ือนี ้
 เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อค (shock) เชื่อมต่อสายดินเพื่อความปลอดภัย
 การจ่ายไฟฟ้าจากแผงสวิตช์ ให้ กบั ผลิตภัณฑ์ให้แน่ใจว่าช่างปฏิบตั ิงานผ่านการฝึ กอบรม
ที่มีคณ
ุ ภาพและได้ รับใบอนุญาตหรื อจะปฏิบตั ิภายใต้ การควบคุมของบุคคลดังกล่าว
 ให้ แน่ใจว่าได้ ใช้สายไฟ AC
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การขนย้ าย
้
ลทังหมดของเครื
้
่ องก่อนที่จะเคลื่อนย้ าย
 ปิ ดสวิตช์ไฟและจากนันถอดสายเคเบิ
 ใช้ คนงานอย่างน้อยสองคนเพื่อย้ ายเครื่องมือที่มีน ้าหนักมากกว่า 20 กก. น ้าหนักของ
ผลิตภัณฑ์สามารถดูได้ ในด้ านหลังเครื่ อง หรือในคูม่ ือการใช้ เครื่ อง
 ต้ องใช้ ความระมัดระวังเป็ นพิเศษหากใช้ คนมากขึ ้นในการย้ ายเข้ าหรือออกจากสถาน
ที่ตงในปั
ั ้ จจุบนั รวมทังต้
้ องระมัดระวัง การล้ มเอียงของสินค้ าทีม่ ีความสูง
 ให้ แน่ใจว่าคูม่ ือการใช้งานได้ ถกู รวมไว้ เมื่อมีการย้ ายผลิตภัณฑ์
การบารุ งรักษา
 เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต ต้ องแน่ใจว่าถอดปลัก๊ สายไฟ AC หรือหยุดการใช้ พลังงาน
ก่อนที่จะดาเนินการบารุ งรักษาหรือการตรวจสอบเครื่องมือ
 ต้ องไม่ถอดฝาครอบออกเมื่อดาเนินการบารุงรักษาหรือการตรวจสอบ หากมีความ
จาเป็ นต้ องถอดฝาครอบให้ ติดต่อตัวแทนจาหน่าย
 เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทางานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แนะนาว่าการ
บารุ งรักษา การตรวจสอบทาความสะอาด และการสอบเทียบให้ ปฏิบตั ิตามระยะเวลา
ที่กาหนด
บริ การ
 การบริการภายในทาโดยวิศวกรบริการของ บริษทั นรินทร์อินสทรูเม้ นท์ จากัด

 หากมีการปรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้ ติดต่อตัวแทนจาหน่าย
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ข้ อควรระวังในการปฎิบัติงาน
1 Load Cell เป็ นอุปกรณ์ที่มคี วามละเอียดสูงการใช้ งานมีข้อควรระวังดังนี ้
 แรงกด/ดึง ที่กระทาต่อ Load Cell จะต้ องไม่มากกว่า 100% ของค่าสูงสุดของ Load Cell รุ่นนันๆ
้
 ต้ องไม่กด/ดึง ที่กระทาโดยตรงต่อ Load Cell และ/หรือกระทาในลักษณะทันทีทนั ใด

สภาวะที่อณ
ุ หภูมิไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงไม่มากนักประมาณ ±2 องศาเซลเซียส
 -การติตงั ้ Load Cell ควรใส่ Nut ให้ ครบทุกตาแหน่งและขันให้ แน่นทุกครัง้
 -ปลด Universal Joint หรือ Grip ทุกครัง้ เมื่อการทดสอบแล้ วเสร็จ
 -การประกอบ Load Cell เข้ ากับ Crosshead ก่อนเปิ ดเครื่องหรือ Excite Load Cell
 -ก่อนทาการทดสอบ ให้ ตรวจสอบการทางานของ Limit Switch ทัง้ Upper และ Lower Limit ทุก
 ต้ อง
(Earth)
 
2

สภาวะการทดสอบ
 ความเร็วในการทดสอบไม่เกิน 1000 มิลลิเมตรต่อนาที
 ควรเปิ ดเครื่ องทดสอบก่อนทดสอบไม่น้อยกว่า 15 นาทีและควรตรวจสอบการทางานทุกขันต้
้ นของ
เครื่องทุกครัง้
นา้ มันหล่ อลื่น
 ป้ายน ้ามันหล่อลื่น (จาระบี) ที่ Ball Screw พอเหมาะ และคาบระยะเวลาที่เหมาะสม
 ตรวจเช็คความผิดปกติที่อาจเกิดขึ ้น เช่น การสัน่ เสียงดัง ความร้ อน ก่อนและหลังการใช้ งาน
 ตรวจเช็ค ทาความสะอาด พร้ อมเช็ดน ้ามันเพื่อป้องกันสนิม
 เครื่องจะต้ องวางอยู่บนพื ้นเรียบที่มีความแข็งแรงพอสมควร และปรับระดับของเครื่องด้ วยระดับน ้าให้
ตัวเครื่องอยู่ในแนวดึง่ ไม่ควรเอียงไปด้ านใดด้ านหนึ่ง
หมายเหตุ. เครื่ องทดสอบควรจะมีเครื่อง สารองไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระแสไฟเกิน อาจทาให้ เครื่อง
ทดสอบเสียหายได้
3 การรักษาความปลอดภัยของเครื่อง
 ลิมิตสวิทซ์ จะต้ องปรับให้ อยูใ่ นระดับที่พอเหมาะทัง้ ลิมิตสวิทซ์ ตัวบน และล่าง เพื่อความสะดวกต่อการ
ใช้ งานเครื่องทดสอบ และเพื่อความปลอดภัยระดับสูงสุด
้ าแรง และระยะเพื่อป้องกันการ ไม่ให้ แรงโหลดมากกว่าความสามารถของโหลดเซลล์
 ปรับตังค่
 ขีด จากัด ของโหลเซลล์ควรจะกาหนดให้ 80% ของความสามารถสูงสุด
้
บที่ปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้ งาน
 ระยะการเคลื่อนที่ของ Cross head ควรปรับตังในระดั
 กดปุ่ มฉุกเฉิน(Emergency)เพื่อยกเลิกหรือตัดระบบไฟฟ้าป้องกันโอเวอร์โหลด
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1.วัตถุประสงค์ การใช้ เครื่องมือ/อุปกรณ์
เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ (Universal testing machine) เป็ นเครื่องทดสอบที่ทางานโดยหลักการ
Electromechanical ใช้ สาหรับการตรวจวัดตรวจวัดสมบัติทางกลของวัสดุ งานโลหะเหล็ก, คอนกรีต, ผ้ า,
พลาสติก, ยาง, กระดาษ, ไม้ ฯลฯให้ คา่ ความแม่นยา ซึ่งทาให้ มีผลทางเศรษฐกิจมากขึ ้น ซึ่งสามารถทดสอบ
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป กึ่งสาเร็จรูป และวัตถุดบิ NRI-TSS50-2S เป็ นเครื่องทดสอบอเนกประสงค์แบบตังพื
้ ้น ใช้ งาน
ง่ายสะดวกขนาดกะทัดรัด แข็งแกร่ง การใช้ งานผู้ใช้ สามารถโปรแกรมและควบคุมการทางานด้ วยคอมพิวเตอร์
การทางานและการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ มีการควบคุมการทางานและการหยุดด้ วยสัญญาณไฟฟ้า แลมีการเชื่อ
สัญญาณข้ อมูลการทดสอบสูค่ อมพิวเตอร์ จะวิเคราะห์และประมวลผลด้ วยโปรแกรม NRI ที่พฒ
ั นาขึ ้น ใช้ เฉพาะ
กับเครื่อง Universal Testing Machine และยังสามารถติดตังอุ
้ ปกรณ์อื่น ๆ เช่นเซ็นเซอร์ , extensometer ปากจับ
ชิ ้นทดสอบชนิดต่างๆ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของชิ ้นทดสอบ
2. คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
้ ้นแบบสองคอลัมน์ที่มีการออกแบบใหม่และผลิตด้ วยทักษะการผลิตที่มี
 เป็ นเครื่องทดสอบตังพื
ประสิทธิภาพภายใต้ ระบบคุณภาพ ISO 9001 โครงสร้ างแข็งแรง, และประหยัดพลังงาน
 ไดร์เวอร์
ระบบต้ นกาลังเป็ นแบบเซอร์โวมอเตอร์ และเกียร์
- เซอร์โวมอเตอร์ 100 วัตต์ 3000 รอบต่อนาที
- บอลล์สกรู : 25 x 5 มิลลิเมตร
- อัตราเกียร์ทด 1: 20
- ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายด้ วย ทอร์คลิมิต
 โครงเครื่อง
โครงสร้ างเครื่องแบบแบบเสาเดี่ยวที่แข็งแรง พื ้นโต๊ ะทาด้ วยเหล็กหนาแข็งแรง crosshead เป็ นแบบ
เหล็กหล่อ ควบคุมด้ วยโปรแกรมเพื่อเลื่อนขึ ้นหรือลงด้ วยความเร็วคงที่ตามค่าที่กาหนด หรือควบคุมด้ วย
ค่าแรงคงที่หรือควบคุมด้ วยระยะการเคลื่อนหรือการทดสอบเป็ นรอบ (Cyclical) ที่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั
วัตถุประสงค์การใช้ งาน
- การรับภาระของโครงสร้ าง 1 กิโลนิวตัน
- ความแข็งแกร่งของโครงสร้ าง(Frame stiffness) ~230 นิวตันต่อไมโครเมตร
 ระบบการวัดแรงทดสอบ
- วัดแรงดึง-แรงกดด้ วย โหลดเซลล์ที่มีคา่ ความแม่นสูง 3 mV/V
- ความสามารถในการรับแรงสูงสุดของโหลดเซลล์ได้ 120% ของค่าระบุโดยไม่ชารุดเสียหาย
- อัตราการอ่านข้ อมูล 400 Hz
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 การวัดค่ าการเคลื่อนที่
อ่านค่าความเร็วในการทดสอบได้ ต่าสุด 0.05 มิลิเมตรต่อนาที
อ่านค่าความเร็วในการทดสอบได้ สงู 750 มิลิเมตรต่อนาที
- วัดตาแหน่งหรือระยะการเคลื่อนที่ด้วย: Rotary encoder 1000 plus
- ขยายสัญญาณการวัดด้ วย การ์ดขนาด : 24 bit
3

- ความละเอียดของการบอกตาแหน่ง : 0.001 มิลลิเมตร
ลักษณะ
Top cover

Side cover
Dust cover

Control box
Cross head
Emergency switch
Universal joint
Tension grip

Control panel
Power lamp

Servo driver box

Emergency switch

Power Switch (Lamp)

Table
Foot

รูปที่ 1 แสดงลักษณะของเครื่องทดสอบ
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4

การติดตัง้
4.1 ข้ อควรระวังสาหรับติดตัง้
 อุปกรณ์นี ้ถูกออกแบบและดาเนินการผลิตอย่างถูกต้ องให้ ใช้ เฉพาะแรงดันไฟฟ้าที่กาหนดใน
รายละเอียดของคูม่ ือนี ้เท่านัน้
 ใช้ สายเคเบิล AC ที่มาพร้ อม (หรือการติดตัง)้ มากับผลิตภัณฑ์
 อย่าสัมผัสกับสายไฟเมื่อมือเปี ยก
้
่ ที่เครื่องทดสอบได้ รับแสงแดดโดยตรง
 หลีกเลีย่ งการติดตังในสถานที
 อย่าวางอุปกรณ์ในบรรยากาศที่มีฤทธิ์กดั กร่อน
 อย่าใช้ อปุ กรณ์ในบรรยากาศที่ไวไฟ
 ไม่ควรใช้ อปุ กรณ์ที่ระบายอากาศไม่ดี
 ไม่ควรอุปกรณ์ในสถานที่ที่เต็มไปด้ วยฝุ่ น
้ อใช้ งานในสถานที่ที่มกี ารสัน่ สะเทือน
 ไม่ติดตังหรื
้
่ที่มีความชื ้นสูง
 หลีกเลีย่ งการติดตังในสถานที
้
่ที่ เครื่ องมือมีการสัมผัสกับอุณหภูมิที่สงู
 หลีกเลีย่ งการติดตังในสถานที
้ ้นที่ ทีมชี ่วงอุณหภูมิ : 20 °Cถึง 30 °C
 แนะนาว่าควรติดตังในพื
 ช่วงอุณหภูมิใช้ งาน :10 °C ถึง 40 °C
 ความชื ้นสัมผัส 20 to 80%
้
่ที่มีความสูงกว่า 2000 เมตร
 หลีกเลีย่ งการติดตังในสถานที
 เป็ นอุปกรณ์ใช้ ภายในอาคารเท่านัน้
 พื ้นที่เพียงพอและปลอดภัยจากปลัก๊ ไฟ
 ความถี่ในการสัน่ สะเทือนไม่เกิน 10 เฮิร์ตซ์และแอมปลิจดู การสัน่ สะเทือนไม่เกิน 0.005 มม.
ั ญาณแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน
 จะต้ องอยู่ในพื ้นที่ที่ไม่มีสญ
4.2 วิธีการติดตัง้
 ให้ มีระยะห่างอย่างน้ อย 30 ซม. จากผนังหรือเครื่องมืออื่นรอบๆด้ าน
้ ่บนพื ้นที่เรียบ
 ตังอยู
 เชื่อมต่อสายไฟเข้ ากับเต้ าเสียบที่มีการต่อสายดิน
 ในกรณีของการเชื่อมต่อกับเต้ าเสียบไฟที่ที่ไม่ทีสายดิน ให้ เชื่อมต่อตัวนาลงดินหลังจากที่เชื่อมต่อ
สายดินแล้ ว
 เครื่องจะต้ องวางอยู่บนพื ้นผิวเรียบที่มีความแข็งแรงพอ และปรับเครื่องให้ อยูใ่ นแนวตัง้
 เชื่อมต่อสายไฟเข้ ากับเต้ าเสียบที่มีสายดิน
 ในกรณีที่การเชื่อมต่อกับเต้ าเสียบไฟที่ไม่มีสานดินให้ ตอ่ สายดินก่อนเสียบเต้ าเสียบไฟฟ้า
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4.3 วิธีการต่อสายดิน
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สายดินจะต้ องต่อลงดินเพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุทางไฟฟ้า
สายดินที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีสายดินอาจทาให้ เกิดไฟฟ้าช็อต
ขัวสายดิ
้
นจะรวมอยูใ่ นปลัก๊ ไฟ
ไม่จาเป็ นต้ องต่อสายดินเพิ่มอีกถ้ าปลัก๊ เสียบมีการต่อสายดินอยู่แล้ ว
ถ้ าขัวสายดิ
้
นที่ตอ่ ไม่สามารถใช้ ได้ ติดตังอะแดปเตอร์
้
เพื่อเชื่อมต่อกับสายดินจากขัวสี
้ เขียวหรือ
ติดตังสายดิ
้
นกับขัวสายดิ
้
นของอุปกรณ์
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ชื่อของอุปกรณ์ และหน้ าที่
5.1 ชื่อของอุปกรณ์
2

3

1

4
5
6
9

7
8

9

10
11
12

รูปที่ 2 เครื่องทดสอบและอุปกรณ์
ข
1
2
3
4
5
6
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ข
Body Structure
Load cell fixing nut
Cross head
Load cell
Upper joint fixing nut
Universal Joint

7
8
9
10
11
12

Upper grip fixing nut
Upper grip
Grip pin
Lower grip
Lower joint fixing nut
Lower joint
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13
14
16
17
2
18
3

6

19

8

20
21

15

22

10

23

12
24

รูปที่ 3 แสดงชิ ้นส่วนสาคัญของเครื่องทดสอบ
ข
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Cross york
Dust cover
Emergency Switch
Post
Control box
Power lamp
Control panel connecter
Control panel
Servo driver box
Power Switch (Lamp)
Table
Foot
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25

20
18
19

26

13
22

รูปที่ 4 แสดงภาพด้ านหลังเครื่องทดสอบ
ข

17
27
30

28

29
31

34

25
26
27
28
29
30

32
33

31
32
33
34

Upper Limit Switch
Lower Limit Switch
Load Cell connecter Com.232(Int)
Load Cell connecter Com.232(Out)
Encoder or Extensometer connecter
(Out)
Extensometer connecter (In)
(Option)
Servo drive box
Power connecter
Fuse
Servo motor

รูปที่ 5 แสดงการเชื่อมต่อสัญญาณ
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35
39
40
36
37
38

รูปที่ 6 แสดงภาพอุปกรณ์การเชื่อมต่สญ
ั ญาณ
ข
35
36
37
38
39
40

Load Amplifier reader card
Analog signal±0-10 VDC
Encoder Amplifier card
Control Panel Card
RS-232 connecter
RS-232 connecter
41
42
43
44
45

รูปที่ 7 แสดงอุปกรณ์ทดสอบการดัดโค้ ง
ข
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41
42
43
44

Bending jig
Bending roller
Bending span adjust nut
Bending span adjust

45

Bending support
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การประกอบอุปกรณ์ สาหรับทดสอบการแรงดึง
1 ติดตัง้ Load cell เข้ ากับ Crosshead ขัน น๊ อต
(1)เข้ ากับ Load cell (3) ให้ แน่น(*)
2 ประกอบ Universal joint(5) เข้ ากับ Load cell โดย
ขัน Universal joint nut(5) และขันน๊ อต (4) ให้ แน่น
3 ขัน Upper joint fixing nut(6) เข้ ากับ Universal
joint(5)
4 สวมปากจับ(7) เข้ ากับ Universal joint(5)
5 สวม Pin(8)
6 ปรับ Upper joint fixing nut(6) .ให้ ปากจับกับ
Universal joint ยึดแน่น
7 การยึดปากจับล่างให้ ปฏิบตั ใิ นทานองเดียวกัน
8 การจับยึดชิ ้นทดสอบให้ ปฏิบตั ิตามรู ปที่ 9
หมายเหตุ (*)
1 การจับยึด Load Cell .ให้ ปฏิบตั ิในขณะที่ไม่มี
การจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือเครื่ องทดสอบอยูใ่ น
สถานะ off เท่านัน้

1

2

3

4
5

6

8

12

7

11

10

9

รู ปที่ 8 แสดงการประกอบอุปกรณ์ทดสอบแรงดึง

รู ปที่ 9 แสดงการเปิ ดอ้ าปากจับ
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การประกอบอุปกรณ์สาหรับทดสอบการดัดโค้ ง
1 ติดตัง้ Load cell เข้ ากับ Crosshead ขัน
น๊ อต (1)ให้ แน่น( *)
2
2 ประกอบ Compression joint(5) เข้ ากับ
Load cell และขัน Universal joint nut(4)
3
ให้ แน่น
3 สวมหัวดัดโค้ ง(6) เข้ ากับ Compression
4
joint(5)
5 ขันน็อต(7) เข้ ากับ Compression joint(5)
5
เพื่อจับยึดหัวกด
7
6 ติดตัง้ 3-point bending บน แท่นเครื่อง
6
7 ปรับระยะ แท่นรองกด Bending span
ตามขนาดที่ต้องการหรื อตามมาตรฐาน
8
กาหนด
8 ขันน็อต Bending span adjust .ให้ แน่น
ทัง้ 4 ตัว
รู ปที่ 10 แสดงการประกอบอุปกรณ์ทดสอบการดัดโค้ ง
1

1

2

3

4

5
7
6

การประกอบอุปกรณ์สาหรับทดสอบการกดอัด
1 ติดตัง้ Load cell เข้ ากับ Crosshead ขัน
น๊ อต (1)ให้ แน่น( *)
2 ประกอบ Compression joint(5) เข้ ากับ
Load cell และขัน Universal joint nut(4)
ให้ แน่น
4 สวมหัวกด(6) เข้ ากับ Compression
joint(5)
5 ขันน็อต(7) เข้ ากับ Compression joint(5)
เพื่อจับยึดหัวกด
6 ติดตัง้ แผ่นรองกด (8)บน แท่นเครื่อง

8

รู ปที่ 11 แสดงการประกอบอุปกรณ์ทดสอบการกดอัด

Page 17

20/12/2010

NARIN INSTRUMENT CO., LTD

Operation Manual

รูปที่ 12 แสดงการจับยึด Load cell เข้ ากับ Crosshead

รูปที่ 13 แสดงการจับชิ ้นทดสอบสาหรับทดสอบแรงดึง
ระบบความปลอดภัยของเครื่อง
1. ใช้ ลิมิตสวิทซ์
2
8 %ข

ป้องกัน
a a yข
ad

Over Load
โดยการตังค่
้ าผ่านโปรแกรม
โดยการตังค่
้ าผ่านโปรแกรม

3 กด
y ยกเลิก หรือตัดระบบไฟฉุกเฉิน
4. มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกดั
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การเชื่อมต่ อกับระบบคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อระหว่าง
กับคอมพิวเตอร์ สามารถ
โดยผ่านสายทางสาย USB หรือ RS
232 เครื่องทดสอบ Universal testing machine รุ่น NRI-TSS500-2S ออกแบบสาหรับการทดสอบแรง
ดึงและแรงกด เพื่อความสมบูรณ์ของการทดสอบควรเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้ อมูลการ
ทดสอบสาหรับจัดทารายงาน วิเคราะห์ผลการทดสอบต่อไป
การ Worm Up เครื่องทดสอบก่ อนใช้ งาน
จ่ายไฟฟ้า 220 VAC เข้ าเครื่องทดสอบ ดังรูปที่.4 หมายเลข 32
เปิ ดสวิทช์ Power On ให้ อยู่ในตาแหน่ง On สังเกต Lamp Power สีเขียวจะแสดงสถานะ
ดังรูปที่ 3 หมายเลข 22
เปิ ด Computer
กด Start ที่ Control Panel สังเกต Lamp สีเขียวจะแสดงสถานะดังรูปที่ 3 หมายเลข 24
กดปุ่ ม UP-Down ที่ Control Panel เพื่อหาระยะกด-ดึง ตามที่ต้องการ
สภาวะแวดล้ อมที่ควรคานึง ก่ อนการดาเนินการทดสอบ
1. สภาวะแวดล้ อมในการติดตัง้
1.1 อุณหภูมิห้องทดสอบควรมีคา่ ระหว่าง 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส
1.2 ความชื ้นสัมพัทธ์มีคา่ ระหว่าง 20 ถึง 80 %Relative Humidity
1.3 ความถี่แรงสัน่ สะเทือนน้ อยกว่า 10 Hz แรงสัน่ สะเทือนน้ อยกว่าน้ อยกว่า 0.005 มิลลิเมตร
1.4 ไม่มีคลื่นสนามแม่เหล็กรบกวน
2. เงื่อนไขก่อนการติดตัง้
2.1 ความสามารถรองรับน ้าหนักกดทับ/กระแทก ของพื ้นบริเวณที่ติดตังเครื
้ ่องทดสอบ
2.2 มีระยะห่างระหว่างเพดานกับคานบนสุดของเครื่องทดสอบไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
2.3 มีระยะห่างจากผนัง/กาแพงพอสมควร ไม่เป็ นอุปสรรคในการทางาน และซ่อมบารุง
3. ระบบไฟฟ้าเครื่องทดสอบรุ่น NRI-TSS500-2S ใช้ ไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าเพิ่ม/ลด
ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ และมีการเชื่อมต่อระบบกราวด์ เป็ นอย่างสมบูรณ์
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5.2 วิธีการทางาน
 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ (AC230V, 50Hz)
-- ในกรณีของการใช้ 110V, ใช้ หม้ อแปลงที่มคี วามจุเพียงพอ
-- ตรวจสอบว่าใช้ AVR (ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ) ในสถานที่ที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เสถียร
 เสียบปลัก๊ ไฟเข้ ากับเต้ าเสียบไฟ
ใช้ สายไฟที่มีความจุเพียงพอ
 ตรวจสอบว่า E.L.B. (Breaker การรั่วไหลของไฟฟ้า) ทางานอย่างถูกต้ อง
ถ้ า ELB ถูกปิ ดโดยการกดปุ่ มสีแดงแล้ วแสดงว่ามันทางานอย่างถูกต้ อง
5.2.1 วิธีการใช้ งานตัวควบคุม
Turn on the E.L.B, press red button on the E.L.B., then it should be turned OFF.
If E.L.B is switched off by pressing green button, then it is working properly.
5.2.1
วิธีการใช้ งานตัวควบคุม
 ต่อสายสัญญาณของ Control panel เข้ ากับตัวเครื่อง
 ต่อสายสัญญาณระหว่างเครื่องทดสอบกับ คอมพิวเตอร์ทาง USB หรือ RS 232
 เปิ ด Breaker สังเกตว่าไฟเขียวสว่างขึ ้น
 กด Start เพื่อเปิ ด สวิทซ์ (Switch on) ทดสอบการใช้ งาน(ตามรูปที่ 9)
 ลิมิตสวิทซ์ ทังบนและล่
้
างปรับตังให้
้ เหมาะสมกับการใช้ งาน และอยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสม
และปลอดภัย
 ให้ มีการอุน่ เครื่องก่อนใช้ งาน
 เปิ ดคอมพิวเตอร์
 กด “ a ” ที่ Control Panel และ สังเกตไฟเขียวจะสว่างขึ ้น
 กด UP-Down ที่ Control Panel เพื่อหาตาแหน่ง ระยะที่เหมาสมกับการทดสอบ
Control Panel
Start กดปุ่ มนี ้เพื่อ (Switch on) เครื่องทดสอบพร้ อมทางาน
Stop ปุ่ มกดเพื่อหยุดการทางานของ เครื่องทดสอบ (Switch off)

รู ปที่ 14 แสดง Control Panel.
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Speed 1 Up ปุ่ มกดสาหรับเคลื่อน Crosshead ขึ ้นอย่างช้ าๆ
Speed 2 UP ปุ่ มกดสาหรับเคลื่อน Crosshead ขึ ้นอย่างเร็ว
Speed 1 Down ปุ่ มกดสาหรับเคลื่อน Crosshead ลงอย่างช้ าๆ
Speed 2 Down ปุ่ มกดสาหรับเคลื่อน Crosshead ลงอย่างเร็ว
หมายเหตุ (*) สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของ Crosshead ผ่าน
โปรแกรมที่หน้ าจอ คอมพิวเตอร์ได้ ภายหลังการกดปุ่ ม Start
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5.3 ขัน้ ตอนการทดสอบ
1 นา Load cell มาติดตัง้ โดยขันน็อต ไห้ แน่น
2 กด Start ที่ Panel control
3 กดปุ่ ม Speed Up หรือ Speed Down
ad
4 การเตรียมชุดจับยึด ทดสอบ U v a J
G หรื อ Compression Plate
11-13
5
Power Switch : ON
6 ข
7 กดปุ่ ม Speed Up หรือ Speed Down
ad
8
9 Click Chart และ Click Adjust Zero.

10 Click: Start เป็ นการเริ่มการทดสอบชิ ้นงาน to start the test.
11 Click:Stop

-

1

2
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5.4 การปฏิบัติหลังการใช้ งาน
1 เมื่อเครื่องหยุดการทดสอบ หรือทดสอบเสร็จแล้ วตามเงื่อนไขที่กาหนด เครื่ องจะหยุดการทางาน หรื อ
กลับไปประจาตาแหน่งที่ได้ ทาการตังค่
้ าไว้ (Return Position)
2. กดสวิทช์ Speed Up หรือ Speed Down เพื่อ ตังค่
้ าระดับ Crosses ในตาแหน่งที่เหมาะสม
3 กดปุ่ ม Stop ที่ Control Panel เมื่อเลิกใช้ งาน
3 ปลดอุปกรณ์ทกุ ชนิด (Universal joint , Compression joint หรือ Grip ) ออกจาก Load Cell
ภายหลังการทดสอบงานแล้ วเสร็จ
4. กด Power Off
5 ตรวจเช็ค และทาความสะอาดเครื่องหลังทดสอบ
6 ใช้ ผ้า/ผ้ ายางคลุมเครื่องทดสอบ เพื่อกันฝุ่ นละออง และยืดอายุการใช้ งานเครื่องทดสอบ
หมายเหตุ
ผู้ใช้ งานควรได้ รับการฝึ กอบรมอย่างเพียงพอ (Note: Users should be trained sufficiently.)
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6 การบารุงรักษาและการบริการ
1.1 ในกรณีของการทาความสะอาดตัวเครื่อง
-- ถอดปลัก๊ สายไฟออกจากเต้ าเสียบไฟฟ้า
-- ทาความสะอาดตัวเครื่องด้ วยผ้ าหรือฟองน ้าที่ออ่ นนุ่มด้วยน ้ายาทาความสะอาดที่เป็ นกลาง
-- ทาความสะอาดชิ ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบด้ วยฟองน ้าหรือผ้ านุ่มเปี ยกด้ วยน ้า
-- เช็ดสะอาดผ้ าแห้ งอีกครัง้
-- ไม่ควรใช้ ตวั ทาละลายอินทรีย์
-- ไม่ควรใช้ สารเคมีไวไฟหรือสารระเหยเช่นเบนซิน แอลกอฮอล์ทาความสะอาด
6.2 การหล่อลื่น
-- ถอดปลัก๊ สายไฟออกจากเต้ าเสียบไฟฟ้า
-- ทาความสะอาด บอลล์สกรู ด้ วยผ้ าหรือฟองน ้าที่ออ่ นนุม่ ด้ วยน ้ายาทาความสะอาดที่เป็ นกลาง
-- ตรวจสอบและทาความสะอาด เช็ดด้ วยน ้ามันเพื่อป้องกันการเกิดสนิม
-- ไม่ควรใช้ สารเคมีไวไฟหรือสารระเหยเช่นเบนซิน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการทาความสะอาด
-- เพิ่มน ้ามัน (grease) ที่บอลล์สกรู อย่างพอเหมาะตามระยะเวลาที่เหมาะสม
-- ตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ ้นเช่นความร้ อน, เสียงการสัน่ สะเทือนก่อนและหลังการใช้
6.3 ทาความสะอาดชิ ้นส่วนไฟฟ้า
-- ทาความสะอาดด้ วยผ้ าที่แห้ ง
6.4 เมื่ออุปกรณ์ไม่ได้ ใช้ เป็ นเวลานาน
-- ถอดปลัก๊ ไฟฟ้าจากเต้ าเสียบไฟ
-- ทาความสะอาดด้ วยผ้ านุ่ม
-- จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเก็บในที่ที่ปลอดภัย
 ไม่ใช้ สารเคมีไวไฟหรือสารระเหยเช่นเบนซิน แอลกอฮอล์ทาความสะอาดอุปกรณ์
 อุปกรณ์นี ้ไม่ได้ ถกู ออกแบบและไม่ได้ ผลิตขึ ้นเพื่อป้องกันการระเบิดจึงไม่ควรวางวัสดุไวไฟสูงหรื อวัสดุที่
เกิดการระเบิดภายในห้ องซึ่งอาจทาให้ เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้
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7. การแก้ ไขปั ญหาเบือ้ งต้ น
(1) ในกรณีที่อปุ กรณ์ทงหมดที
ั้
่แผงควบคุมทังหมดไม่
้
ทางาน
=> ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ได้ เปิ ดสวิทซ์ที่แผงควบคุมแล้ ว
ปั ญหาแหล่งจ่ายไฟไม่เพียงพอ : -
=> ดูรายละเอียดและตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟเพียงพอหรือไม่
=> เบรกเกอร์ที่ด้านข้ างของส่วนนอกเปิ ดเปิ ดหรือไม่
ตรวจสอบถ้ าหลอดไฟถูกปิ ดลง

=> ตรวจสอบเต้ าเสียบไฟที่เป็ นซึ่งจะทราบการทางาน
ถ้ าหากยังคงใช้ งานไม่ได้ ให้ ติดต่อตัวแทนจาหน่ายและมีการซ่อมแซม
(2) เครื่องมือเอนเอียงหรือไม่ ?
ติดตังเครื
้ ่องให้ อยูใ่ นแนวดิ่ง ตรงตลอดเวลา
(3) ค่าแรงหรือการอ่านระยะมีการแกว่งเกิดขึ ้นระหว่างการดาเนินการหรือการเคลื่อนไหวไม่สม่าเสมอ : -=> ตรวจสอบว่ามีเครื่องมือที่สร้ างสนามแม่เหล็กความถี่สงู เช่น เครื่องเชื่อมความถี่สงู เครื่องเย็บ
ผ้ าหรือเครื่องมือที่มีตวั เก็บประจุทีมคี วามจุขนาดใหญ่ควบคุม หรือมือ SCR สร้ างความถี่สงู
ตังอยู
้ ่ใกล้กบั กับเครื่องทดสอบ
ถ้ ามีเครื่องมือข้ างต้ นให้ ย้ายเครื่องทดสอบไปยังตาแหน่งอืน่
=> การตังค่
้ าหรือการสอบเทียบอีกครัง้
(4) เมื่อค่าแรงไม่เพิ่มขึ ้น (หรือลง) เป็ นตามการใช้ งาน : -=> ตรวจสอบโหลดเซลล์ การเชื่อมต่อของโหลดเซลล์ (In & Out) เงื่อนไขที่อาจสร้ างความเสียหายทาง
กายภาพที่เป็ นไปได้
=> ตรวจสอบสภาวะของโหลดเซลล์ที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพที่เป็ นไปได้
(5) ไม่สามารถกดปุ่ มเริ่มต้น(Start) ที่แผงควบคุม
=> แน่ใจว่าเครื่องเปิ ดอยู่
=> ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล
=> ตรวจสอบตาแหน่งของสวิทช์ฉกุ เฉิน
=> ตรวจสอบตาแหน่งของลิมิตสวิทช์
= > หยุดการทางานและเริ่มต้ นใหม่อีกครัง้
(6) เสียงความผิดปกติและการสัน่ สะเทือน
=> ตรวจสอบระดับของพื ้นวางเครื่อง
=> แหน่งของเครื่องที่อยู่บนพื ้นราบไม่ได้ สนั่ คลอน
=> ติดต่อตัวแทนจาหน่ายของ NRI
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(7) กราฟไม่ราบเรียบหรือไม่แสดง
=> ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB เข้ ากับคอมพิวเตอร์
=> ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล (Cable โหลดเซลล์และ Encoder)
=> ติดต่อตัวแทนจาหน่าย NRI
(8) หยุดระหว่างการทดสอบ
=> ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณ
=> ตรวจสอบการตังค่
้ าพารามิเตอร์ (การจากัดโหลด หรือ Encoder)
=> ตรวจสอบของลิมิตสวิทช์
= > หยุดและเริ่มต้ นใหม่อีกครัง้
(9) ในกรณีที่ล้มเหลวทัว่ ไป : -=> ตรวจสอบเต้ าเสียบไฟ ลองถอดออกและเสียบใหม่ ถ้ าหากยังคงใช้ งานไม่ได้ ให้ ตดิ ต่อตัวแทน
จาหน่าย NRI
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บริการหลังการขาย
8.1 บริการซ่อมฟรี
หากความผิดพลาดเกิดขึ ้นในสภาวะการใช้ ปกติภายใน 1 ปี ผู้ผลิตมีหน้ าที่รับผิดชอบในการซ่อมแซมฟรีให้
อยู่ในสภาพปกติ ปี นับจากวันที่ซื ้อ (ไม่รวม โหลดเซลล์) และจะตรวจสอบตามรายการเมื่อร้ องขอ
 ชิ ้นส่วนและเงื่อนไขที่สร้ างสภาวะการล้ มเหลว
(มีความจาเป็ นจะต้ องอธิบายในรายละเอียดภายในขีดจากัดความเป็ นไปได้ )
 ชื่อรุ่น
 หมายเลขซีเรียล
 วันที่ซื ้อ (ปี , เดือน, วัน)
8.2 ภาระซ่อมแซม
การซ่อมแซมในกรณีตอ่ ไปนี ้จะไม่ได้ รับการชดเชยทังๆที
้ ่อยู่ในระยะเวลารับประกัน
-- ความผิดพลาดโดยผู้ใช้ ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้ รับการฝึ กอบรม ผิดพลาดจากการซ่อมแซมหรือ
ปรับเปลีย่ น
-- ความผิดโดยประมาทจากการปฏิบตั ิงาน และการจัดการระหว่างการใช้ งาน
- ความผิดพลาดเนื่องจากภัยธรรมชาติเช่นไฟไหม้น ้าท่วมภัยพิบตั ิ การประท้ วงทางการเมือง การ
ประท้ วงของพนักงาน และแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติ
-- ความผิดพลาดจากการใช้ งานที่ไม่ถกู ต้ องเหมาะสม
- ใช้ งานโดยผู้ที่ไม่ได้ ผา่ นการฝึ กอบรมจาก NRI หรือตัวแทนจาหน่าย
- ไม่มีการพิสจู น์ทางวิชาการ
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9.รายละเอียดของเครื่ อง(Specification).
9.1 รายละเอียดทางด้ านเทคนิค(Technical Specification)
Universal Testing Machine : NRI-TSS500 – 2S
Machine Features
System

:

Computer control & Operating with the program by USB

Type

:

Ball Screw type& located on the ground

Capacity

:

100 kgf (1 kN ) (Tension-Compression)

Applications

:

Metallic materials, Plastics, Textile, Fabric, Composite materials

Driver

:

Screw type (Servo motor& Gear )

Servo motor

:

100 W / 3000 rpm

Ball Screw

:

25 x 5 mm.: Double Column

Rigid frame

:

Frame stiffness ~230 N / μm.

Safety

:

Power supply

:

Frame maximum load capacity 4,000 kgf (40kN)
Limit switch for over stroke limit (upper & lower)
Emergency stop switch
220V/AC

Force measurement system
Precision Load cell
Load Amplifier and reader card
Load range
Position detection
Encoder Amplifier and counter card
Data sampling rate
Measurement range
Measurement Unit
Force units
Accuracy

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

3mV/V
24 bit
4 range or 4 load cells (as required)
Rotary encoder 1000 Plus
24 bit
400 Hz
0.01kN-50kN
SI , Metric , English
kN, N, cN, kgf, gf, lbf. (Selectable )
Conforms to JIS B7721, ISO 7500-1, BS1610
DIN51221 Class 1, and ASTM E4 , EN 10002 Grade 1.0

Test speed
Return position speed (max.)
Tension-Compression range
Space between column
Position resolution
Test force measurement

Software : NRI-Testing Machine V-4.0
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tension test (Single/Cycle)
Test mode constant load control/Load set point
Load set point (as required)
Test mode constant speed/stroke control
Stroke set point (as required)
Test mode constant stress rate control
Test mode constant strain rate control
Test mode step control cycle
step load control or stroke (as required)
Peeling test (Fix / Sliding)
Compression / Bending
Plunger Test
Flexural Bending Test
Shear test
Coefficient of Friction Tester (COF)/Bonding Test
Spring Test
Test method setting program no limit
JIS k 6301,JIS Z 2241 ,TIS 683 ,etc.(As required)
Report design
Control panel , Start Up
Start Down
Environmental
Positional jog Down
Operate temperature 0-40° C
Positional jog up
Relative Humidity 20 ~ 80 %

: < 0.05~500 mm/min
: 750 mm/min
: 1000 mm.
: : 0.001 mm.
: 1/500000 of load cell rate capacity
Graph
: Stress – Strain
: Load – Stoke
: Stress – Time
: Stroke - Time
: Load - Time
: Load- Elongation / Auto range etc.
Data Processing
: Statistic, analytical data
: Data marking line
: Monitoring display
: Movement monitor
: Test force monitor
: Select sample type and dimension setting
: Data recalculation
: Report design (Select Data)
: Test parameter setting
: Test data export
- word
- Excel
- Text file,-PDF
Others
: Calibration Certificate
: Operation Manual Operating training & user guide
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9.2 รายการส่ วนประกอบ
Name of part

Servo motor
Servo drive
Ball screw
Helical gear

Specification
500 N:3mV/V
tension/compression
100 W
170-230VAC
25 x 10
I 1:40

Rotary encoder

1000 plus

Breaker
Magnetic switch
Emergency stop switch
Data acquisition(Encoder)
Digital bridge amplifier(Load
cell)
Limit switch
Power lamp
Ball bearing
Tapered roller bearing
Fuse
Flush push switch

240V 10A
220-240V 50Hz 20A
240V 10A
24 bit

BS 1110YT
S-N11
AVW411-R
E14-U3-LV

Panasonic
MITUBISHI
TEND
LABJACK

24 bit

SY016

Synetic

GB-14048.5 16A 250VAC

RV-165-1C25
5D22-R2DH-G
16002-2Z
30303

SALSER
SKF
SKF

Load cell

Limit switch
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220 V,  20mA
4A-250V
3A 125VAC
GB-14048.5 16A
250VAC

Model No

Maker

S-Type

Dacell

TSC04101C
TSTA-15C
SCR 03210
-NRI
I58-H-1000
ZU46RL2

TECO
TECO
ABBA
NRI
LIKA

SW-733BK
RV-165-1C25
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10. การรับรอง
10.1 1 การรับรอง ISO 9001
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Product Warranty Certification
Thank you for purchasing a NRI product. Please take a moment to fill in the following and return it to Narin
Instrument Co.,Ltd. for product registration
 NRI products are warranted against defect in material and workmanship for a period of one(1) year
after delivery to the first purchaser for use.
 This warranty does not apply to the damage resulting from misuse, alteration, transportation, abuse,
accidents, ,natural disasters, tampering, servicing attempted movement of machine after the
installation has completed ,or performed by unauthorized service agency.
 Before use, read the manual thoroughly. Narin Instrument Co.,Ltd. can not be held responsible for
the malfunctioning resulting from the use of the product other than specified in operation manual.
 Call or fax Customer Service for a Return Material Authorization (RMA) number before returning the
product or any specific material.
 Put the RMA number on the shipping label, and a written detailed description of the problem.

Product Name
Model No
Delivery Date
NRI
Agent/ Distributor
Custom

/
Company
Phone No
Company
Address
Phone No

/

Serial No
( dd/mm/yy) Warranty

One(1) year

Contact
Fax. No

Narin Instrument Co., Ltd. only warrants the safety and proper operation of product under the condition that:
- The product is properly and in accordance with the instructions stated in the operation manual.
- No modifications are made.
- Only original spare parts are used. The use of other parts carries unknown risks and will void unit's
warranty.
- Installation or withdrawal a testing program
- is used by people who do not receive training from NRI distributor or agent
- The cover part of the machine has not been opened.
Signed by
……………………………………………
(Chana Thinakul)
Managing Director
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