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Universal Testing Machine 
คู่มือการใช้งาน 

 
 

Model NRI-TSS500-2S 
 

โปรดอ่านคู่มือนีอ้ย่างละเอียดก่อนใช้งาน 
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การใช้คู่มือการด าเนินงาน 
 กรุณาอา่นและท าความเข้าใจคูม่ือการใช้งานนีก้่อนใช้งานผลิตภณัฑ์ หลงัจากอา่นคูม่ือแล้วให้เกบ็คูม่ือนี ้

ในบริเวณใกล้เคียงเพ่ือให้คณุสามารถอ้างอิงได้เมื่อต้องการ และเมื่อย้ายผลิตภณัฑ์ไปยงัต าแหน่งอ่ืนให้
ให้น าคูม่ือนีไ้ปด้วย 

 หากคณุพบวา่การจดัหน้าในคูม่ือนีไ้มถ่กูต้องหรือขาดหายไปหน้าเหลา่นัน้อาจเป็นใบแทรกแทนท่ี ถ้า
คูม่อืท่ีได้รับสญูหายหรือถกูท าให้สกปรก สามารถซือ้คูม่ือนีไ้ด้ โปรดติดตอ่ตวัแทนจ าหน่าย NRI โดยให้
ระบ"ุหมายเลขรุ่น" ท่ีได้รับบนหน้าปก 

 คูม่ือนีไ้ด้รับการเตรียมด้วยความระมดัระวงัสงูสดุ; แตถ้่าคณุมีค าถามใด ๆ หรือทราบ ข้อผิดพลาดหรือ
การละเว้นใดกรุณาติดตอ่ตวัแทนจ าหน่ายหรือตวัแทน NRI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้ามท าส าเนาและพิมพ์ซ า้คูม่ือการด าเนินการนีท้ัง้หมดหรือบางสว่นโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเรา และขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเนือ้หาของคูม่ือนีโ้ดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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ส าหรับหวัหน้างานผู้ เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือนี ้

 หากผู้ปฏิบตัิงานไมส่ามารถอา่นภาษาท่ีใช้ในคูม่ือเลม่นีไ้ด้ให้แปลคูม่ือเป็นภาษาท่ีเหมาะสม 

 ช่วยเหลือผู้ปฏิบตัิงานในการท าความเข้าใจคูม่ือนีก้่อนท่ีจะใช้ในการปฏิบตัิงาน 

 เก็บคูม่ือนีใ้กล้ผู้ปฏิบตัิงานทดสอบเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 
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ข้อควรระวังความปลอดภัย 
ตอ่ไปนีเ้ป็นการระมดัระวงัความปลอดภยัจะต้องสงัเกตและปฏิบตัิตามเพ่ือหลกีเลีย่งอนัตรายจากไฟไหม้ ไฟ
ฟ้าช็อตเกิดอบุตัิเหตแุละความล้มเหลวอ่ืนๆ จ าให้ขึน้ใจและให้แนใ่จวา่ข้อควรระวงัทัง้หมดท่ีมกีารสงัเกตและ
ปฏิบตัิตามอย่างถกูต้อง บริษัท นรินทร์อินสทรูเม้นท์ จ ากดั จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายใดๆ อบุตัเิหตุ
หรือปัญหาท่ีเกิดจากความประมาทเลินเลอ่ละเว้นข้อควรระวงั 

 

ผู้ใช้งาน 
 ผลิตภณัฑ์นีจ้ะต้องใช้โดยเฉพาะบคุลากรที่มีคณุภาพที่เข้าใจเนือ้หาของคูมื่อการ

ปฏิบติังานเทา่นัน้ 

 หากถกูใช้งานโดยบคุลากรทีข่าดคณุสมบติั ขาดความรู้ความเข้าใจ อาจท าให้เกิด
อนัตรายได้ ต้องแนใ่จวา่การใช้งาน การจดัการ อยูภ่ายใต้ควบคมุดแูลของบคุลากรท่ี
ความรู้ความเข้าใจและมีคณุภาพ 

 

วัตถุประสงค์ของการใช้ 

 หากผลิตภณัฑ์ที่จะใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ที่ไมไ่ด้อธิบายไว้ในคูมื่อนีใ้ห้ติดตอ่ตวัแทนจ าหนา่ย

สินค้า บริษทั นรินทร์อินสทรูเม้นท์ จ ากดั  

 

ก าลังไฟฟ้า 

 ใช้แรงดนัไฟฟ้ากบัผลิตภณัฑ์นีต้ามที่ระบไุว้ในสเปคเทา่นัน้ 

 ส าหรบัการใช้พลงังานให้ใช้สายไฟ AC รูปร่างของปลัก๊จะแตกตา่งกนัไปตามแรงดนัไฟฟ้า
และพืน้ที่ ใช้สายเคเบลิให้เหมาะส าหรับแรงดนัไฟฟ้าที่ใช้ 

 

ฟิวส์ 
 ฟิวส์บรรจอุยูใ่นกล่องฟิวส์บนพืน้ผิวภายนอก สามารถแทนที่ด้วยฟิวส์ใหมไ่ด้ 

 เม่ือเปล่ียนฟิวส์ให้ใช้แบบที่มีรูปร่างที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่ก าหนด 

 

ครอบ 
 ส่วนของผลิตภณัฑ์ท่ีอยูภ่ายในซึง่อาจท าให้เกิดอนัตรายทางกายภาพ อยา่ถอดฝาครอบ

ภายนอก หากจ าเป็นต้องถอดฝาครอบออกให้ติดตอ่ตวัแทน บริษัท นรินทร์อินสทรูเม้นท์ 
จ ากดั  

 

การตดิตัง้ 
 ผลิตภณัฑ์เม่ือติดตัง้ให้แนใ่จวา่ได้ปฏิบติัตามข้อควรระวงัในการติดตัง้ซึง่ได้อธิบายไว้ใน

คูมื่อนี ้

 เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดไฟฟ้าชอ็ค (shock) เชื่อมตอ่สายดินเพื่อความปลอดภยั 

 การจา่ยไฟฟ้าจากแผงสวิตช์ ให้กบัผลิตภณัฑ์ให้แนใ่จวา่ชา่งปฏิบติังานผา่นการฝึกอบรม
ที่มีคณุภาพและได้รับใบอนญุาตหรือจะปฏิบติัภายใต้การควบคมุของบคุคลดงักล่าว 

 ให้แนใ่จวา่ได้ใช้สายไฟ AC  
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การขนย้าย 
 ปิดสวิตช์ไฟและจากนัน้ถอดสายเคเบิลทัง้หมดของเคร่ืองกอ่นที่จะเคล่ือนย้าย 

 ใช้คนงานอยา่งน้อยสองคนเพื่อย้ายเคร่ืองมือที่มีน า้หนกัมากกวา่ 20 กก. น า้หนกัของ
ผลิตภณัฑ์สามารถดไูด้ในด้านหลงัเคร่ือง หรือในคูมื่อการใช้เคร่ือง 

 ต้องใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษหากใช้คนมากขึน้ในการย้ายเข้าหรือออกจากสถาน
ท่ีตัง้ในปัจจบุนัรวมทัง้ต้องระมดัระวงั การล้มเอียงของสินค้าทีมี่ความสูง 

 ให้แนใ่จวา่คูมื่อการใช้งานได้ถกูรวมไว้เม่ือมีการย้ายผลิตภณัฑ์ 

 

การบ ารุงรักษา 
 เพื่อหลีกเล่ียงไฟฟ้าช็อต ต้องแนใ่จวา่ถอดปลัก๊สายไฟ AC หรือหยดุการใช้พลงังาน

กอ่นที่จะด าเนนิการบ ารุงรักษาหรือการตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 ต้องไมถ่อดฝาครอบออกเม่ือด าเนินการบ ารุงรักษาหรือการตรวจสอบ หากมีความ
จ าเป็นต้องถอดฝาครอบให้ติดตอ่ตวัแทนจ าหนา่ย 

 เพื่อรักษาประสิทธิภาพการท างานและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์แนะน าวา่การ
บ ารุงรักษา การตรวจสอบท าความสะอาด และการสอบเทียบให้ปฏิบติัตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 

บริการ 
 การบริการภายในท าโดยวิศวกรบริการของ บริษทั นรินทร์อินสทรูเม้นท์ จ ากดั 

 หากมีการปรับเปล่ียนหรือซอ่มแซมให้ติดตอ่ตวัแทนจ าหนา่ย 
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ข้อควรระวังในการปฎิบัติงาน 
1 Load Cell เป็นอปุกรณ์ท่ีมคีวามละเอียดสงูการใช้งานมีข้อควรระวงัดงันี ้

 แรงกด/ดงึ ท่ีกระท าตอ่ Load Cell จะต้องไมม่ากกวา่ 100% ของคา่สงูสดุของ Load Cell รุ่นนัน้ๆ 

 ต้องไมก่ด/ดงึ ท่ีกระท าโดยตรงตอ่ Load Cell และ/หรือกระท าในลกัษณะทนัทีทนัใด 

            สภาวะท่ีอณุหภมูิไมเ่ปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงไมม่ากนกัประมาณ ±2 องศาเซลเซียส 

 -การติตัง้ Load Cell ควรใส ่Nut ให้ครบทกุต าแหน่งและขนัให้แน่นทกุครัง้ 

 -ปลด Universal Joint หรือ Grip ทกุครัง้เมื่อการทดสอบแล้วเสร็จ 

 -การประกอบ Load Cell เข้ากบั Crosshead ก่อนเปิดเคร่ืองหรือ Excite Load Cell 

 -ก่อนท าการทดสอบ ให้ตรวจสอบการท างานของ Limit Switch ทัง้ Upper และ Lower Limit ทกุ       

 -                       ต้อง         (Earth) 

 -                                                                                -   
                      

                                                                                           
2 สภาวะการทดสอบ 

 ความเร็วในการทดสอบไมเ่กิน 1000 มิลลิเมตรตอ่นาที 
 ควรเปิดเคร่ืองทดสอบก่อนทดสอบไมน้่อยกวา่ 15 นาทีและควรตรวจสอบการท างานทกุขัน้ต้นของ 

เคร่ืองทกุครัง้ 
น า้มันหล่อล่ืน 
 ป้ายน า้มนัหลอ่ลื่น (จาระบี) ท่ี Ball Screw พอเหมาะ และคาบระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
  ตรวจเชค็ความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น การสัน่ เสียงดงั ความร้อน ก่อนและหลงัการใช้งาน 
  ตรวจเชค็ ท าความสะอาด พร้อมเช็ดน า้มนัเพ่ือป้องกนัสนิม 

 เคร่ืองจะต้องวางอยู่บนพืน้เรียบท่ีมีความแขง็แรงพอสมควร และปรับระดบัของเคร่ืองด้วยระดบัน า้ให้
ตวัเคร่ืองอยู่ในแนวดึง่ไมค่วรเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง 

หมายเหตุ. เคร่ืองทดสอบควรจะมีเคร่ือง ส ารองไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระแสไฟเกิน อาจท าให้เคร่ือง
ทดสอบเสียหายได้ 
3 การรักษาความปลอดภยัของเคร่ือง 

 ลิมิตสวิทซ์ จะต้องปรับให้อยูใ่นระดบัท่ีพอเหมาะทัง้ ลิมิตสวิทซ์ ตวับน และลา่ง เพ่ือความสะดวกตอ่การ
ใช้งานเคร่ืองทดสอบ และเพ่ือความปลอดภยัระดบัสงูสดุ 

 ปรับตัง้คา่แรง และระยะเพ่ือป้องกนัการ ไมใ่ห้แรงโหลดมากกวา่ความสามารถของโหลดเซลล์ 

 ขีด จ ากดั ของโหลเซลล์ควรจะก าหนดให้ 80% ของความสามารถสงูสดุ 

 ระยะการเคลื่อนท่ีของ Cross head ควรปรับตัง้ในระดบัท่ีปลอดภยัและเพียงพอตอ่การใช้งาน 

 กดปุ่ มฉกุเฉิน(Emergency)เพ่ือยกเลกิหรือตดัระบบไฟฟ้าป้องกนัโอเวอร์โหลด 
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1.วัตถุประสงค์การใช้เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 
เคร่ืองทดสอบอเนกประสงค์ (Universal testing machine) เป็นเคร่ืองทดสอบท่ีท างานโดยหลกัการ 
Electromechanical ใช้ส าหรับการตรวจวดัตรวจวดัสมบตัิทางกลของวสัด ุ งานโลหะเหลก็, คอนกรีต, ผ้า, 
พลาสติก, ยาง, กระดาษ, ไม้ ฯลฯให้คา่ความแมน่ย า ซึ่งท าให้มีผลทางเศรษฐกิจมากขึน้ ซึ่งสามารถทดสอบ
ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป กึ่งส าเร็จรูป และวตัถดุบิ NRI-TSS50-2S เป็นเคร่ืองทดสอบอเนกประสงค์แบบตัง้พืน้ ใช้งาน
ง่ายสะดวกขนาดกะทดัรัด แขง็แกร่ง การใช้งานผู้ใช้สามารถโปรแกรมและควบคมุการท างานด้วยคอมพิวเตอร์ 
การท างานและการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ มีการควบคมุการท างานและการหยดุด้วยสญัญาณไฟฟ้า แลมีการเช่ือ
สญัญาณข้อมลูการทดสอบสูค่อมพิวเตอร์ จะวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรม NRI ท่ีพฒันาขึน้ ใช้เฉพาะ
กบัเคร่ือง Universal Testing Machine และยงัสามารถตดิตัง้อปุกรณ์อ่ืน ๆ เช่นเซน็เซอร์, extensometer ปากจบั
ชิน้ทดสอบชนิดตา่งๆ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัชนิดของชิน้ทดสอบ 
2. คุณลักษณะของผลิตภณัฑ์ 

 เป็นเคร่ืองทดสอบตัง้พืน้แบบสองคอลมัน์ท่ีมีการออกแบบใหมแ่ละผลิตด้วยทกัษะการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพภายใต้ระบบคณุภาพ ISO 9001 โครงสร้างแขง็แรง, และประหยดัพลงังาน 

 ไดร์เวอร์ 
ระบบต้นก าลงัเป็นแบบเซอร์โวมอเตอร์ และเกียร์ 
- เซอร์โวมอเตอร์ 100 วตัต์ 3000 รอบตอ่นาที 
- บอลล์สกรู  : 25 x 5 มิลลิเมตร 
- อตัราเกียร์ทด 1: 20 
- ลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดความเสยีหายด้วย ทอร์คลิมิต 

 โครงเคร่ือง 
โครงสร้างเคร่ืองแบบแบบเสาเดี่ยวท่ีแขง็แรง พืน้โต๊ะท าด้วยเหลก็หนาแขง็แรง crosshead เป็นแบบ
เหลก็หลอ่ ควบคมุด้วยโปรแกรมเพ่ือเลื่อนขึน้หรือลงด้วยความเร็วคงท่ีตามคา่ท่ีก าหนด หรือควบคมุด้วย
คา่แรงคงท่ีหรือควบคมุด้วยระยะการเคลื่อนหรือการทดสอบเป็นรอบ (Cyclical) ท่ีทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
วตัถปุระสงค์การใช้งาน 
- การรับภาระของโครงสร้าง  1 กิโลนิวตนั 
- ความแขง็แกร่งของโครงสร้าง(Frame stiffness) ~230 นิวตนัตอ่ไมโครเมตร 

 ระบบการวดัแรงทดสอบ 
- วดัแรงดงึ-แรงกดด้วย โหลดเซลล์ท่ีมีคา่ความแมน่สงู 3 mV/V 
- ความสามารถในการรับแรงสงูสดุของโหลดเซลล์ได้  120% ของคา่ระบโุดยไมช่ ารุดเสยีหาย 
- อตัราการอา่นข้อมลู 400 Hz 
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 การวดัค่าการเคล่ือนท่ี 
อา่นคา่ความเร็วในการทดสอบได้ต ่าสดุ 0.05 มิลิเมตรตอ่นาที 
อา่นคา่ความเร็วในการทดสอบได้สงู 750 มิลิเมตรตอ่นาที 
- วดัต าแหน่งหรือระยะการเคลื่อนท่ีด้วย: Rotary encoder 1000 plus 

- ขยายสญัญาณการวดัด้วย การ์ดขนาด :  24 bit 

- ความละเอียดของการบอกต าแหน่ง  :  0.001 มิลลิเมตร 
3 ลักษณะ 

Top cover

Side cover

Dust cover

Control panel
Cross head

Emergency switch

Tension grip

Table
Foot

Control box

Power lampUniversal joint

Emergency switch
Power Switch (Lamp)

Servo driver box

 
รูปท่ี  1  แสดงลกัษณะของเคร่ืองทดสอบ 
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4  การตดิตัง้ 
4.1 ข้อควรระวงัส าหรับติดตัง้ 

 อปุกรณ์นีถ้กูออกแบบและด าเนินการผลิตอย่างถกูต้องให้ใช้เฉพาะแรงดนัไฟฟ้าท่ีก าหนดใน
รายละเอียดของคูม่ือนีเ้ท่านัน้ 

 ใช้สายเคเบิล AC ท่ีมาพร้อม (หรือการติดตัง้) มากบัผลิตภณัฑ์ 

 อย่าสมัผสักบัสายไฟเมื่อมือเปียก 

 หลีกเลีย่งการติดตัง้ในสถานท่ี ท่ีเคร่ืองทดสอบได้รับแสงแดดโดยตรง 

 อย่าวางอปุกรณ์ในบรรยากาศท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน 

 อย่าใช้อปุกรณ์ในบรรยากาศท่ีไวไฟ 

 ไมค่วรใช้อปุกรณ์ท่ีระบายอากาศไมด่ ี

 ไมค่วรอปุกรณ์ในสถานท่ีท่ีเตม็ไปด้วยฝุ่ น 

 ไมต่ิดตัง้หรือใช้งานในสถานท่ีท่ีมกีารสัน่สะเทือน 

 หลีกเลีย่งการติดตัง้ในสถานท่ีท่ีมีความชืน้สงู 

 หลีกเลีย่งการติดตัง้ในสถานท่ีท่ี เคร่ืองมือมีการสมัผสักบัอณุหภมูิท่ีสงู 

 แนะน าวา่ควรติดตัง้ในพืน้ท่ี ทีมชี่วงอณุหภมูิ : 20 °Cถึง 30 °C  

 ช่วงอณุหภมูิใช้งาน :10 °C ถึง 40 °C 

 ความชืน้สมัผสั 20 to 80% 

 หลีกเลีย่งการติดตัง้ในสถานท่ีท่ีมีความสงูกวา่ 2000 เมตร 

 เป็นอปุกรณ์ใช้ภายในอาคารเท่านัน้ 

 พืน้ท่ีเพียงพอและปลอดภยัจากปลัก๊ไฟ 

 ความถ่ีในการสัน่สะเทือนไมเ่กิน 10 เฮิร์ตซ์และแอมปลิจดูการสัน่สะเทือนไมเ่กิน 0.005 มม. 

 จะต้องอยู่ในพืน้ท่ีท่ีไมม่ีสญัญาณแมเ่หลก็ไฟฟ้ารบกวน 
4.2 วิธีการติดตัง้ 

 ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 30 ซม. จากผนงัหรือเคร่ืองมืออ่ืนรอบๆด้าน 

 ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีเรียบ 

 เช่ือมตอ่สายไฟเข้ากบัเต้าเสียบท่ีมีการตอ่สายดิน 

 ในกรณีของการเช่ือมตอ่กบัเต้าเสยีบไฟท่ีท่ีไมที่สายดิน ให้เช่ือมตอ่ตวัน าลงดินหลงัจากท่ีเช่ือมตอ่
สายดินแล้ว 

 เคร่ืองจะต้องวางอยู่บนพืน้ผิวเรียบท่ีมีความแขง็แรงพอ และปรับเคร่ืองให้อยูใ่นแนวตัง้ 

 เช่ือมตอ่สายไฟเข้ากบัเต้าเสียบท่ีมีสายดนิ 

 ในกรณีท่ีการเช่ือมตอ่กบัเต้าเสียบไฟท่ีไมม่ีสานดินให้ตอ่สายดินก่อนเสียบเต้าเสียบไฟฟ้า 
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4.3 วิธีการตอ่สายดิน 
 

 สายดินจะต้องตอ่ลงดินเพ่ือป้องกนัอบุตัิเหตทุางไฟฟ้า 

 สายดินท่ีไมเ่หมาะสมหรือไมม่ีสายดนิอาจท าให้เกิดไฟฟ้าช็อต 

 ขัว้สายดินจะรวมอยูใ่นปลัก๊ไฟ 

 ไมจ่ าเป็นต้องตอ่สายดินเพ่ิมอีกถ้าปลัก๊เสยีบมีการตอ่สายดินอยู่แล้ว 

 ถ้าขัว้สายดินท่ีตอ่ไมส่ามารถใช้ได้ ติดตัง้อะแดปเตอร์เพ่ือเช่ือมตอ่กบัสายดนิจากขัว้สเีขียวหรือ
ติดตัง้สายดนิกบัขัว้สายดนิของอปุกรณ์ 
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5 ชื่อของอุปกรณ์และหน้าท่ี 
5.1 ช่ือของอปุกรณ์ 

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9

 

 

 
รูปท่ี  2  เคร่ืองทดสอบและอปุกรณ์ 

      ข                    ข              
1 Body Structure 7 Upper grip fixing nut 
2 Load cell fixing nut 8 Upper grip  
3 Cross head 9 Grip pin 
4 Load cell 10 Lower grip 
5 Upper joint fixing nut 11 Lower joint fixing nut 
6 Universal Joint 12 Lower joint 
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2

14

17
16

12

10

8

6 3

15

21

23

18

22

2019

13

24

 
รูปท่ี  3  แสดงชิน้สว่นส าคญัของเคร่ืองทดสอบ 

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



NARIN INSTRUMENT CO., LTD   Operation Manual 
 

Page 14  20/12/2010 

20

18

19

13

22

           

26

25

 
รูปท่ี  4  แสดงภาพด้านหลงัเคร่ืองทดสอบ 

29

31

3234

30

33

27 28

17

 

 
      ข              

25 Upper Limit Switch 
26 Lower  Limit Switch 
27 Load Cell connecter  Com.232(Int) 
28 Load Cell connecter Com.232(Out) 
29 Encoder or Extensometer connecter 

(Out) 
30 Extensometer connecter (In) 

(Option) 
31 Servo drive box 
32 Power connecter 
33 Fuse  
34 Servo motor  
  

รูปท่ี  5  แสดงการเช่ือมตอ่สญัญาณ 
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35

38

37

36

39

40

 
รูปท่ี  6  แสดงภาพอปุกรณ์การเช่ือมตส่ญัญาณ 

      ข              
35 Load Amplifier  reader card 
36 Analog signal±0-10 VDC 
37 Encoder Amplifier card 
38 Control Panel Card 
39 RS-232  connecter  
40 RS-232 connecter  

41

42

43

44

45
 

รูปท่ี  7  แสดงอปุกรณ์ทดสอบการดดัโค้ง 

      ข              
41 Bending jig  
42 Bending  roller 
43 Bending span adjust nut 
44 Bending span adjust  
45 Bending support  
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1

2

3

4

5

6

78

9

10

11
12

      

รูปที่ 8  แสดงการประกอบอปุกรณ์ทดสอบแรงดงึ 

การประกอบอุปกรณ์ส าหรับทดสอบการแรงดึง 
1 ติดตัง้ Load cell เข้ากบั Crosshead  ขนั น๊อต 

(1)เข้ากบั Load cell (3) ให้แนน่(*) 
2 ประกอบ Universal joint(5)  เข้ากบั Load cell  โดย

ขนั Universal joint nut(5) และขนัน๊อต (4) ให้แนน่ 
3 ขนั Upper joint fixing nut(6) เข้ากบั Universal 

joint(5) 
4 สวมปากจบั(7) เข้ากบั Universal joint(5) 
5 สวม Pin(8) 
6 ปรับ Upper joint fixing nut(6) .ให้ปากจบักบั 

Universal joint ยดึแนน่ 
7 การยดึปากจบัล่างให้ปฏิบติัในท านองเดียวกนั 
8 การจบัยดึชิน้ทดสอบให้ปฏิบติัตามรูปที่ 9 
หมายเหตุ (*) 

1 การจบัยดึ Load Cell .ให้ปฏิบติัในขณะที่ไมมี่
การจา่ยกระแสไฟฟ้า หรือเคร่ืองทดสอบอยูใ่น
สถานะ off  เทา่นัน้ 

 

 

      

รูปที่ 9  แสดงการเปิดอ้าปากจบั 
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1

2

3

4

5

6

7

8

 

รูปที่  10  แสดงการประกอบอปุกรณ์ทดสอบการดดัโค้ง 

การประกอบอปุกรณ์ส าหรับทดสอบการดดัโค้ง 
1 ติดตัง้ Load cell เข้ากบั Crosshead  ขนั 

น๊อต (1)ให้แนน่( *) 
2 ประกอบ Compression  joint(5)  เข้ากบั 

Load cell  และขนั Universal joint nut(4) 
ให้แนน่ 

3 สวมหวัดดัโค้ง(6) เข้ากบั Compression  
joint(5) 

5 ขนัน็อต(7) เข้ากบั Compression joint(5)
เพื่อจบัยดึหวักด 

6 ติดตัง้ 3-point bending  บน แทน่เคร่ือง 
7 ปรับระยะ แทน่รองกด Bending span  

ตามขนาดที่ต้องการหรือตามมาตรฐาน
ก าหนด 

8 ขนัน็อต Bending span adjust .ให้แนน่
ทัง้ 4 ตวั 

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

รูปที่  11  แสดงการประกอบอปุกรณ์ทดสอบการกดอดั 

การประกอบอปุกรณ์ส าหรับทดสอบการกดอดั 
1 ติดตัง้ Load cell เข้ากบั Crosshead  ขนั 

น๊อต (1)ให้แนน่( *) 
2 ประกอบ Compression  joint(5)  เข้ากบั 

Load cell  และขนั Universal joint nut(4) 
ให้แนน่ 

4 สวมหวักด(6) เข้ากบั Compression  
joint(5) 

5 ขนัน็อต(7) เข้ากบั  Compression joint(5)
เพื่อจบัยดึหวักด 

6 ติดตัง้ แผ่นรองกด (8)บน แทน่เคร่ือง 
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รูปท่ี  12  แสดงการจบัยึด  Load cell  เข้ากบั Crosshead  

 

รูปท่ี  13  แสดงการจบัชิน้ทดสอบส าหรับทดสอบแรงดงึ 

ระบบความปลอดภัยของเคร่ือง 
1. ใช้ลิมิตสวิทซ์                                    
2                                                 ป้องกนั        Over Load  

                          8 % ข    a a   y ข     ad     โดยการตัง้คา่ผา่นโปรแกรม 
                                                   โดยการตัง้คา่ผา่นโปรแกรม 

3 กด         y      ยกเลิก หรือตดัระบบไฟฉกุเฉิน 
4. มีระบบป้องกนักระแสไฟฟ้าเกินพิกดั 
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การเชื่อมต่อกับระบบคอมพวิเตอร์ 
   เช่ือมตอ่ระหวา่ง            กบัคอมพิวเตอร์ สามารถ         โดยผา่นสายทางสาย USB หรือ RS 
232 เคร่ืองทดสอบ Universal testing machine รุ่น NRI-TSS500-2S ออกแบบส าหรับการทดสอบแรง
ดงึและแรงกด เพ่ือความสมบรูณ์ของการทดสอบควรเช่ือมตอ่กบัระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือจดัเก็บข้อมลูการ
ทดสอบส าหรับจดัท ารายงาน วิเคราะห์ผลการทดสอบตอ่ไป 

การ Worm Up เคร่ืองทดสอบก่อนใช้งาน 
- จ่ายไฟฟ้า  220  VAC เข้าเคร่ืองทดสอบ ดงัรูปท่ี.4 หมายเลข 32 

- เปิดสวิทช์ Power  On  ให้อยู่ในต าแหน่ง On สงัเกต Lamp Power  สีเขียวจะแสดงสถานะ
ดงัรูปท่ี 3 หมายเลข 22 

- เปิด Computer 
- กด Start ท่ี Control  Panel  สงัเกต Lamp สีเขียวจะแสดงสถานะดงัรูปท่ี 3 หมายเลข 24 

- กดปุ่ ม UP-Down ท่ี Control  Panel  เพ่ือหาระยะกด-ดงึ ตามท่ีต้องการ 

สภาวะแวดล้อมท่ีควรค านึง ก่อนการด าเนินการทดสอบ 
1. สภาวะแวดล้อมในการติดตัง้ 

1.1 อณุหภมูิห้องทดสอบควรมคีา่ระหวา่ง 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
1.2 ความชืน้สมัพทัธ์มีคา่ระหวา่ง 20 ถึง 80 %Relative Humidity 
1.3 ความถ่ีแรงสัน่สะเทือนน้อยกวา่ 10 Hz แรงสัน่สะเทือนน้อยกวา่น้อยกวา่ 0.005 มิลลิเมตร 
1.4 ไมม่ีคลื่นสนามแมเ่หลก็รบกวน 

2. เง่ือนไขก่อนการติดตัง้ 
2.1 ความสามารถรองรับน า้หนกักดทบั/กระแทก ของพืน้บริเวณท่ีติดตัง้เคร่ืองทดสอบ 
2.2 มีระยะห่างระหวา่งเพดานกบัคานบนสดุของเคร่ืองทดสอบไมน้่อยกวา่ 30 เซนตเิมตร 
2.3 มีระยะห่างจากผนงั/ก าแพงพอสมควร ไมเ่ป็นอปุสรรคในการท างาน และซ่อมบ ารุง 

3. ระบบไฟฟ้าเคร่ืองทดสอบรุ่น  NRI-TSS500-2S ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส แรงดนัไฟฟ้าเพ่ิม/ลด
ไมเ่กิน 10 เปอร์เซ็นต์ และมีการเช่ือมตอ่ระบบกราวด์ เป็นอย่างสมบรูณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



NARIN INSTRUMENT CO., LTD   Operation Manual 
 

Page 20  20/12/2010 

5.2 วธีิการท างาน 

 ตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้าของอปุกรณ์ (AC230V, 50Hz) 
-- ในกรณีของการใช้ 110V, ใช้หม้อแปลงท่ีมคีวามจเุพียงพอ 
-- ตรวจสอบวา่ใช้ AVR (ควบคมุแรงดนัไฟฟ้าอตัโนมตัิ) ในสถานท่ีท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าไมเ่สถียร 

 เสียบปลัก๊ไฟเข้ากบัเต้าเสียบไฟ 
ใช้สายไฟท่ีมีความจเุพียงพอ 

 ตรวจสอบวา่ E.L.B. (Breaker การรั่วไหลของไฟฟ้า) ท างานอย่างถกูต้อง 
ถ้า ELB ถกูปิดโดยการกดปุ่ มสีแดงแล้วแสดงวา่มนัท างานอย่างถกูต้อง 
5.2.1 วิธีการใช้งานตวัควบคมุ 
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 วิธีการใช้งานตวัควบคมุ 

 ตอ่สายสญัญาณของ Control panel เข้ากบัตวัเคร่ือง 

 ตอ่สายสญัญาณระหวา่งเคร่ืองทดสอบกบั คอมพิวเตอร์ทาง USB หรือ RS 232 

 เปิด Breaker สงัเกตวา่ไฟเขียวสวา่งขึน้ 

 กด Start เพ่ือเปิด สวิทซ์ (Switch on) ทดสอบการใช้งาน(ตามรูปท่ี 9) 

 ลิมิตสวิทซ์ ทัง้บนและลา่งปรบัตัง้ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน และอยู่ในระดบัความสงูท่ีเหมาะสม
และปลอดภยั 

 ให้มีการอุน่เคร่ืองก่อนใช้งาน 

 เปิดคอมพิวเตอร์ 

 กด “  a  ” ท่ี Control Panel และ สงัเกตไฟเขียวจะสวา่งขึน้ 

 กด UP-Down ท่ี Control Panel เพ่ือหาต าแหน่ง ระยะท่ีเหมาสมกบัการทดสอบ 

 
รูปที่ 14 แสดง Control Panel. 

Control Panel 
Start กดปุ่ มนีเ้พ่ือ (Switch on) เคร่ืองทดสอบพร้อมท างาน 

Stop ปุ่ มกดเพ่ือหยดุการท างานของ เคร่ืองทดสอบ (Switch off) 

Speed 1 Up  ปุ่ มกดส าหรับเคลื่อน Crosshead ขึน้อย่างช้าๆ 
Speed 2 UP ปุ่ มกดส าหรับเคลื่อน Crosshead ขึน้อย่างเร็ว 
Speed 1 Down ปุ่ มกดส าหรับเคลื่อน Crosshead ลงอย่างช้าๆ 
Speed 2 Down ปุ่ มกดส าหรับเคลื่อน Crosshead ลงอย่างเร็ว 
หมายเหตุ (*)  สามารถควบคมุการเคลื่อนท่ีของ Crosshead ผา่น
โปรแกรมท่ีหน้าจอ คอมพิวเตอร์ได้ภายหลงัการกดปุ่ ม Start 
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5.3 ขัน้ตอนการทดสอบ 
1 น า Load cell  มาติดตัง้ โดยขนัน็อต ไห้แน่น 
2 กด Start  ท่ี Panel control 
3 กดปุ่ ม Speed Up หรือ Speed Down                     ad                               
4 การเตรียมชดุจบัยึด    ทดสอบ U  v   a  J         G    หรือ 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  เป็นการเร่ิมการทดสอบชิน้งาน to start the test. 
11 Click:Stop                                                            

                                  

 
 
         

1                                                                                 -          
               

2                   ง                                                                     
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5.4 การปฏิบัติหลังการใช้งาน 
1 เมื่อเคร่ืองหยดุการทดสอบ หรือทดสอบเสร็จแล้วตามเง่ือนไขท่ีก าหนด เคร่ืองจะหยดุการท างาน หรือ

กลบัไปประจ าต าแหน่งท่ีได้ท าการตัง้คา่ไว้ (Return Position) 
2. กดสวิทช์ Speed Up หรือ Speed Down เพ่ือ ตัง้คา่ระดบั Crosses ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม  
3 กดปุ่ ม Stop ท่ี Control Panel เมื่อเลิกใช้งาน 
3 ปลดอปุกรณ์ทกุชนิด (Universal joint , Compression joint  หรือ Grip ) ออกจาก Load Cell 

ภายหลงัการทดสอบงานแล้วเสร็จ  
4. กด Power Off  
5 ตรวจเช็ค และท าความสะอาดเคร่ืองหลงัทดสอบ 
6 ใช้ผ้า/ผ้ายางคลมุเคร่ืองทดสอบ เพ่ือกนัฝุ่ นละออง และยืดอายกุารใช้งานเคร่ืองทดสอบ 

หมายเหตุ 

ผู้ใช้งานควรได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ (Note: Users should be trained sufficiently.) 
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6 การบ ารุงรักษาและการบริการ 
1.1 ในกรณีของการท าความสะอาดตวัเคร่ือง 

-- ถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบไฟฟ้า 
-- ท าความสะอาดตวัเคร่ืองด้วยผ้าหรือฟองน า้ท่ีออ่นนุ่มด้วยน า้ยาท าความสะอาดท่ีเป็นกลาง 
-- ท าความสะอาดชิน้สว่นและอปุกรณ์ประกอบด้วยฟองน า้หรือผ้านุ่มเปียกด้วยน า้ 
-- เช็ดสะอาดผ้าแห้งอีกครัง้ 
-- ไมค่วรใช้ตวัท าละลายอินทรีย์ 
-- ไมค่วรใช้สารเคมีไวไฟหรือสารระเหยเช่นเบนซิน แอลกอฮอล์ท าความสะอาด 

6.2 การหลอ่ลื่น 
-- ถอดปลัก๊สายไฟออกจากเต้าเสยีบไฟฟ้า 
-- ท าความสะอาด บอลล์สกรู ด้วยผ้าหรือฟองน า้ท่ีออ่นนุม่ด้วยน า้ยาท าความสะอาดท่ีเป็นกลาง 
-- ตรวจสอบและท าความสะอาด เชด็ด้วยน า้มนัเพ่ือป้องกนัการเกิดสนิม 
-- ไมค่วรใช้สารเคมีไวไฟหรือสารระเหยเช่นเบนซิน เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในการท าความสะอาด 
-- เพ่ิมน า้มนั (grease) ท่ีบอลล์สกรู อย่างพอเหมาะตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
-- ตรวจสอบความผิดปกตท่ีิอาจเกิดขึน้เชน่ความร้อน, เสียงการสัน่สะเทือนก่อนและหลงัการใช้ 

6.3 ท าความสะอาดชิน้สว่นไฟฟ้า 
-- ท าความสะอาดด้วยผ้าท่ีแห้ง 

6.4 เมื่ออปุกรณ์ไมไ่ด้ใช้เป็นเวลานาน 
-- ถอดปลัก๊ไฟฟ้าจากเต้าเสยีบไฟ 
-- ท าความสะอาดด้วยผ้านุ่ม 
-- จดัเกบ็เคร่ืองมือและอปุกรณ์ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและเก็บในท่ีท่ีปลอดภยั 

 
 ไมใ่ช้สารเคมีไวไฟหรือสารระเหยเช่นเบนซิน แอลกอฮอล์ท าความสะอาดอปุกรณ์ 

 อปุกรณ์นีไ้มไ่ด้ถกูออกแบบและไมไ่ด้ผลิตขึน้เพ่ือป้องกนัการระเบิดจงึไมค่วรวางวสัดไุวไฟสงูหรือวสัดท่ีุ
เกิดการระเบิดภายในห้องซึ่งอาจท าให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ 
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7. การแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 
(1) ในกรณีท่ีอปุกรณ์ทัง้หมดท่ีแผงควบคมุทัง้หมดไมท่ างาน 

=> ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ ได้เปิดสวิทซ์ท่ีแผงควบคมุแล้ว 

 ปัญหาแหลง่จ่ายไฟไมเ่พียงพอ  : -- 
=> ดรูายละเอียดและตรวจสอบวา่แหลง่จ่ายไฟเพียงพอหรือไม่ 
=>  เบรกเกอร์ท่ีด้านข้างของสว่นนอกเปิดเปิดหรือไม่ 

 ตรวจสอบถ้าหลอดไฟถกูปิดลง 
=>  ตรวจสอบเต้าเสียบไฟท่ีเป็นซึ่งจะทราบการท างาน 

ถ้าหากยงัคงใช้งานไมไ่ด้ให้ติดตอ่ตวัแทนจ าหน่ายและมีการซ่อมแซม 
(2) เคร่ืองมือเอนเอียงหรือไม ่? 

ติดตัง้เคร่ืองให้อยูใ่นแนวดิ่ง ตรงตลอดเวลา 
(3) คา่แรงหรือการอา่นระยะมีการแกวง่เกิดขึน้ระหวา่งการด าเนินการหรือการเคลื่อนไหวไมส่ม ่าเสมอ : -- 

=> ตรวจสอบวา่มีเคร่ืองมือท่ีสร้างสนามแมเ่หลก็ความถ่ีสงูเชน่ เคร่ืองเช่ือมความถ่ีสงูเคร่ืองเย็บ
ผ้าหรือเคร่ืองมือท่ีมีตวัเก็บประจทีุมีความจขุนาดใหญ่ควบคมุ หรือมือ SCR สร้างความถ่ีสงู
ตัง้อยู่ใกล้กบักบัเคร่ืองทดสอบ 
ถ้ามีเคร่ืองมือข้างต้นให้ย้ายเคร่ืองทดสอบไปยงัต าแหน่งอ่ืน 
=> การตัง้คา่หรือการสอบเทียบอีกครัง้ 

(4) เมื่อคา่แรงไมเ่พ่ิมขึน้ (หรือลง) เป็นตามการใช้งาน : -- 
=> ตรวจสอบโหลดเซลล์ การเช่ือมตอ่ของโหลดเซลล์ (In & Out) เง่ือนไขท่ีอาจสร้างความเสียหายทาง

กายภาพท่ีเป็นไปได้ 
=> ตรวจสอบสภาวะของโหลดเซลล์ท่ีอาจเกิดความเสียหายทางกายภาพท่ีเป็นไปได้ 
(5) ไมส่ามารถกดปุ่ มเร่ิมต้น(Start) ท่ีแผงควบคมุ 
=> แน่ใจวา่เคร่ืองเปิดอยู ่
=> ตรวจสอบการเช่ือมตอ่สายเคเบิล 
=> ตรวจสอบต าแหน่งของสวิทช์ฉกุเฉิน 
=> ตรวจสอบต าแหน่งของลิมิตสวิทช์ 
= > หยดุการท างานและเร่ิมต้นใหมอี่กครัง้ 
(6) เสียงความผิดปกติและการสัน่สะเทือน 
=> ตรวจสอบระดบัของพืน้วางเคร่ือง 
=> แหน่งของเคร่ืองท่ีอยู่บนพืน้ราบไมไ่ด้สัน่คลอน 
=> ติดตอ่ตวัแทนจ าหน่ายของ NRI 
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(7) กราฟไมร่าบเรียบหรือไมแ่สดง 
=> ตรวจสอบการเช่ือมตอ่ USB เข้ากบัคอมพิวเตอร์ 
=> ตรวจสอบการเช่ือมตอ่สายเคเบิล (Cable โหลดเซลล์และ Encoder) 
=> ติดตอ่ตวัแทนจ าหน่าย NRI 
(8) หยดุระหวา่งการทดสอบ 
=> ตรวจสอบการเช่ือมตอ่สายสญัญาณ 
=> ตรวจสอบการตัง้คา่พารามเิตอร์ (การจ ากดัโหลด หรือ Encoder) 
=> ตรวจสอบของลิมิตสวิทช์ 
= > หยดุและเร่ิมต้นใหมอี่กครัง้ 
(9) ในกรณีท่ีล้มเหลวทัว่ไป : -- 

=>  ตรวจสอบเต้าเสียบไฟ ลองถอดออกและเสียบใหม ่ถ้าหากยงัคงใช้งานไมไ่ด้ให้ตดิตอ่ตวัแทน
จ าหน่าย NRI 
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8 บริการหลังการขาย 
8.1 บริการซ่อมฟรี 

หากความผิดพลาดเกิดขึน้ในสภาวะการใช้ปกติภายใน 1 ปี ผู้ผลิตมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการซ่อมแซมฟรีให้
อยู่ในสภาพปกติ ปีนบัจากวนัท่ีซือ้ (ไมร่วม โหลดเซลล์) และจะตรวจสอบตามรายการเมื่อร้องขอ 

 ชิน้สว่นและเง่ือนไขท่ีสร้างสภาวะการล้มเหลว 
(มีความจ าเป็นจะต้องอธิบายในรายละเอียดภายในขีดจ ากดัความเป็นไปได้) 

 ช่ือรุ่น 

 หมายเลขซีเรียล 

 วนัท่ีซือ้ (ปี, เดือน, วนั) 
8.2 ภาระซ่อมแซม 

การซ่อมแซมในกรณีตอ่ไปนีจ้ะไมไ่ด้รับการชดเชยทัง้ๆท่ีอยู่ในระยะเวลารับประกนั 
-- ความผิดพลาดโดยผู้ใช้ท่ีไมเ่หมาะสมหรือไมไ่ด้รับการฝึกอบรม ผิดพลาดจากการซ่อมแซมหรือ
ปรับเปลีย่น 

-- ความผิดโดยประมาทจากการปฏิบตัิงาน และการจดัการระหวา่งการใช้งาน 
-  ความผิดพลาดเน่ืองจากภยัธรรมชาติเช่นไฟไหม้น า้ท่วมภยัพิบตัิ การประท้วงทางการเมือง การ
ประท้วงของพนกังาน และแรงดนัไฟฟ้าท่ีผิดปกต ิ

-- ความผิดพลาดจากการใช้งานท่ีไมถ่กูต้องเหมาะสม 
-  ใช้งานโดยผู้ ท่ีไมไ่ด้ผา่นการฝึกอบรมจาก NRI หรือตวัแทนจ าหน่าย 
-  ไมม่ีการพิสจูน์ทางวิชาการ 
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9.รายละเอียดของเคร่ือง(Specification). 
9.1 รายละเอียดทางด้านเทคนิค(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. 
 

   
Frame maximum load capacity 4,000 kgf (40kN) 

Safety 

 

: Limit  switch for over stroke limit  (upper & lower) 

   

Emergency stop switch 

 Power supply : 220V/AC 

  Force measurement system 
     Precision Load cell  

  

: 3mV/V 

 Load Amplifier and reader card 
 

: 24 bit  
  

   
Load range 

  
: 4  range or 4 load cells (as required) 

   
Position detection 

  

: Rotary encoder 1000 Plus 

 

   
Encoder Amplifier and counter card : 24 bit 

  

   
Data sampling rate 

  

: 400 Hz 

  

   
Measurement range 

  

: 0.01kN-50kN 

  

   
Measurement Unit 

  

: SI ,  Metric , English 

 

   
Force units 

  

: kN, N, cN, kgf, gf, lbf. (Selectable ) 

   
Accuracy 

  

: Conforms to JIS B7721, ISO 7500-1, BS1610  

        
DIN51221 Class 1, and ASTM E4 , EN 10002 Grade 1.0 

   
Test speed 

  

: < 0.05~500 mm/min 

 

   
Return position speed (max.) 

 

: 750 mm/min 

   
Tension-Compression range 

 

: 1000 mm. 

  

   
Space between column 

 

: - 

  

   
Position  resolution 

  

:  0.001 mm. 
  

   
Test force measurement 

 

: 1/500000 of load cell rate capacity 

Software : NRI-Testing Machine V-4.0   Graph 
     •   Tension test  (Single/Cycle) 

   
: Stress – Strain 

 

Test mode constant load control/Load set point 

 

: Load – Stoke 

  

 

Load set point (as required) 

  

: Stress – Time 

 

Test mode constant speed/stroke  control 

 

: Stroke - Time 

 
Stroke set point (as required) 

  
: Load  - Time 

  

 
Test mode constant stress rate control 

 
: Load- Elongation / Auto range etc. 

 
Test mode constant strain rate control Data Processing 

  

 
Test mode step control cycle 

  
: Statistic, analytical data 

 

 
step load control or stroke (as required) 

 
: Data marking line 

    •   Peeling test (Fix / Sliding) 

   

: Monitoring display 

    •   Compression / Bending 

   

: Movement monitor 

    •   Plunger Test 

    

: Test force monitor 

    •   Flexural Bending Test 
  

: Select sample type and dimension setting 

   •   Shear test 
     

: Data recalculation 
    •   Coefficient of Friction Tester (COF)/Bonding Test   

 
: Report design  (Select Data) 

    •   Spring Test 
  

: Test parameter setting 
    •   Test method  setting program  no limit 

  
: Test data export 

 

 

   JIS k 6301,JIS Z 2241 ,TIS 683 ,etc.(As required) 

  

 -  word -  Excel - Text file,-PDF 

   •   Report design Control panel , Start Up 

  

  

     •   Start Down  Environmental 

 

Others 

     •   Positional jog Down Operate temperature  0-40° C 
 

: Calibration Certificate 
    •   Positional jog up Relative Humidity 20 ~ 80 %  

 
: Operation Manual Operating training & user guide 
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9.2  รายการส่วนประกอบ 
Name of part Specification Model No Maker 

Load cell 
500 N:3mV/V 

tension/compression 
S-Type  Dacell 

Servo motor 100 W TSC04101C TECO 
Servo drive 170-230VAC TSTA-15C TECO 
Ball screw 25 x 10 SCR 03210 ABBA 

Helical gear I 1:40 -NRI NRI 

Rotary encoder 1000 plus 
I58-H-1000 
ZU46RL2 

LIKA 

Breaker 240V  10A BS 1110YT Panasonic 

Magnetic switch 220-240V 50Hz 20A S-N11 MITUBISHI 
Emergency stop switch 240V  10A AVW411-R TEND 

Data acquisition(Encoder) 24 bit E14-U3-LV LABJACK 
Digital bridge amplifier(Load 

cell) 
24 bit SY016 Synetic 

Limit switch GB-14048.5 16A 250VAC RV-165-1C25  

Power lamp 220 V,  20mA 5D22-R2DH-G SALSER 

Ball bearing - 16002-2Z SKF 
Tapered roller bearing - 30303 SKF 

Fuse 4A-250V   
Flush push switch 3A 125VAC SW-733BK  

Limit switch 
GB-14048.5 16A 

250VAC 
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  Serial No  
Delivery Date           /              /               ( dd/mm/yy) Warranty One(1) year 
NRI 
Agent/ Distributor 

Company  
Phone No  

Custom Company  Contact  
Address  
Phone No  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 


