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เซ็นเซอร�ตรวจวัดความดัน

กล�องถ�ายทอดสัญญาณ
UJP04H หรือ UCP04

Amplifier ตรวจวัดความดัน MPS08B

PC สําหรับตรวจวัด

→หน�า 7, หน�า 9

→หน�า 3, หน�า 4

ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

แค็ตตาล็อกรวมของระบบการตรวจวัดแม�พิมพ� VOL.101 2ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

สามารถตรวจสอบสภาพของแรงดันภายในแม�พิมพ�แบบ Real time ได�

มีการบันทึกลักษณะคลื่นมาตรฐาน (ลักษณะคลื่นที่ปกติ) ไว� และใช�สัญญาณแจ�งเตือน

จากการผันแปรของลักษณะคลื่นเพ่ือตรวจจับความผิดปกติและกําหนดสภาวะการฉีด

ข้ึนรูปได�

ลักษณะคล่ืนท่ีตรวจวัด หลักการของการตรวจวัด

สามารถตรวจสอบสภาพของแรงดันภายในแม�พิมพ�แบบ Real time ได� และแสดงเป�นลักษณะคลื่นโดยใช�ซอฟต�แวร�การตรวจวัดเฉพาะ

มีการบันทึก “ลักษณะคลื่นมาตรฐาน” สําหรับใช�ในการอ�างอิง เพ่ือช�วยให�กําหนดสภาวะการฉีดข้ึนรูปได�แม�จะมีสภาพแวดล�อมในการขึ้นรูปท่ีแตกต�างกันก็ตาม

การวางกรอบสําหรับการเฝ�าระวังการแจ�งเตือนจะทําให�สามารถตรวจสอบข�อบกพร�องของช้ินงาน เช�น Short shot และ Over packing ในระหว�างการผลิตแบบ

 Mass production ได�

รับแรงดันของเรซินภายในแม�พิมพ�ด�วยสเตรนเกจผ�านทาง Ejector pin จากนั้นเอาต�พุตเป�นสัญญาณไฟฟ�า และประมวลผลโดยคํานวณด�วย Amplifier ท่ี

ตรวจวัด โดยผลลัพธ�ของการประมวลผลจะแสดงเป�นรูปคลื่นความดันด�วยซอฟต�แวร�ตรวจวัดเฉพาะ

◎หลักการการตรวจวัด (รูปคร�าวๆ) ◎แรงท่ีเซ็นเซอร�รับ

[ผังโครงสร�างระบบ]

ลักษณะคล่ืนมาตรฐานและลักษณะคล่ืนความดันภายในแมพิมพ ลักษณะคล่ืนความดันท่ีวาดซอนกัน

สับเปล่ียน V-P รักษาความดัน

 ฉีด

 ปลาย Cavity หลัง Gate
กึ่งกลาง Cavity ส�วน Runner

ใช�ในการตรวจจับความผิดปกติของ Short shot โดยการวางกรอบการเฝ�าระวัง
การแจ�งเตือนท่ีใกล�กับความดันของจุดพีค

สเตรนเกจ

Ejector pin 

※Pin กับกล�องไม�ได�ติดกัน
 (เพ่ือถ�ายทอดแรง)

กล�องทําด�วยโลหะ

 Diaphragm

ระยะการเคล่ือนท่ีของ Pin : δ
※ระยะการเคล่ือนท่ีของ Pin น�อยมาก

ขณ
ะที่ไม�มีแรงดัน

ความดัน (เรซิน) ในแม�พิ
มพ

�

ตอนอัดความดัน

ตรวจจับความเปลี่ยนแปลง
ของความดัน

ความต�านทานไฟฟ�า
เปลี่ยนแปลง

สเตรนเกจยืด

Diaphragm
 โก�ง

 S : พ้ืนท่ีปลาย Pin
 (พ้ืนท่ีท่ีรับแรงดัน)

● เส��นผ�านศูนย�กลางปลาย Pin : 
 d(มม.)
● พ้ืนที่ปลาย Pin : S(มม.2)
    1 S = πd2/4

ส�วน : เรซิน

เซ็นเซอร�ตรวจวัดความดัน
Ejector pin type

p : ความดัน (เรซิน) ในแม�พิมพ�

F : แรงจากความดัน

● ความดันในแม�พิมพ� : p(MPa)
● แรงจากความดัน : F(N)
   2 F = p x S

§เซ็นเซอร�ตรวจวัดความดัน Ejector pin type จะรับแรง (F) ใน
ทิศทางบ�าโดยแรงดันเรซินภายในแม�พิมพ�

■ ชุด Amplifier ตรวจวัดความดัน MPS08B  หน�า 13

■ Amplifier ตรวจวัดความดัน MPV04S  หน�า 5
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ขอมูลจําเพาะ

สายเคเบ้ิลเอาตพุตแรงดันไฟฟา (จําหนายแยก)

ขนาดภายนอก
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ช่ือสินค�า
ท่ีสั่งผลิต

ตําแหน�ง Connector ซ�าย
UJP04H-L
(ช่ือสินค�าท่ีเป�นชุด MPS08BL-S)

ตําแหน�ง Connector ขวา
UJP04H-R
(ช่ือสินค�าท่ีเป�นชุด MPS08BR-S)

ตําแหน�ง Connector กลาง
UJP04H-C
(ช่ือสินค�าท่ีเป�นชุด MPS08BC-S)

จํานวนช�องท่ีเช่ือมต�อเซ็นเซอร� 4 ช�อง

ขอบเขตของอุณหภูมิท่ีใช� อุณหภูมิแม�พิมพ�ไม�เกิน 120°C

นํ้าหนัก ประมาณ 150 ก.

ราคา (ไม�รวมภาษี) 13,300 บาท

ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต UCP04

จํานวนช�องท่ีเช่ือมต�อเซ็นเซอร� 4 ช�อง

ขอบเขตของอุณหภูมิท่ีใช� อุณหภูมิแม�พิมพ�ไม�เกิน 120°C

นํ้าหนัก ประมาณ 85 ก.

ราคา (ไม�รวมภาษี) 13,300 บาท

ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต WJP0430HB

ขอบเขตของอุณหภูมิท่ีใช� อุณหภูมิแม�พิมพ�ไม�เกิน 105°C

ราคา (ไม�รวมภาษี) 4,800 บาท

3000

กล�องถ�ายทอดสัญญาณทนความร�อน UJP04H

สายเคเบ้ิลถ�ายทอดสัญญาณทนความร�อน WJP0430HB

กล�องถ�ายทอดสัญญาณแบบเก็บสายไฟ UCP04

เป�นสายเคเบ้ิลท่ีเอาต�พุตค�าความดันที่วัดด�วยแรงดันไฟฟ�าแบบอนาล็อกในแต�ละ Channel ท่ีอุปกรณ�ภายนอกของเครื่องฉีดข้ึนรูปต�างๆ และ Data logger (3 ม.) กรณีท่ีขยาย จําเป�นต�องเพ่ิมแต�ละตัวท่ี MPS08 

ช่ือผลิตภัณฑ� ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต ราคา (ไม�รวมภาษี)

สายเคเบ้ิลสําหรับเอาต�พุตแรงดันไฟฟ�า WCI0830-V-D9P-Y N-MPS08B 3,700 บาท

สอดคล�องกับ RoHS

RoHS

※1 ขอบเขตการตรวจวัดสูงสุดจะเปล่ียนไปตามขอบเขตการตรวจวัดของเซ็นเซอร�

ชุด Amplifier ตรวจวัดความดัน MPS08B

ช่ือสินค�า
ท่ีสั่งผลิต

ชุดมาตรฐาน MPS08BL-S หรือ MPS08BR-S หรือ MPS08BC-S

ชุดกล�องถ�ายทอดสัญญาณแบบเก็บสายไฟ MPS08BU-S

จํานวนช�องตรวจวัด 4 ช�อง (ขยายได� 8 ช�องต�อเคร่ือง : เพ่ิมกล�องถ�ายทอดสัญญาณ 1 เครื่อง) (สูงสุด 32 ช�อง : เม่ือเช่ือมต�อ 4 เคร่ือง)

ขอบเขตการตรวจวัด 0~200MPa※1

เอาต�พุตแรงดันไฟฟ�าอนาล็อก
แรงดันที่เอาต�พุต 0.0V~10.0V(20MPa/V)

ค�าความต�านทาน 100Ω

ความแม�นยํา ±2%F.S.

หน�วยท่ีแสดงผล MPa, kgf/cm2,psi,bar

รอบการสุ�มตัวอย�าง 1ms/2ms/5ms/10ms/20ms/50ms/100ms/200ms/500ms/1000ms

เวลาในการสุ�มตัวอย�าง สูงสุด120s/240s/600s/1200s/2400s/6000s/12000s/24000s/60000s/120000s (ลําดับรอบในการสุ�ม)

ระดับความละเอียด 0.01MPa

สัญญาณท่ีควบคุม
อินพุต 10 ช�อง : อินพุตแบบสัมผัส (สามารถเปลี่ยน NPN Open Collector, PNP Open Collector ได�)

เอาต�พุต 10 ช�อง : โฟโตรีเลย� (สัมผัส a)

บันทึกข�อมูลการตรวจวัด
เม่ือเช่ือมต�อกับ PC บันทึกไว�ในหน�วยความจําของ PC ท่ีเช่ือมต�อไว� (รวมถึงเงื่อนไขการตรวจวัดและเงื่อนไขการแจ�งเตือน)

เม่ือเช่ือมต�อกับหน�วยความจํา USB บันทึกลงในหน�วยความจํา USB โดยไม�เกี่ยวกับว�าจะเช่ือมต�อกับ PC หรือไม�

สเปคของแหล�งจ�ายไฟ
แหล�งจ�ายไฟ DC24V (AC Adaptor เฉพาะ, อินพุต AC100-240V)

พลังงานที่ใช�สูงสุด 10W

ความต�านทานต�อสภาพแวดล�อม
อุณหภูมิแวดล�อมในการใช�งาน ตัวเครื่อง Amplifier : 0 - 50°C, กล�องถ�ายทอดสัญญาณทนความร�อน : ไม�เกิน 120°C, สายเคเบ้ิลถ�ายทอดสัญญาณทนความร�อน : ไม�เกิน 105°C
ความช้ืนแวดล�อมในการใช�งาน 35~85%RH (ต�องไม�มีการควบแน�น)

นํ้าหนัก เฉพาะตัวเครื่อง Amplifier :   ประมาณ 1,150 ก., รวมสินค�าท้ังชุด : ประมาณ 2,400 ก.

อุปกรณ�เสริม
กล�องถ�ายทอดสัญญาณทนความร�อน (1 เครื่อง) หรือกล�องถ�ายทอดสัญญาณแบบเก็บสายไฟ (1 เครื่อง), สายเคเบ้ิลถ�ายทอดสัญญาณ

ทนความร�อน (3 ม.) (1 เส�น), AC Adaptor, สายเคเบ้ิลสัญญาณอินพุต/เอาต�พุต (3 ม.), สาย LAN (2 ม.), ซอฟต�แวร�ตรวจวัด

ฮาร�ดแวร� (PC สําหรับติดตั้ง) สภาพแวดล�อมการทํางานท่ีแนะนํา
※ PC สําหรับตรวจวัดจะไม�รวมอยู�ในระบบนี้

ระบบปฏิบัติการ (รองรับภาษาญ่ีปุ�น) : Windows 8 (32bit, 64bit), Windows 8.1 (32bit, 64bit), Windows 10 (32bit, 64bit)
หน�วยประมวลผล : Intel CPU Core i5 ข้ึนไป, หน�วยความจําท่ีต�องการ : 4GB ข้ึนไป

อ่ืนๆ : รวม Ethernet ด�วยและ .NET Framework 4.8 ข้ึนไปได�ถูกติดตั้งไว�แล�ว

ราคา 
(ไม�รวมภาษี)

ชุดมาตรฐาน 98,000 บาท

ชุดกล�องถ�ายทอดสัญญาณแบบเก็บสายไฟ 98,000 บาท

ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

4ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ3 แค็ตตาล็อกรวมของระบบการตรวจวัดแม�พิมพ� VOL.10

MPS08B

■ สามารถเฝ�าระวัง เอาต�พุตการแจ�งเตือน และบันทึกข�อมูลการตรวจวัดได�แบบสแตนด�อโลน
■ สามารถบันทึกข�อมูลการตรวจวัดลงในหน�วยความจํา USB ได�
■ สามารถเช่ือมต�อ Amplifier สูงสุดถึง 4 เครื่องและสามารถวัดค�าพร�อมกันได�สูงสุด 32 ช�องสัญญาณ
■ สามารถเปลี่ยนระหว�างภาษาญ่ีปุ�นกับภาษาอังกฤษในซอฟต�แวร�ตรวจวัดได�
■ เม่ือเทียบกับรุ�นก�อนหน�า พบว�าอัตราส�วนนํา้หนักลดลง 40% และอัตราส�วนปริมาตร 40% จึงสามารถติดต้ังด�วย

แม�เหล็กได�

■ รองรับโปรโตคอลการสื่อสาร MODBUS พร�อมอินเตอร�เฟส RS485

Amplifier ตรวจวัดความดัน

※1

ข้ัวต�อสายดิน

แม�เหล็กสําหรับติดต้ัง

เจาะรู 6-φ4.2

※ ท่ีระบุด�านบนจะเป�นตามภาพของ (UJP04H-C) ในกรณีท่ีตําแหน�งตัวเช่ือมต�ออยู�ตรงกลาง

สวิตช�ไฟ

ตัวเสียบแหล�งจ�ายไฟฟ�า

Connector สําหรับต�อกล�องถ�ายทอดสัญญาณConnector สําหรับขยาย Amplifier

ตัวเสียบหน�วยความจํา USB (Type-A)

ตัวเสียบ LAN

Connector สําหรับเอาต�พุตแรงดันไฟฟ�า

Connector สําหรับการสื่อสาร MODBUS

Connector สําหรับต�อสายเคเบ้ิลสัญญาณอินพุต/เอาต�พุต
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ขอมูลจําเพาะ

ขนาดภายนอก

ผังโครงสรางระบบ

RoHS

ชุด Amplifier ตรวจวัดความดัน MPV04S
ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต MPV04S

จํานวนช�องตรวจวัด 4 ช�อง 

เอาต�พุตแรงดันไฟฟ�าแบบอนาล็อก 
แรงดันที่เอาต�พุต 0.0 V~10.0 V (20 MPa/V)※2

ค�าความต�านทาน 100Ω

ความแม�นยํา ±2%F.S.

รอบการสุ�มตัวอย�าง※3 1ms

ขอบเขตการตรวจวัด 0~200 MPa※4

สเปคของแหล�งจ�ายไฟฟ�า   
แหล�งจ�ายไฟฟ�า DC12V (AC adaptor ท่ีใช�เฉพาะ, Input AC 100~240 V)

แรงดันไฟฟ�าท่ีใช�มากท่ีสุด 3.7 W

ความทนทานต�อสภาพแวดล�อม
อุณหภูมิแวดล�อมในการใช�งาน 0~+ 50°C 

ความช้ืนแวดล�อมในการใช�งาน 35~85% RH (ต�องไม�กลั่นตัว)

นํ้าหนัก ประมาณ 510 ก.

อุปกรณ�เสริม AC adaptor

ราคา (ไม�รวมภาษี) 56,000 บาท

Serial communication 
Connector

ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

5 6แค็ตตาล็อกรวมของระบบการตรวจวัดแม�พิมพ� VOL.10 ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

■ Amplifier ตรวจวัดความดัน (Model MPV04) ตรงตามมาตรฐานของ CE ※1

■ ใน 1 เครื่องสามารถตรวจวัดในเวลาเดียวกันได�ถึง 4 Channel

■ แรงดัน 100 MPa จะถูกเอาต�พุตเป�นแรงดันไฟฟ�า 5 V 

และสามารถใช�ร�วมกับเคร่ืองมือวัดและอุปกรณ�ควบคุมท่ัวไปได�

■ มีนํา้หนักเบาและขนาดเล็ก ติดตั้งได�ง�าย ※1  จําเป�นต�องประกอบกับเซ็นเซอร�ตรวจวัดความดัน
 SSE series, SSB series

※2 Output voltage 5 V นั้นเทียบเท�า 100 MPa ของความดันเรซินในแม�พิมพ� 

※3 รอบของการตรวจวัดข�อมูล 1 ms คือ 1/1000 sec ดังนั้นจะจับข�อมูล 1000 ข�อมูลใน 1 sec

※4 ขีดจํากัดสูงสุดในช�วงการวัดจะเปล่ียนแปลงไปข้ึนอยู�กับช�วงการวัดของเซ็นเซอร�วัดความดัน

Amplifier ตรวจวัดความดัน

※1

MPV04 (รุนเอาตพุตแรงดันไฟฟาแบบอนาล็อก)

（
５
）

１５０

９
０

３
０

ข้ัวอินพุตสัญญาณ Trigger

ข้ัวเอาต�พุตแรงดันไฟฟ�าแบบอนาล็อก

ข้ัวสายดิน

Power jack

 Sensor jack
Magnet สําหรับยึด ขายาง

ปลั๊กไฟ AC 
(100~240 V)

AC adaptor 
(สายเคเบ้ิล 1.8 ม.)

สายเคเบ้ิลสําหรับอินพุต/
เอาต�พุตสัญญาณท่ีจําหน�าย
ท่ัวไป

เครื่องฉีดข้ึนรูป, 
อุปกรณ�ควบคุม

เซ็นเซอร�ตรวจวัดความดัน
(ความยาวสายเคเบ้ิล 1 ม.)※5

※5  มีสินค�าท่ีสั่งทําพิเศษตามความยาวสายเคเบ้ิล (→ หน�า 8, หน�า 10) 

สอดคล�องกับ RoHS
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ขอมูลจําเพาะ

 วิธีติดต้ัง (กรณีท่ีประกอบใสลงในแมพิมพแบบ Spacer type)

ขนาดภายนอก

ตัวอยางการประกอบ

RoHS
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φｄ
 0 -0
.0
0
5

φ
6
.4

φ3.4

+2.0
+0.5

 0
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 0 -0
.0
1

20
※11

21
5 5※10

※3 แสดงระยะท่ีโก�งด�านท่ีย่ืนในขณะที่โหลดเกิน Rated capacity 

※4 SSEEJ-3.0 x 400 เป�น SKD61 ความแข็ง : มากกว�า 900 HV (หลังปรับคุณสมบัติ, Nitride treatment) (→หน�า 20)

※5, ※6 บันทึกการตีความไว�ในหน�า 28

  คลายสกรูยึด ถอด Ejector plate A และดึง Ejector pin 
ของตําแหน�งที่วัดออก

 ตัดส�วนปลาย Pin ของเซ็นเซอร�ตรวจวัดความดัน
Ejector pin type ให�ความยาวเท�ากับ Ejector pin ท่ี
ถอดออกไป ในขณะเดียวกันอย�าให�มีการกดทับท่ีส�วนบ�า
ของเซ็นเซอร�ท่ีมีสาย Lead ออกมา นอกจากนี้อย�าให�
บ�าเซ็นเซอร�สัมผัสกับนํ้า
เสียบเซ็นเซอร�ตรวจวัดความดันที่รู Ejector pin ของ
ตําแหน�งที่วัด ในขณะเดียวกัน ระวังอย�าให�หนีบสาย
เคเบ้ิลเซ็นเซอร�

ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต SSE series (→หน�า 20)

Rated capacity
เส�นผ�านศูนย�กลางปลาย φ0.8 φ1.0 φ1.2 φ1.5 φ2.0 φ2.5 φ3.0

หน�วย : N 50.3 78.5 113.1 176.7 314.2 490.9 706.9

Rated 100 MPa

ขอบเขตการตรวจวัดท่ีแนะนํา 0~100 MPa

ระยะ Stroke (ระดับ)
ของส�วน Ejector pin

ตอน Rated 
capacity ※3 0.050 มม. 0.040 มม. 0.040 มม. 0.055 มม. 0.073 มม. 0.080 มม. 0.076 มม.

โหลดที่�ยอมรับได� 100 MPa

วัสดุ ส�วน Ejector pin SKH51※4 (ความแข็ง : 58~60 HRC) 

Pressure element สเตรนเกจ

คุณสมบัติท่ีไม�เป�นเส�นตรง (ขณะท่ีอัดความดัน) ※5 ±2.0%F.S.

ขอบเขตอุณหภูมิท่ีใช� อุณหภูมิแม�พิมพ�ไม�เกิน 150°C (แต�ท้ังนี้ยกเว�นปลายส�วน Pin)

ความผันแปรของการรับรู� ※6 สูงสุด 0.05%F.S./°C

สายเคเบ้ิล สายเคเบ้ิล 3 เส�นหุ�มด�วย PTFE (φ2.5) รัศมีท่ีดัดน�อยท่ีสุด R24 มม.

ราคา (ไม�รวมภาษี) สินค�ามาตรฐาน : 10,700 บาท    สินค�าท่ีระบุความยาว : 11,100 บาท   

 สกรูยึด
 สกรูยึด

Ejector plate A

Pin เดิม

เซ็นเซอร�ตรวจวัดความดัน Ejector pin type

ตัด

เซ็นเซอร�ตรวจวัด
ความดัน Ejector 
pin type

ระมัดระวังหนีบสายเคเบ้ิลเซ็นเซอร�

ส�วนบ�า Pin

Ejector plate B

หมายเหตุ : ขณะท่ีติดประกอบ ตรวจสอบว�าเคลื่อนท่ีได�อย�างราบร่ืน
ถ�าเคลื่อนท่ีโดยไม�ราบร่ืน จะเกิดความต�านทานของการ
สไลด�มากและอาจไม�สามารถวัดค�าได�อย�างถูกต�อง ควรระวัง
การเกาะติดของคราบเขม�าท่ี Pin และรูท่ีใส� Pin

หมายเหตุ) กรณีประกอบติดฝ��ง Core plate อาจไม�สามารถวัดค�าได�อย�างถูกต�อง 
เนื่องจากส�วน Pin เกิดการยึดติด ซ่ึงขึ้นอยู�กับประเภทเรซินที่ใช�

※1 จําเป�นต�องประกอบกับ Amplifier ตรวจวัดความดัน MPS08B หรือ 
 MPV04 
※2 ไม�สามารถข้ึนรูปตัวหยุดหมุน เช�น ตัดบ�า เป�นต�น

เซ็นเซอร�แบบตรง (ซ�าย), 
เซ็นเซอร�แบบข้ัน (ขวา)

7 8แค็ตตาล็อกรวมของระบบการตรวจวัดแม�พิมพ� VOL.10 ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

Ejector pin type SSE series

■ เนื่องจากเป�น Ejector pin type ดังนั้นสามารถ 

เปลี่ยนแทนกับ Ejector pin ท่ีใช�อยู�ได� ※2

■  สามารถตัดความยาว Pin ให�พอดีกับแม�พิมพ�ได�

■  สามารถสั่งซื้อโดยระบุความยาวท้ังตัวของส�วน Pin ได�

เซ็นเซอรตรวจวัดความดัน

ขนาดท่ีแปรรูปและขนาดของช้ินส�วนต�างๆ ท่ีไม�ได�
ถูกระบุไว�ในแบบนั้น ควรออกแบบให�ตรงกับสเปค
ของแม�พิมพ�ท่ีติดประกอบจริงจากลูกค�า

เก่ียวกับเซ็นเซอรท่ีส่ังพิเศษ

มีสินค�าท่ีสั่งพิเศษตามเส�นผ�านศูนย�กลาง Pin, 
ความยาว Pin, ความยาวข้ันสามารถสอบถาม
บริษัท ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จํากัด
(สเปคนั้นจะปรึกษาต�างหาก) นอกจากนี้อาจมีสิ่ง
ท่ีไม�สามารถตอบสนองได�ซ่ึงขึ้นอยู�กับสเปค

※1

ืืืื

รูทะลุ Connector

รัศมีสาย
เคเบ้ิล R24

Cavity

ติดประกอบเป�น Ejector pin

ติดประกอบด�าน Cavity side

ติดประกอบท่ี Insert
โบลท�ขันยึด โบลท�ยึดฝา

Tension tap

ติดประกอบท่ี Sleeve pin กล�องถ�ายทอด

Amplifier 
ตรวจวัด

สายเคเบ้ิลเซ็นเซอร� 1 ม.

สายเคเบ้ิลสัญญาณถ�ายทอด 3 ม.

เช่ือมต�อกับ PC
เช่ือมต�อกับเคร่ืองตรวจวัดท่ีขายท่ัวไป

ความยาวสายเคเบ้ิล 1 ม.※9

※8 ค�าท่ียอมรับได�φd ของ SSEEJ-03.0x400 เป�น -0.01~-0.02 มม.
※9 สามารถสั่งพิเศษโดยระบุความยาวสายเคเบ้ิลได�
※10 ขนาดของสายเคเบ้ิลและส�วนขอบท่ีย่ืนออก
※11 ระยะท่ีห�ามดัดงอ

เซ็นเซอร�แบบตรง เซ็นเซอร�แบบข้ัน

รหัสการรับรู� 6 หลัก

Serial No. 8 หลัก

ความยาวสายเคเบ้ิล 1 ม.※9

สอดคล�องกับ RoHS

MOLD MARSHALLING SYSTEM.indb   7-8MOLD MARSHALLING SYSTEM.indb   7-8 10-Mar-22   13:18:0510-Mar-22   13:18:05



ขอมูลจําเพาะ

ตัวอยางการประกอบ

วิธีเลือกเซ็นเซอร

ขนาดภายนอก

         คํานวณน้ําหนักกดทับเซ็นเซอร              เลือกช่ือสินคาท่ีส่ังผลิตท่ีตรงจากตารางคัดเลือกช่ือสินคาท่ีส่ังผลิต

ตัวอยางการคัดเลือก  นํ้าหนัก (N) = พ้ืนที่ท่ีรับความดัน (มม.2) x ความดันภายในแม�พิมพ�ท่ีคาดการณ� (MPa)

[ตัวอย�าง①] Ejector pin แบบตรง [ตัวอย�าง②] Ejector pin แบบเหล่ียม

เส�นผ�านศูนย�กลางของปลาย                                       φ1.2 มม. ขนาดความกว�างของปลาย 0.8 มม.
พ้ืนที่ท่ีรับความดัน                          1.13 มม.2 ขนาดความยาวของปลาย 4.2 มม.
ความดันภายในแม�พิมพ�ท่ีคาดการณ� 120 MPa พ้ืนที่ท่ีรับความดัน 3.36 มม.2

นํ้าหนัก  135.6 N ความดันภายในแม�พิมพ�ท่ีคาดการณ�  180 MPa

จากตารางด�านขวา เลือก SSB200N 08×06 นํ้าหนัก 604.8 N

จากตารางด�านขวา เลือก SSB01KN 08×06

ตารางสําหรับการคัดเลือกเซ็นเซอร   สามารถเลือกไดจากตารางขางลางน้ี

เส�นผ�านศูนย�กลางของปลาย φ0.5 φ0.6 φ0.8 φ1.0 φ1.2 φ1.5 φ2.0 φ2.5 φ3.0 φ4.0

พ้ืนที่ท่ีรับความดัน [มม.2] 0.20 0.28 0.50 0.79 1.13 1.77 3.14 4.91 7.07 12.57
ความดัน

ภายใน

แม�พิมพ�ท่ี

คาดการณ�

50 MPa SSB050N SSB050N SSB050N SSB200N SSB200N SSB200N SSB01KN SSB01KN SSB01KN

100 MPa SSB050N SSB050N SSB200N SSB200N SSB200N SSB200N SSB01KN SSB01KN SSB01KN SSB04KN

200 MPa SSB050N SSB200N SSB200N SSB200N SSB01KN SSB01KN SSB01KN SSB01KN SSB04KN SSB04KN

เส�นผ�านศูนย�กลางของปลาย φ5.0 φ6.0 φ7.0 φ8.0 φ9.0 φ10.0 φ11.0 φ12.0 φ13.0 φ14.0

พ้ืนที่ท่ีรับความดัน [มม.2] 19.63 28.27 38.48 50.27 63.62 78.54 95.03 113.10 132.73 153.94
ความดัน

ภายใน

แม�พิมพ�ท่ี

คาดการณ�

50 MPa SSB01KN SSB04KN SSB04KN SSB04KN SSB04KN SSB04KN SSB16KN SSB16KN SSB16KN SSB16KN

100 MPa SSB04KN SSB04KN SSB04KN SSB16KN SSB16KN SSB16KN SSB16KN SSB16KN SSB16KN SSB16KN

200 MPa SSB04KN SSB16KN SSB16KN SSB16KN SSB16KN SSB16KN
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※8
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ตารางคัดเลือกช่ือสินคาท่ีส่ังผลิต

นํ้าหนักที่ใช�งาน (N) ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต

12.5~50 SSB050N08×06(H)

50~200 SSB200N08×06(H)

200~1k SSB01KN08×06(H)

1k~4k SSB04KN10×08H

4k~16k SSB16KN12×10H

※ H ท่ีต�อท�ายแสดงถึงสเปคที่ทนต�ออุณหภูมิสูง 200°C ของสินค�า
ท่ีสั่งซื้อ (ดูหน�า 9)

※2 แสดงระยะท่ีโก�งด�านท่ีย่ืนในขณะที่โหลดเกิน Rated capacity 
※3, ※4 เขียนการตีความไว�ในหน�า 28
※5 จําเป�นต�องดาวน�โหลดซอฟต�แวร�ตรวจวัดล�าสุดในการเชื่อมต�อกับ Amplifier ตรวจวัดความดัน MPS08B, MPV04
 Amplifier ตรวจวัดความดัน MPS08B นั้นต�องใช� “ซอฟต�แวร�ตรวจวัด เวอร�ช่ัน 11.10.43” หรือใหม�กว�าจาก “อุปกรณ�ผลิตสําหรับแม�พิมพ� / อุตสาหกรรม, 

ระบบตรวจวัดภายในแม�พิมพ�, ดาวน�โหลดซอฟต�แวร�ล�าสุด” จาก HP ของเรา ควรอัพเดตซอฟต�แวร�ก�อนการใช�งาน
 Amplifier ตรวจวัดความดัน MPV04 จําเป�นต�องส�งให�กับทางบริษัทของเราเพ่ือดําเนินการโดยไม�เสียค�าใช�จ�ายใดๆ โปรดติดต�อบริษัท ฟุตาบะ เจทีดับบลิว 

(ประเทศไทย) จํากัด 

ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต SSB050N08×06 SSB200N08×06 SSB01KN08×06 SSB050N08×06H SSB200N08×06H SSB01KN08×06H SSB04KN10×08H※5 SSB16KN12×10H※5

Rated capacity 50N 200N 1kN 50N 200N 1kN 4kN 16kN

ขอบเขตการตรวจวัดท่ีแนะนํา 12.5~50N 50~200N 200~1kN 12.5~50N 50~200N 200~1kN 1k~4kN 4k~16kN

ระยะ Stroke (ระดับ) ด�านท่ีย่ืน ※2

ตอน Rated capacity 0.02 มม.

โหลดท่ียอมรับได� 75N 300N 1.5kN 75N 300N 1.5kN 6kN 24kN

วัสดุ Body SUS630 (ความแข็ง : อย�างน�อย 40HRC)

อุปกรณ�วัดความดัน สเตรนเกจ

คุณสมบัติท่ีไม�เป�นเส�นตรง ※3 ±2.0%F.S.

ขอบเขตอุณหภูมิท่ีใช� อุณหภูมิแม�พิมพ�  ไม�เกิน 150°C อุณหภูมิแม�พิมพ�  ไม�เกิน 200°C

ความผันแปรของการรับรู� ※4 สูงสุด 0.05%F.S./°C สูงสุด - 0.03%F.S./°C

สายเคเบ้ิล สายเคเบ้ิล 3 เส�นหุ�มด�วย PTFE (φ2.5) รัศมีท่ีดัดน�อยท่ีสุด R24 มม.

ราคา (ไม�รวมภาษี) 10,700 บาท 11,700 บาท 15,800 บาท

20 (ห�ามดัดงอ)

แผ�นกระทุ�งแผ�นกระทุ�ง (ล�าง)

แผ�นกระทุ�ง (ล�าง) แผ�นกระทุ�ง (ล�าง)

แผ�นกระทุ�ง (บน) แผ�นกระทุ�ง (บน)

Ejector pin Ejector pin
รัศมีการดัด
ท่ีน�อยท่ีสุด R24

เล
็กท

ี่สุด
 0

.2

60 (สามารถทําผิวปาดได�)

C3 หรือหลบได�อย�างราบร่ืน

9 10แค็ตตาล็อกรวมของระบบการตรวจวัดแม�พิมพ� VOL.10 ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

Button type SSB series

■  เนื่องจากตรวจวัดโดยจัดวางใต� Ejector pin ดังนั้น

สามารถใช� Ejector pin ท่ีมีอยู�ได�

■  สามารถใช�ได�กับ pin ท่ีมีเส�นผ�านศูนย�กลางขนาดเล็ก, 

pin แบบส่ีเหล่ียม, pin ท่ีมีลักษณะปลายแบบพิเศษ และ 

pin แบบตัดบ�า ซ่ึงเซ็นเซอร�แบบ Ejector pin

จะไม�รองรับ

เซ็นเซอรตรวจวัดความดัน

※1

※1 จําเป�นต�องประกอบกับ Amplifier ตรวจวัดความดัน 
MPS08B หรือ MPV04 

รหัสการรับรู� 6 หลัก
Serial No. 8 หลัก

ความยาวสายเคเบ้ิล L※10

ตารางขนาด
Rated capacity D2 D3 H L1 L2 d1 d2 L C

50N/200N/1kN 8 2 6 9 19 3.9 3.4 1000 C0.2

50N/200N/1kN (ทนความร�อน) 8 2 6 9 18 4.3 3.8 1000 C0.2

 4kN 10 4 8 10 21 4.5 3.8 2000 C0.5

 16kN 12 4 10 11 22 4.5 3.8 2000 C0.5

※7  ทิศทางท่ีแรงกด : ลูกศรในแบบจะแสดงถึงทิศทางตามท่ีแรงกด 
※8  ความสูงของส�วนท่ีย่ืนคือ 0.5 มม. ทุกรุ�น
※9 เซ็นเซอร�นี้จะจับโหลดท่ีรอบตัวกล�อง เนื่องจากที่ฝาหลังจะไม�ทนโหลด ดังนั้นห�ามจับท่ีฝาหลัง
※10 สามารถสั่งพิเศษโดยระบุความยาวสายเคเบ้ิลได�

※1 : จัดวางด�านท่ีย่ืนของเซ็นเซอร�สัมผัสกับ Ejector pin
※2 : จัดวางโดยไม�ให�มีศูนย�เย้ืองระหว�าง Ejector pin กับเซ็นเซอร�
※3 : หากเส�นผ�านศูนย�กลางขอบท่ีย่ืนออก

ของ Ejector Pin ใหญ�กว�า
เส�นผ�านศูนย�กลางภายนอกของ
เซ็นเซอร� ให�ทําการเจาะรูตามท่ีแสดง
ในภาพด�านขวา

※ กรุณาเลือกโดยพิจารณา Ejector pin 
และเส�นผ�านศูนย�กลางรูท่ีหลบของ
โบลท�ขันยึด

ตารางขนาด
Rated capacity D1 H W

50N/200N/1kN 8.1 6 5

50N/200N/1kN (ทนความร�อน) 8.1 6 5

 4kN 10.1 8 6

 16kN 12.1 10 6

กรณีของการตกบ�า 
สเปคของ Ejector plate

กรณีของรูปแบบ Spacer
สเปคของ Ejector plate

สอดคล�องกับ RoHS
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สเปค

วิธีเลือกเซ็นเซอร

ขนาดภายนอก

圧力センサ

※1

Button type SCB series สําหรับกลองถายทอดสัญญาณแบบเก็บสายไฟ

■ สามารถจัดเก็บสายเคเบ้ิลในกล�องถ�ายทอดสัญญาณแบบเก็บสายไฟได�

■ เนื่องจากถูกติดตั้งไว�ด�านล�างของ Ejector Pin เพ่ือตรวจวัด จึงสามารถ

ใช�งาน Ejector Pin ท่ีกําลังใช�อยู�ท้ังแบบน้ันได�เลย

■ สามารถรองรับ “pin ท่ีมีเส�นผ�านศูนย�กลางขนาดเล็ก” “pin แบบส่ีเหลี่ยม”

“pin ท่ีมีลักษณะปลายแบบพิเศษ” และ “pin แบบตัดบ�า” ได�เช�นกัน ซ่ึง 

เซ็นเซอร�แบบ Ejector pin จะไม�รองรับ

■ MPS08B เป�น Amplifier ท่ีรองรับ ※1  ตองใชงานประกอบเขากับ Amplifier ตรวจวัดความดัน MPS08B

ชนิดความจุต่ําชนิดมาตรฐาน
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※2 มีการแสดงปริมาณการโก�งตัวในฝ��งที่ย่ืนออกมาในตอนที่มีโหลดความจุท่ีกําหนด
※3, ※4 คําอธิบายศัพท� ระบุอยู�ในหน�า 28
※5  Amplifier ตรวจวัดความดัน MPS08 เป�น “ซอฟต�แวร�ตรวจวัด Ver.11.10.60” หรือใหม�กว�า และ Amplifier ตรวจวัดความดัน MPS08B 

เป�น “ซอฟต�แวร�ตรวจวัด Ver.0.4.1.0” หรือใหม�กว�า จึงสามารถโหลดได�จาก “อุปกรณ�การผลิตสําหรับอุตสาหกรรมหรือแม�พิมพ�, ระบบตรวจวัดภายใน
แม�พิมพ�, ดาวน�โหลดซอฟต�แวร�ล�าสุด” ภายในโฮมเพจนี้แล�วทําการอัปเดต

ชนิด ชนิดความจุตํ่า ชนิดมาตรฐาน

ช่ือสินค�า
ท่ีสั่งผลิต

SCB010N03.5X06.0  N03.5
※5

SCB050N03.5X06.0 N03.5
※5

SCB050N08X06H SCB200N08X06H SCB01KN08X06H SCB04KN10X08H
※5

SCB16KN12X10H
※5

Rated capacity 10N 50N 50N 200N 1kN 4kN 16kN

ขอบเขตการตรวจวัดท่ีแนะนํา 5~10N 25~50N 12.5~50N 50~200N 200~1kN 1k~4kN 4k~16kN

ระยะ Stroke (ระดับ) ด�านท่ีย่ืน ※2

ตอน Rated capacity 0.014 มม. 0.02 มม.

โหลดที่ยอมรับได� 15N 75N 75N 300N 1.5kN 6kN 24kN

วัสดุ ตัวเครื่อง SUS630 (ความแข็ง : ไม�เกิน 40HRC)

อุปกรณ�วัดความดัน สเตรนเกจ

คุณสมบัติท่ีไม�เป�นเส�นตรง ※3 ±2.0%F.S.

ขอบเขตอุณหภูมิท่ีใช� อุณหภูมิแม�พิมพ� ไม�เกิน 150°C อุณหภูมิแม�พิมพ� ไม�เกิน 200°C

ความผันแปรของการรับรู� ※4 0.03%F.S./oC max -0.03%F.S./oC max

สายเคเบ้ิล สายที่มีชีลด�ป�องกัน PTFE 3 เส�น (φ1.1) รัศมีการดัดงอน�อยสุด R10 มม.

ราคา (ไม�รวมภาษี) 11,700 บาท 15,800 บาท

※6  ทิศทางการรบันํ้าหนักโหลด : ลกูศรในภาพแสดงถงึทศิทาง
บวกของโหลด

※7 ความสูงของส�วนนนูเท�ากบั 0.5 มม. ทุกประเภท

※8  เซ็นเซอร�นี้รักษานํ้าหนักโหลดด�วยเส�นรอบวงด�านนอกของ
ฝาครอบ ฝาหลังไม�ทนต�อนํ้าหนักโหลด ดังนั้นอย�ารับ
นํ้าหนักโหลดด�วยฝาหลัง

ตารางขนาด

Rated capacity D2 D3 H L1 L2 d1 d2 L C

50N/200N/1kN 8 2 6 8 13 4.2 3.4 1000 C0.2

4kN 10 4 8 11 16 4.5 3.4 1000 C0.5

16kN 12 4 10 12 17 4.5 3.4 1000 C0.5
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ชนิดมาตรฐาน
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ชนิดความจุตํ่า (ทนความร�อนไม�เกิน 150°C)

หมายเหตุ 1 :  เนื่องจากเป�นเซ็นเซอร�ความจุตํ่า จึงอาจเกิดความเสียหายหากเกิดโหลดที่เกินกว�าโหลดเกินที่ยอมรับได�เม่ือ
ประกอบแม�พิมพ� ฯลฯ ดังนั้นจึงควรใช�งานด�วยความระมัดระวัง

หมายเหตุ 2 :  โปรดระวังว�าเซ็นเซอร�นี้รักษานํ้าหนักโหลดด�วยความหนาเส�นรอบวงด�านนอกของฝาครอบ 0.5 มม. 
และเรซินที่บรรจุอยู�ภายใน ดังนั้นจึงไม�ทนต�อนํ้าหนักโหลดและอาจเกิดความเสียหายถ�ากดลงอย�างแรง

หมายเหตุ 3 :  โปรดดูอ�างอิงที่หน�า 10 สําหรับวิธีการเลือก SCB050N08×06H - SCB16KN12×10H

ชนิดความจุต่ํา วิธีการเลือกเซ็นเซอร

เส�นผ�านศูนย�กลางของปลาย φ0.3 φ0.5 φ0.6 φ0.8 φ1.0

พ้ืนที่รับแรงดัน [มม.2] 0.07 0.20 0.28 0.50 0.79

ความดัน
ภายใน
แม�พิมพ�ท่ี
คาดคะเน

50 MPa SCB010N SCB050N SCB050N

100 MPa SCB010N SCB050N

150 MPa SCB050N SCB050N

ชนิดความจุตํ่า (ทนความร�อนไม�เกิน 150°C)

หมายเหตุ 1 :  โปรดติดตัง้โดยให�ด�านท่ีย่ืนออกมาของเซ็นเซอร�สมัผสักบัด�านหลงัของส�วนขอบท่ีย่ืนออกของ
Ejector Pin

หมายเหตุ 2 :  โปรดพจิารณาถงึการกําหนดตําแหน�งบนและล�างของแผ�นกระทุ�งเพ่ือให�แนวระหว�าง 
Ejector Pin กบัเซ็นเซอร�จะเย้ืองศนูย�ไม�เกนิ ± 0.2

หมายเหตุ 3 :  อาจเกดิความเสยีหายหากเกิดโหลดทีเ่กนิกว�าโหลดเกนิท่ียอมรับได�
โปรดใช�ความระมัดระวังในการประกอบแม�พิมพ�

หมายเหตุ 4 :  เซ็นเซอร�นีจ้ะถกูเรซนิฉดีเข�ามาด�านในของส�วนฝาครอบ (ความหนาเส�นรอบวงด�านนอก 0.5 มม.) 
โปรดระวงัว�าส�วนของเรซนิจะไม�ทนต�อนํ้าหนักโหลด และอาจเกดิความเสยีหายถ�ากดลงอย�างแรง

หมายเหตุ 5 :  หากเส�นผ�านศนูย�กลางส�วนขอบท่ีย่ืนออกของ Ejector Pin ใหญ�กว�าเส�นผ�านศนูย�กลาง
ภายนอกของเซน็เซอร� ให�ทําการตกบ�าตามท่ีแสดงในภาพ

ชนิดมาตรฐาน

หมายเหตุ 1 :  โปรดติดตั้งโดยให�ด�านท่ีย่ืนออกมาของ
เซ็นเซอร�สัมผัสกับ Ejector Pin

หมายเหตุ 2 :  โปรดติดตั้งเพื่อให� Ejector Pin และเซ็นเซอร�
อยู�ในแนวเดียวกัน

หมายเหตุ 3 :  หากเส�นผ�านศูนย�กลางขอบท่ีย่ืนออกของ
 Ejector Pin ใหญ�กว�าเส�นผ�านศูนย�กลาง
ภายนอกของเซ็นเซอร� ให�ทําการเจาะรู
ตามท่ีแสดงในภาพ

ตารางขนาด
Rated capacity D1 H W

50N/200N/1kN 8.1 6 5

4kN 10.1 8 6

16kN 12.1 10 6

※9 ความสูงของส�วนนนูเท�ากบั 0.2 มม. ทุกประเภท

※ โปรดกําหนดโดยพิจารณาถึง
Ejector Pin และเส�นผ�าน
ศูนย�กลางรูหลบของสลักเกลียว
ขันแน�น

เล
็กท

ี่สุด
 0

.2
เล
็กท

ี่สุด
 0

.2

11 12แค็ตตาล็อกรวมของระบบการตรวจวัดแม�พิมพ� VOL.10 ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

เซ็นเซอรตรวจวัดความดัน

Serial No. 8 หลัก
รหัสการรับรู� 6 หลัก

Serial No. 8 หลัก
รหัสการรับรู� 6 หลัก

ความยาวสายเคเบ้ิล L

กรณีของการตกบ�าสเปคของ Ejector plate

กรณีของการตกบ�าสเปคของ Ejector plate

กรณีของรูปแบบ Spacer สเปคของ Ejector plate

กรณีของรูปแบบ Spacer สเปคของ Ejector plate
การดัดงอน�อยสุด R10

Ejector pin Ejector pin

C1 หรือ R ท่ีเรียบ

รัศมีการดัดงอน�อยสุด R10

15 (ห�ามดัดงอ)

C3 หรือส�วนเว�าท่ีเรียบ

Ejector pinEjector pin

แผ�นกระทุ�ง (ล�าง)

แผ�นกระทุ�ง (บน)

แผ�นกระทุ�ง (ล�าง)

แผ�นกระทุ�ง (ล�าง) แผ�นกระทุ�ง (ล�าง)

แผ�นกระทุ�ง (บน) แผ�นกระทุ�ง (บน)

แผ�นกระทุ�ง (ล�าง) แผ�นกระทุ�ง (ล�าง)

แผ�นกระทุ�ง (ล�าง)

แผ�นกระทุ�ง (บน)

แผ�นกระทุ�ง (ล�าง)

สอดคล�องกับ RoHS
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Amplifier ตรวจวัดความดัน MPS08B แผนภาพโครงสรางระบบเม่ือทําการติดต้ังเพ่ิมชุด Amplifier ตรวจวัดความดัน MPS08B□-S แผนภาพโครงสรางระบบ

○― ○― ○― ○―

AC100～240V AC100～240V AC100～240V AC100～240V

○―

AC100～240V

หน�วยความจํา USB 
(มีจําหน�ายท่ัวไป)

หน�วยความ
จํา USB 

(มีจําหน�าย
ท่ัวไป)

13 14แค็ตตาล็อกรวมของระบบการตรวจวัดแม�พิมพ� VOL.10 ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

แผนภาพโครงสรางระบบ

Windows PC สําหรับการดูแลจัดการ

※คอมพิวเตอร�จะไม�รวมอยู�ในระบบนี้

Windows PC สําหรับการดูแลจัดการ

※คอมพิวเตอร�จะไม�รวมอยู�ในระบบนี้

※มีการเช่ือมตอข้ัว Y 
ในสวน 9 เสนไวแลว

※มีการเช่ือมตอข้ัว Y ใน
สวน 25 เสนไวแลว ※มีการเช่ือมตอข้ัว Y ใน

สวน 25 เสนไวแลว

※เลือกอย�างใดอย�างหนึ่ง

เม่ือคุณซื้อชุด Amplifier ตรวจวัดความดัน MPS08B□-S จะรวมอุปกรณ�ในกรอบสีนํ้าเงิน

กรอบสีแดงจะแยกจําหน�าย

Amplifier ตรวจวดัความดันสามารถเชือ่มต�อได�ถงึ 4 เครือ่งโดยใช� “สายสือ่สารระหว�าง Amplifier” ท่ีจาํหน�ายแยก จงึทาํให�สามารถวดัค�าพร�อมกนัได�สงูสดุ 32 ช�องสญัญาณ
※เม่ือคุณซื้อชุด Amplifier ตรวจวัดความดัน MPS08B□-S ส�วนที่อยู�ในกรอบสีนํ้าเงินทั้ง 5 กรอบจะรวมอยู�ในชุดด�วย
※ต�องใช� “สายสื่อสารระหว�าง Amplifier” สําหรับจํานวนเครื่องท่ีติดตั้งเพิ่มเติม
※ต�องใช�กล�องถ�ายทอดสัญญาณและสายเคเบ้ิลถ�ายทอดสัญญาณ 1 ชุดสําหรับ 4 ช�องสัญญาณ
※ต�องใช� AC adaptor สําหรับ Amplifier ท้ังหมด
※เม่ือใช�สายเอาต�พุตแรงดันไฟฟ�า (3 ม.) จะต�องใช�แต�ละสายสําหรับ MPS08B ในกรณีท่ีติดตั้งเพิ่ม

สายเคเบ้ิลสัญญาณอินพุต/เอาตพุต (3 ม.)
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : WCI0030-D25P-Y N-MPS08B

สายเคเบ้ิลถายทอดสัญญาณทนความรอน (3 ม.)
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : WJP0430HB

AC adaptor
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : ES0024007 N-MVS08

สายเคเบ้ิลสัญญาณอินพุต/เอาตพุต (3 ม.)
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : WCI0030-D25P-Y N-MPS08B

สายเคเบ้ิลถายทอดสัญญาณทนความรอน (3 ม.)
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : WJP0430HB

ตัวเคร่ือง Amplifier ตรวจวัดความดัน
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : MPS08B

สาย LAN (2 ม.)
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : WCL0020

กลองถายทอดสัญญาณทนความรอน
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : UJP04H-L/R/C

สายเคเบ้ิลถายทอดสัญญาณทนความรอน (3 ม.)
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : WJP0430HB

กลองถายทอดสัญญาณแบบเก็บสายไฟ
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : UCP04

กลองถายทอดสัญญาณทนความรอน
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : UJP04H-L/R/C

สาย LAN (2 ม.)
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : WCL0020

กลองถายทอดสัญญาณแบบเก็บสายไฟ
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : UCP04

AC adaptor
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : ES0024007 N-MVS08

AC adaptor
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : ES0024007 N-MVS08

AC adaptor
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : ES0024007 N-MVS08

AC adaptor
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : ES0024007 N-MVS08

สายเอาตพุตแรงดันไฟฟา (3 ม.)
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : WCI0830-V-D9P-Y N-MPS08B
สายเคเบ้ิลที่เอาต�พุตค�าความดันที่วัดในแต�ละช�องสัญญาณด�วย
แรงดันอนาล็อกไปยังอุปกรณ�ภายนอก เช�น เคร่ืองบันทึกข�อมูล
และเคร่ืองฉีดข้ึนรูป
กรณีท่ีติดต้ังเพิ่ม คุณจะต�องมีแต�ละสายสําหรับ MPS08

สายส่ือสารระหวาง Amplifier (1 ม.)
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : WCM0010-R6P-R6P N-MPS08B

Amplifier ตรวจวัดความดัน (เคร่ืองเด่ียว)
●ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : MPS08B
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เอาตพุตสัญญาณเตือนการแสดงลักษณะคล่ืนมาตรฐาน

ข�อมูลความดันที่บันทึกไว�อัตโนมัติจะสามารถแสดงผลบนหน�าจอตรวจวัดได� ด�วยการเขียนทับกับลักษณะคลื่นในขณะที่ตรวจวัด คุณจึงสามารถ
ตรวจสอบด�วยสายตาถึง “การเปลี่ยนแปลงความดันในตอนที่กําหนดเงื่อนไขการขึ้นรูป” “การเปลี่ยนแปลงความดันในตอนที่ผลิตจํานวนมาก” และ 
“การเปลี่ยนแปลงความดันในตอนที่เปลี่ยนเงื่อนไขการขึ้นรูป”

การวางซอนลักษณะคล่ืน

เม่ือกดปุ�ม “แสดง/ไม�แสดงการวางซ�อน” บน Tool bar จะสามารถวางซ�อนลักษณะคล่ืนสําหรับแต�ละไซเคิลของการข้ึนรูปได�มากสุดถึง 99 ครั้ง
เนื่องจากสามารถตรวจสอบความผันแปรของลักษณะคล่ืนในแม�พิมพ�แต�ละช็อตได�แบบ Real time จึงทําให�ตรวจสอบแนวโน�มต้ังแต�เริ่มข้ึนรูปจนถึง
สภาวะคงท่ี

เอาตพุตของสัญญาณควบคุม

ด�วยการต้ังค�าอินพุตท่ีน�อยท่ีสุดสําหรับแต�ละค�าท่ีตรวจวัดและทําการเอาต�พุตสัญญาณแรงดันไฟฟ�าเม่ือเกินค�าเหล�านั้น คุณจึงสามารถควบคุมเคร่ือง
ฉีดข้ึนรูปและอุปกรณ�ภายนอกได�
เนื่องจากสัญญาณถูกเอาต�พุตโดย “โฟโตรีเลย�” จึงเป�นไปได�ท่ีจะทําการควบคุมอย�างหลากหลายรวมถึงการสลับ V-P

1 การเฝาระวังความดันของพ้ืนท่ี [ลักษณะคล่ืนเส�นสีฟ�า : OK/ ลักษณะคล่ืนเส�นสีแดง : 
Alarm] จะทําการเฝ�าระวังค�าวัดท้ังหมดในขอบเขตเวลาการเฝ�าระวังที่ตั้งไว�ว�าอยู�ใน
ขอบเขตของความดันท่ีตั้งไว�หรือไม�

3 การเฝาระวังหลัง t วินาที [ลักษณะคล่ืนเส�นสีฟ�า : OK/ ลักษณะคล่ืนเส�นสีแดง : 
Alarm] จะทําการเฝ�าระวังค�าความดันท่ีในช�วงเวลาที่ผ�านไปท่ีกําหนดไว�ว�าอยู�ในขอบเขต
ของความดันท่ีตั้งไว�หรือไม�

2 การเฝาระวังความดันชวงพีค  [ลักษณะคลื่นเส�นสีฟ�า : OK/ ลักษณะคลื่นเส�นสีแดง : 
Alarm] จะทําการเฝ�าระวังค�าความดันที่มากท่ีสุด (ค�าความดันช�วงพีค) ในขอบเขตเวลา
การเฝ�าระวังที่ตั้งไว�ว�าอยู�ในขอบเขตของความดันที่ตั้งไว�หรือไม�

4 การเฝาระวังเวลาท่ีถึงความดันชวงพีค [ลักษณะคลื่นเส�นสีฟ�า : OK/ ลักษณะคลื่น เส�นสี
แดง : Alarm] จะทําการเฝ�าระวังค�าความดันมากท่ีสุด (ค�าความดันช�วงพีค) ขณะ
ท่ีวัดว�าอยู�ในขอบเขตของเวลาท่ีเฝ�าระวังที่ตั้งไว�หรือไม�

สามารถตั้งขอบเขตการเฝ�าระวังหลายช�วงตามลักษณะคลื่นมาตรฐาน ถ�าลักษณะคลื่นหลุดออกจากกรอบท่ีเฝ�าระวัง สัญญาณเตือนจะเอาต�พุตออกจาก 
Amplifier และสามารถนํามาใช�ในการแยกแบบอัตโนมัติสําหรับของเสียจากการขึ้นรูปโดยทํางานเช่ือมต�อกับเคร่ืองฉีดข้ึนรูป นอกจากนี้ยังช�วยลด
ข้ันตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ�ได�อย�างมาก (สามารถตั้งค�าการเฝ�าระวังได� 13 แบบสําหรับแต�ละช�องสัญญาณ)

7 การเฝาระวังความดันของการดันออก [ลักษณะคล่ืนท่ีเปนเสนประสีน้ําเงิน : OK, 
ลักษณะคล่ืนท่ีเปนเสนประสีแดง : สัญญาณเตือน]
เฝ�าระวังว�าความดันของส�วนท่ีย่ืนออกภายในขอบข�ายของเวลาการเฝ�าระวังที่ตั้งค�าไว�นั้น
อยู�ในขอบข�ายความดันท่ีตั้งค�าไว�หรือไม�
※ ต�องมีความดันของการดันออกประมาณ 5MPa

5 การเฝาระวังคา Integrate 
จะทําการเฝ�าระวังพื้นท่ีท่ีล�อมรอบลักษณะคล่ืน
ความดันและแกนของเวลา (ส�วนเส�นเฉียงสีแดง) 
ว�าอยู�ในขอบเขตของค�า Integrate ท่ีตั้งไว�หรือไม�

6 การเฝาระวังคา Integrate ชวงพีค
จะทําการเฝ�าระวังค�า Integrate (ส�วนเส�นเฉียง
สีแดง) ขณะท่ีวัดจนถึงค�าความดันมากท่ีสุด 
(ค�าความดันช�วงพีค) ว�าอยู�ในขอบเขตของค�า 
Integrate ท่ีตั้งไว�หรือไม�

※ ในฐานะฟ�งก�ชันอื่นๆ ได�มีการเฝ�าระวังค�าเฉล่ีย การเฝ�าระวังเวลาที่เพ่ิมข้ึน การเฝ�าระวังเวลาที่ลดลง การเฝ�าระวังค�าเฉล่ียของระยะ การเฝ�าระวังค�าอินทิกรัลของระยะ และการเฝ�าระวังลักษณะคลื่น

15 16แค็ตตาล็อกรวมของระบบการตรวจวัดแม�พิมพ� VOL.10 ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

การทํางานของซอฟตแวรตรวจวัด  ※มีเฉพาะรุน MPS08B เทาน้ัน
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ประเภทของขอมูลท่ีจัดเก็บ Amplifier Unit ตรวจวัดความดัน

อุปกรณเสริม          

ช่ือผลิตภัณฑ� ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต ราคา (ไม�รวมภาษี) หมายเหตุ

Amplifier ตรวจวัดความดัน ชุดมาตรฐาน
(กล�องถ�ายทอดสัญญาณทนความร�อน ตัว
เช่ือมต�อเป�นหัวหันไปทางซ�าย)

MPS08BL-S

98,000 บาท

[อุปกรณ�เสริม] 
กล�องถ�ายทอดสัญญาณทนความร�อน (1 เครื่อง) หรือ
กล�องถ�ายทอดสัญญาณแบบเก็บสายไฟ (1 เครื่อง), 
สายเคเบ้ิลถ�ายทอดสัญญาณทนความร�อน (3 ม., 
1 เส�น), AC adaptor, ซอฟต�แวร�ตรวจวัด, สายเคเบ้ิล
สัญญาณอินพุต/เอาต�พุต (3 ม.), สาย LAN (2 ม.)

[ชุดสายเคเบ้ิลถ�ายทอดสัญญาณทนความร�อน 5 ม.] 
ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต : ตัวอย�าง) MPS08BL-S P-5M
※ท�ายช่ือสินค�าท่ีแสดงทางซ�ายจะมีระบุ “P-5M”
ราคา: 100,000 บาท

Amplifier ตรวจวัดความดัน ชุดมาตรฐาน
(กล�องถ�ายทอดสัญญาณทนความร�อน ตัวเช่ือมต�อ
เป�นหัวหันไปทางขวา)

MPS08BR-S

Amplifier ตรวจวัดความดัน ชุดมาตรฐาน
(กล�องถ�ายทอดสัญญาณทนความร�อน ตัวเช่ือมต�อ
เป�นหัวหันไปตรงกลาง)

MPS08BC-S

Amplifier ตรวจวัดความดัน
ชุดกล�องถ�ายทอดสัญญาณแบบเก็บสายไฟ

MPS08BU-S 98,000 บาท

Amplifier ตรวจวัดความดัน เคร่ืองเดี่ยว MPS08B 78,000 บาท

ชุด Amplifier ตรวจวัดความดัน

(ชนิดเอาต�พุตแรงดันอนาล็อก)
MPV04S 56,000 บาท [อุปกรณ�เสริม]

AC adaptor

Amplifier ตรวจวัดความดัน

(ชนิดเอาต�พุตแรงดันอนาล็อก)
MPV04 55,000 บาท

ช่ือผลิตภัณฑ� ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต ราคา (ไม�รวมภาษี) ผลิตภัณฑ�ท่ีเข�าข�าย หมายเหตุ

กล�องถ�ายทอดสัญญาณทนความร�อน UJP04H 13,300 บาท

Amplifier ตรวจวัด
ความดัน MPS08B

กล�องถ�ายทอดสัญญาณแบบเก็บสายไฟ UCP04 13,300 บาท

สายเคเบ้ิลถ�ายทอดสัญญาณทนความร�อน 
(3 ม.)

WJP0430HB 4,800 บาท
สายเคเบ้ิลถ�ายทอดสัญญาณสําหรับกล�อง
ถ�ายทอดสัญญาณทนความร�อนความยาว
สาย 3 ม.

สายเคเบ้ิลถ�ายทอดสัญญาณทนความร�อน 
(5 ม.)

WJP0450HB 6,980 บาท
สายเคเบ้ิลถ�ายทอดสัญญาณสําหรับกล�อง
ถ�ายทอดสัญญาณทนความร�อนความยาว
สาย 5 ม.

AC adaptor
ES0024007 
N-MVS08

3,100 บาท เป�น Adaptor ท่ีใช�ร�วมกับ MVS08

สายเคเบ้ิลสัญญาณอินพุต/เอาต�พุต (3 ม.)
WCI0030-D25P-Y 

N-MPS08B
3,800 บาท

สาย LAN (2 ม.) WCL0020 960 บาท

ซอฟต�แวร�ตรวจวัด (เวอร�ชัน Windows) PPSB 1,600 บาท

17 18แค็ตตาล็อกรวมของระบบการตรวจวัดแม�พิมพ� VOL.10 ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

การทํางานของซอฟตแวรตรวจวัด   ※มีเฉพาะรุน MPS08B เทาน้ัน ตารางรายการราคา

ตัวอยางการใชซอฟตแวรในการคํานวณตาราง

ตัวอย�างตารางตัวเลข ตัวอย�างกราฟ

ลักษณะคลื่นความดันที่จัดเก็บในรูปแบบ CSV สามารถแสดงเป�นตารางตัวเลขหรือกราฟโดยใช�ซอฟต�แวร�คํานวณตารางดังตัวอย�างด�านล�างนี้

สามารถจัดเก็บ [ไฟล�การต้ังค�า], [ข�อมูลของลักษณะคลื่น], [ข�อมูลตัวเลข] ตามตารางด�านล�างนี้
ข�อมูลท่ีจัดเก็บไว�สามารถนํามาใช�เป�นข�อมูลการควบคุมคุณภาพโดยสามารถแสดงเป�นตารางตัวเลขหรือกราฟโดยใช�ซอฟต�แวร�คํานวณท่ีจําหน�ายท่ัวไป
ได�

ประเภทข�อมูล หัวข�อ
นามสกุล
ไฟล�

โฟล�เดอร�ท่ีจัดเก็บ (ค�าเร่ิมต�น) 
(กรณีเฉพาะ window10)

หมายเหตุ

ไฟล�การตั้งค�า การตั้งเงื่อนไข .xml (โฟลเดอร�ปลายทางท่ีบันทึกไฟล� 
exe)/Settings

●  คือการต้ังเงื่อนไขสําหรับตรวจวัด, เฝ�า
ระวัง เลือกจากโฟลเดอร�ท่ีจัดเก็บใน PC 
และใช�โดยการจัดเก็บใน Amplifier

ข�อมูลของ
ลักษณะคล่ืน

ลักษณะคลื่นความดัน .csv
(โฟลเดอร�ปลายทางท่ีบันทึกไฟล� 
exe)/MMS_DATA/ช่ือไฟล�ท่ี
ตั้งค�า_yyyymmdd Folder

●  ถูกจัดเก็บแยกตามเลขท่ี Shot
●  สามารถเรียกเป�นข�อมูลลักษณะคล่ืน
มาตรฐานในซอฟต�แวร� MPS08B

●  สามารถแก�ไขข�อมูลได�โดยการเรียกใช� 
ซอฟต�แวร�คํานวณตาราง

ข�อมูลตัวเลข
(หัวข�อเฝ�าระวัง)

แสดงผล ความหมาย

DateTime เวลาท่ีเริ่มวัด

interval ช�วงทริกเกอร�

Shot หมายเลขช็อต

Result ผลการตัดสินสัญญาณเตือน

CH**_error รายละเอียดการตัดสินสัญญาณเตือน

integral ค�าอินทิกรัล

peak ค�าสูงสุด

peak_integral ค�าอินทิกรัลสูงสุด

peak_time เวลาท่ีข้ึนไปสูงสุด

section_average ค�าเฉล่ียของระยะ

setion_integral ค�าอินทิกรัลของระยะ

pointMonitor การเฝ�าระวังหลัง T วินาที

eject_Monitor การเฝ�าระวังการดันออก

RisingTime เวลาท่ีเพ่ิมข้ึน

FallingTime เวลาท่ีลดลง

.csv
(โฟลเดอร�ปลายทางท่ีบันทึกไฟล� 
exe)/MMS_DATA/ช่ือไฟล�ท่ี
ตั้งค�า_yyyymmdd Folder

●  ถูกจัดเก็บแยกตามวันที่
● สามารถแก�ไขข�อมูลได�โดยการเรียกใช�
ซอฟต�แวร�คํานวณตาราง

● สําหรับเน้ือหาท่ีตัดสิน Alarm (กรณีท่ีเป�น 
NG เป�น NG ท่ีหัวข�อการเฝ�าระวังข�อไหน) 
จะมีการบันทึกด�วยรหัส (รายละเอียดของ
รหัส กรุณาตรวจสอบในคู�มือการใช�งาน)
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ช่ือผลิตภัณฑ� ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต ราคา (ไม�รวมภาษี) ผลิตภัณฑ�ท่ีเข�าข�าย หมายเหตุ

สายเอาต�พุตแรงดันไฟฟ�า (3 ม.)
WCI0830-V-D9P-Y 

N-MPS08B
3,700 บาท

Amplifier ตรวจวัด
ความดัน
MPS08B

สายเคเบ้ิลที่เอาต�พุตค�าความดันที่วัดใน
แต�ละช�องสัญญาณด�วยแรงดันอนาล็อก
ไปยังอุปกรณ�ภายนอก เช�น เคร่ืองบันทึก
ข�อมูลและเครื่องฉีดข้ึนรูป กรณีท่ีติด
ตั้งเพ่ิม คุณจะต�องมีแต�ละสายสําหรับ
 MPS08B

สายสื่อสารระหว�าง Amplifier (1 ม.)
WCM0010-R6P-R6P

N-MPS08B
1,200 บาท

เป�นสายเคเบ้ิลที่จําเป�นเมื่อต�องการเพ่ิม 
Amplifier ในตอนที่จะตรวจวัด 9-32 ช�อง 
ต�องมีสําหรับจํานวนเครื่องท่ีจะติดตั้ง
เพ่ิมเติม

สายเคเบ้ิลที่เช่ือมต�อเคร่ืองทดสอบ (1 ม.) ATCS 1,900 บาท

แม�เหล็กสําหรับติดตั้งกล�องถ�ายทอด
สัญญาณทนความร�อน (1 ชุดมี 2 ช้ิน)

AMUJPH 320 บาท

ฝาป�ดกันฝุ�นของตัวเช่ือมต�อสําหรับกล�อง
ถ�ายทอดสัญญาณ

ADUJP 240 บาท

สําหรับ Adaptor แปลงสําหรับเซ็นเซอร�
ตรวจวัดความดัน
ซีรีส� EPS

ACAE01 1,200 บาท

AC adaptor ES0012001 2,000 บาท
Amplifier ตรวจวัด
ความดัน
MPV04

สายเคเบ้ิลต�อพ�วงเซ็นเซอร� (1 ม.) WSP0110A 3,600 บาท
สําหรับเซ็นเซอร�ตรวจ
วัดความดัน
แบบ Ejector Pin
ซีรีส� SSE
แบบ Button
ซีรีส� SSB

สีของสายเคเบ้ิล : ดํา
เส�นผ�านศูนย�กลางของสายเคเบิ้ล : 
3.2 ±0.3
ความต�านทานความร�อนของสายเคเบ้ิล : 
105 �C
อัตราการลดทอนท่ีวัดได� (※1)
WSP0110A : 0.30(±0.1)%
WSP0120A : 0.40(±0.1)%
WSP0140A : 0.60(±0.1)%

สายเคเบ้ิลต�อพ�วงเซ็นเซอร� (2 ม.) WSP0120A 4,000 บาท

สายเคเบ้ิลต�อพ�วงเซ็นเซอร� (4 ม.) WSP0140A 4,800 บาท

ปลั๊กเกจสําหรับ Button type ซีรีส� SSB SSBD08×06 200 บาท

เซ็นเซอร�ตรวจวัด
ความดัน แบบ Button
ซีรีส� SSB
ความจุท่ีกําหนด
50~1kN

เป�นช้ินส�วนท่ีใช�สําหรับอุดรูติดตั้ง
เซ็นเซอร�เม่ือถอดเซ็นเซอร�ออก
※ ไม�สามารถใช�กับความจุท่ีกําหนด 4kN, 

16kN ได�

19 20แค็ตตาล็อกรวมของระบบการตรวจวัดแม�พิมพ� VOL.10 ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

※ 1 สายเคเบ้ิลต�อพ�วงจะเป�นไปตามการลดทอนของเอาต�พุตตามความยาว

ตารางรายการราคา 
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d1 (มม.) 5 6 d1 (มม.) 7 8 9 10 12

d (มม.) 3.0 3.0 d (มม.) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

D (มม.) 9 10 D (มม.) 11 13 14 15 17

H (มม.) 6 6 H (มม.) 6 8 8 8 8

ราคา 
(ไม�รวมภาษี)

S30

L75~ 6,400 บาท 6,500 บาท

ราคา 
(ไม�รวมภาษี)

S30

L75~ 6,500 บาท 6,600 บาท 6,700 บาท 6,700 บาท 6,700 บาท

~L100 6,400 บาท 6,500 บาท ~L100 6,500 บาท 6,600 บาท 6,700 บาท 6,700 บาท 6,700 บาท

~L125 6,600 บาท 6,700 บาท ~L120 6,700 บาท 6,700 บาท 6,800 บาท 6,800 บาท 6,900 บาท

~L150 6,800 บาท 6,900 บาท ~L140 6,700 บาท 6,800 บาท 6,900 บาท 6,900 บาท 7,000 บาท

~L175 7,000 บาท 7,100 บาท ~L160 7,000 บาท 7,000 บาท 7,100 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท

~L200 7,300 บาท 7,300 บาท ~L180 7,300 บาท 7,300 บาท 7,400 บาท 7,500 บาท 7,600 บาท

~L225 7,500 บาท 7,500 บาท ~L200 7,500 บาท 7,600 บาท 7,700 บาท 7,700 บาท 7,800 บาท

~L250 7,700 บาท 7,700 บาท ~L225 7,700 บาท 7,800 บาท 7,900 บาท 8,000 บาท 8,100 บาท

~L275 7,800 บาท 7,800 บาท ~L250 7,900 บาท 8,000 บาท 8,100 บาท 8,200 บาท 8,300 บาท

~L300 7,900 บาท 7,900 บาท ~L275 7,900 บาท 8,100 บาท 8,200 บาท 8,300 บาท 8,400 บาท

~L325 – 8,800 บาท ~L300 8,100 บาท 8,200 บาท 8,400 บาท 9,200 บาท 8,600 บาท

~L350 – 9,000 บาท ~L325 8,800 บาท 9,000 บาท 9,100 บาท 9,200 บาท 9,400 บาท

~L375 – 9,400 บาท ~L350 9,100 บาท 9,200 บาท 9,400 บาท 9,400 บาท 9,600 บาท

~L400 – 9,600 บาท ~L375 9,400 บาท 9,600 บาท 9,700 บาท 9,800 บาท 10,000 บาท

~L400 9,600 บาท 9,800 บาท 10,000 บาท 10,100 บาท 10,600 บาท

Sleeve pin

เซ็นเซอรตรวจวัดความดัน แบบเก็บสายไฟ แบบกระดุม

ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต ：EPSSVP- ○○.○×○○○.○○
    d1 L
  ※การระบุขนาด L ควรเทียบกับความยาวของเซ็นเซอร�ท้ังตัว

วัสด ุ ：SKD61 + Nitride treatment
เซ็นเซอร�ท่ีใช� ：SSEEJL-03.0×○○○.○○

หากต�องการให�เส�นผ�านศูนย�กลางของ Pin มีขนาดφ5~φ12 สามารถทําได�โดยการใช� Sleeve pin
※กรณีท่ีใช� Sleeve pin จะไม�สามารถวัดความต�านทานของการดันออก (แยกจากแม�พิมพ�)

ขนาดภายนอก

ชนิด ความจุท่ีกําหนด
(N)

ขอบข�ายการตรวจ
วัดท่ีแนะนํา

(N)
ขอบข�ายของอุณหภูมิท่ีใช� ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต ราคา 

(ไม�รวมภาษี)

ความจุต่ํา
10 5 ~ 10 อุณหภูมิแม�พิมพ�

ไม�เกิน 150  �C

SCB010N03.5×06.0 N03.5

11,700 บาท

50 25 ~ 50 SCB050N03.5×06.0 N03.5

มาตรฐาน

50 12.5 ~ 50

อุณหภูมิแม�พิมพ�
ไม�เกิน 200  �C

SCB050N08×06H

200 50 ~ 200 SCB200N08×06H

1k 200 ~ 1k SCB01KN08×06H

4k 1k ~ 4k SCB04KN10×08H
15,800 บาท

16k 4k ~ 16k SCB16KN12×10H

 0 -0
.3

φ
D -0
.0
1

-0
.0
2

φ
d1φ
d 0

-0.05H
+0.05
  0

+0.02
  0L （L>200→L      ）

S

ทางเราจะดําเนินการเพื่อให�สามารถใส�บ�าเซ็นเซอร�ได�

เซ็นเซอรตรวจวัดความดัน  สินคามาตรฐาน Ejector pin type

เซ็นเซอรตรวจวัดความดัน ตัวเลือกสําหรับการกําหนดความยาวท้ังหมด Ejector pin type

เซ็นเซอรตรวจวัดความดัน แบบกระดุม

※ กรณีของ SSEEJL-03.0X ○○○.○○, วัสดุ : SKD61, Tolerance φd : - 0.01~ -0.02 มม.
※ กรณีของ Tolerance ของความยาวท้ังหมด L : 0 ~ +0.02 มม., ความยาวท้ังหมด 200 มม. ข้ึนไป : 0 ~ +0.05 มม.

รูปร�าง
เส�นผ�านศูนย�กลางปลายφd 

(มม.)

เส�นผ�านศูนย�กลางส�วนข้ันφd1 
(มม.)

ความยาวส�วนขั้น L1
(มม.)

ความยาวท้ังหมด L 
(มม.)

ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต ราคา (ไม�รวมภาษี)

Pin แบบข้ัน

0.8 2.0
60 100 SSEBQ-00.8×100

10,700 บาท

50 150 SSEBQ-00.8×150

1.0 2.0
40 100 SSEBQ-01.0×100

50 150 SSEBQ-01.0×150

1.2 2.0
40 100 SSEBQ-01.2×100

50 150 SSEBQ-01.2×150

1.5 2.0
40 100 SSEBQ-01.5×100

50 150 SSEBQ-01.5×150

Pin แบบตรง

2.0 – 200 SSEEQ-02.0×200

2.5 – 200 SSEEQ-02.5×200

3.0 –
250 SSEEQ-03.0×250

400 SSEEJ-03.0×400

รูปร�าง

เส�นผ�านศูนย�กลาง
ปลาย
φd 
(มม.)

เส�นผ�านศูนย�กลางส�วน 
ข้ันφd1
(มม.)

ความยาวส�วนขั้น L1
(มม.)

ความยาวท้ังหมดท่ีสามารถกําหนดได� L
(มม.)

ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต ราคา (ไม�รวมภาษี)

ตํ่าสุด สูงสุด

Pin แบบข้ัน

0.8 2.0
60 75 100 SSEBQL-00.8

×○○○.○○

N060

11,100 บาท

50 65 150 N050

1.0 2.0
40 55 100 SSEBQL-01.0

×○○○.○○

N040

50 65 150 N050

1.2 2.0
40 55 100 SSEBQL-01.2

×○○○.○○

N040

50 65 150 N050

1.5 2.0
40 55 100 SSEBQL-01.5

×○○○.○○

N040

50 65 150 N050

Pin แบบตรง

2.0 – 25 200 SSEEQL-02.0×○○○.○○

2.5 – 25 200 SSEEQL-02.5×○○○.○○

3.0 –
25 250 SSEEQL-03.0×○○○.○○

25 400 SSEEJL-03.0×○○○.○○

รูปร�าง
Rated capacity 

(N)
ขอบเขตการตรวจวัดท่ีแนะนํา

(N)
ขอบเขตอุณหภูมิท่ีใช� ช่ือสินค�าท่ีสั่งผลิต ราคา (ไม�รวมภาษี)

Button

50 12.5 ~ 50
อุณหภูมิแม�พิมพ�ไม�เกิน 

150  �C

SSB050N08×06

10,700 บาท200 50 ~ 200 SSB200N08×06

1k 200 ~ 1k SSB01KN08×06

50 12.5 ~ 50

อุณหภูมิแม�พิมพ�ไม�เกิน 

200  �C

SSB050N08×06H

11,700 บาท200 50 ~ 200 SSB200N08×06H

1k 200 ~ 1k SSB01KN08×06H

4k 1k ~ 4k SSB04KN10×08H
15,800 บาท

16k 4k ~ 16k SSB16KN12×10H

21 22แค็ตตาล็อกรวมของระบบการตรวจวัดแม�พิมพ� VOL.10 ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

ตารางรายการราคา 
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แค็ตตาล็อกรวมของระบบการตรวจวัดแม�พิมพ� VOL.10 Q&A23 24

 เอกสาร Q&A

Q&A ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

 เก่ียวกับ Amplifier ตรวจวัดความดัน MPS08B

Q1. การเพ่ิมระดับการทนตอ Noise มีขอดีอยางไร

  A1. ป�องกันผลกระทบและการทํางานท่ีผิดพลาดต�อ Amplifier ตรวจวัดความดันและเซ็นเซอร�ตรวจวัดความดันอันเนื่องมาจาก Noise ท่ีเกิด
จากอุปกรณ�ต�อพ�วงของอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส� ทําให�ได�ข�อมูลในการตรวจวัดคงท่ีทําให�ควบคุมการสืบกลับมีประสิทธิภาพมากข้ึน

Q2. มีความเปนไปไดท่ีจะตรวจวัดพรอมกัน 32 Channel โดยเช่ือมตอ Amplifier หลายเคร่ืองและวิธีการเช่ือมตอทําอยางไร

  A2. เช่ือมต�อโดยใช�สายเคเบ้ิลสื่อสารระหว�าง Amplifier ท่ีจําหน�ายแยกต�างหาก และจําเป�นต�องใช�กล�องถ�ายทอดและสายเคเบ้ิลถ�ายทอดด�วย
           (ช่ือสินค�าของสายเคเบ้ิล : WCM0010-R6P-R6P N-MPS08B  แค็ตตาล็อก หน�า 19)

Q3. สามารถแกไขขอมูลลักษณะคล่ืนท่ีใสลงใน PC ไดหรือไม

  A3. เนื่องจากเก็บเป�นไฟล� CSV ใน PC ท่ีเช่ือมต�อไว�จึงสามารถทําเป�นกราฟได�

Q4. สามารถใชพอรตเสียบสาย LAN ไดอยางไร นอกจากน้ีสามารถเช่ือมตอแบบ Wireless ไดหรือไม

  A4. ระหว�าง Amplifier กับ PC จะเช่ือมต�อโดยตรงด�วยสาย LAN เพ่ือการสื่อสารความเร็วสูง แต�ท้ังนี้ ไม�สามารถเช่ือมต�อแบบ Wireless ได�

Q5. ขนาดของขอมูลท่ีไดอยูในระดับใด

  A5. ขนาดของข�อมูลลักษณะคลื่นจะแตกต�างกันไปตามความเร็วของการ Sampling และเวลาท่ีตรวจวัด
   ดูได�จากในตารางด�านล�างนี้

(หน�วย : kB)

เวลาการตรวจวัด

ความเร็วของการ Sampling
30 sec 60 sec 120 sec

1ms 704 1,407 3,050

5ms 141 282 617

10ms 71 142 297

20ms 36 71 142

Q6. หากความจุของ PC เต็ม เคร่ืองจะทํางานอยางไร

  A6. ลักษณะคลื่นของความดันจะถูกแสดงในหน�าจอการตรวจวัด หากพ้ืนที่ว�างฮาร�ดดิสก�เหลือน�อยกว�าท่ีตั้งค�าไว� ข�อความแสดง “ความจุท่ี
เหลือของดิสก�” ท่ีหน�าจอจะเปล่ียนเป�นสีแดง และจะไม�สามารถจัดเก็บข�อมูล จึงควรย�ายข�อมูลออกไปบ�อยๆ

Q7. สามารถใชสาย LAN ท่ีจําหนายท่ัวไปไดหรือไม

  A7. สามารถใช�ได� (อาจมีกรณีท่ีได�รับผลกระทบจาก Noise ซ่ึงข้ึนอยู�กับความยาว)

Q8. สามารถแสดงลักษณะคล่ืนท่ีมอนิเตอรของเคร่ืองฉีดข้ึนรูปไดหรือไม

  A8. สามารถทําได� เนื่องจาก MPS08B นั้นเอาต�พุตแรงดันไฟฟ�าแบบอนาล็อก ดังนั้นจึงมีอินเตอร�เฟสสําหรับอินพุตแรงดันไฟฟ�าแบบ
อนาล็อกไปยังเครื่องฉีดข้ึนรูป และถ�ามีฟ�งค�ช่ันที่สามารถแสดงค�านั้นที่มอนิเตอร� ก็สามารถทําได�

Q9. การอินพุตสัญญาณของ Trigger ไปยัง Amplifier น้ันใชสําหรับทําอะไร

  A9. ทําการควบคุม, เฝ�าระวังข�อมูลนั้นโดยหน�วยไซเคิลการฉีดข้ึนรูป 1 shot จะอินพุตสัญญาณ Trigger ในช�วงจังหวะสตาร�ท นอกจากนี้ 
หากต�องการยกเลิกการดริฟท�อุณหภูมิ จะรีเซ็ตเป�นศูนย�

 เก่ียวกับเซ็นเซอรตรวจวัดความดัน Ejector pin type

Q10. สเปคของเซ็นเซอรเดิม (EPS series) กับเซ็นเซอรใหม (SS series) แตกตางกันอยางไร

  A10. ศูนย�กลางของบ�าเซ็นเซอร�เปลี่ยนจาก φ5.7 เป�น φ6.0 นอกจากนี้เนื่องจากมีการเพ่ิมความทนต�อ Noise จึงได�เปลี่ยนสายเคเบ้ิล
และเส�นที่เช่ือมต�อ ดังนั้นรูปร�างของ Connector จึงมีความแตกต�างกัน

Q11. ความทนทานของเซ็นเซอรเปนอยางไร
  A11. การทดสอบโหลดซ้ําๆ = มากกว�า 1 ล�านรอบ (ตัวอย�าง อุณหภูมิปกติ, 80 MPa, cycle time 1.2 sec,φ3) อนึ่ง มีความเป�นไปได�ท่ีจะมี

ผลกระทบจากเงื่อนไขท่ีใช�ต�างๆ ดังนั้นนี่จึงไม�ใช�ค�ารับประกันความทนทาน

Q12. ความแข็งแรงของฐานท่ีติดสายเคเบ้ิลของเซ็นเซอรเปนอยางไร
  A12. แรงทําลายในกรณีท่ีดึงสายเคเบ้ิลในแนวตั้งฉากกับ Pin (A ในรูป) = มากกว�า 9.5 กก.

Q13. สามารถแปรรูปลักษณะของปลาย Pin ไดหรือไม

  A13. ในกรณีของเซ็นเซอร�ตรวจวัดความดัน EP type จะไม�สามารถแปรรูปตรงท่ีให�หยุดหมุนได� ดังนั้นจึงไม�สามารถแปรรูปรูปร�างได� อย�างไร
ก็ตาม หากเป�นเซ็นเซอร� Button type จะใช� Pin เดิม ดังนั้นจึงสามารถใช�ได�

Q14. สามารถตรวจวัดความตานทานของการแยกออกจากแมพิมพ (แรงดันออก) ไดหรือไม
  A14. สามารถตรวจวัดได�โดยตัดสินจากลักษณะคลื่นตอนที่ดันออกของหน�าจอตรวจวัด

  อ�างอิง ถ�าคูณพื้นที่รับแรงดันของเซ็นเซอร�ตรวจวัดความดัน (มม.2) กับค�าความดันช�วงพีคของลักษณะคลื่นที่ดันออก (MPa) 

   จะได�แรงดันออก (N) ในการแปลงหน�วยเป�น กก. ให�คูณด�วย 0.102

  ตัวอย�างการคํานวณ ความดันสูงสุดท่ีดันออก : C   = 20 (MPa)

   เส�นผ�านศูนย�กลางของเซ็นเซอร�ตรวจวัดความดัน : d = φ3 (มม.)

   พ้ืนที่รับแรงดันของเซ็นเซอร�ตรวจวัดความดัน : S =  (3 x 3 xπ) /4 = 7.0686 (มม.2)

   แรงดันออก : P (N)  = c x s = 20 x 7.0686 = 141.4

              141.4 (N) x 0.102 = 14.4 (kgf) 

Q15. สามารถตรวจสอบสายเซ็นเซอรขาดไดอยางไร
  A15. สามารถตรวจสอบได�อย�างง�ายว�าทํางานปกติหรือไม�โดยใช�สายเคเบ้ิลเชื่อมต�อ Tester (จําหน�ายแยกต�างหาก)
   (ช่ือสินค�าของสายเคเบ้ิลเชื่อมต�อ Tester : ATCS  แค็ตตาล็อก หน�า19)
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 เอกสาร Q&A

Q&A ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

Q16. สามารถใชในการข้ึนรูป Die cast ไดหรือไม

  A16. หากความดันในแม�พิมพ�ไม�เกิน 100 MPa, อุณหภูมิแม�พิมพ�ไม�เกิน 150oC ซ่ึงอยู�ในขอบเขตของสเปค สามารถวัดได�

Q17. ติดวงจรท่ีชดเชยคาอุณหภูมิหรือไม

  A17. ไม�มีวงจรที่ชดเชยค�าอุณหภูมิเป�นพิเศษ จะทําการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงค�าความดันโดยอุณหภูมิของส�วนของสายเคเบ้ิลและค�าความ
ต�านทานโดยส�วนประกอบของวงจร สําหรับการดริฟท�ของอุณหภูมิของสเตรนเกจจะทําการยกเลิกโดยการเซ็ตศูนย�ของเวลาท่ี 
อินพุต/เอาต�พุตสัญญาณ Trigger (ตอนเริ่มตรวจวัด)

Q18. สามารถตรวจวัดโดยการเช่ือมตอเซ็นเซอรกับ Amplifier ท่ีจําหนายท่ัวไปไดหรือไม

  A18. เนื่องจากเป�นสเปคเฉพาะของทางบริษัท ดังนั้นจึงไม�สามารถเช่ือมต�อและตรวจวัดกับอุปกรณ�อ่ืน 

 เกี่ยวกับเซ็นเซอรตรวจวัดความดัน Button type

Q19. ตอนท่ีคัดเลือกเซ็นเซอรตรวจวัดความดัน Button type ควรคาดการณความดันภายในแมพิมพเปนเทาไร

  A19. เนื่องจากตามประสบการณ� เคสส�วนมากมีอย�างน�อยคร่ึงหนึ่งของความดันพีคของการฉีด ดังนั้นขอให�อ�างอิงข�อมูลด�านเคร่ืองฉีดข้ึนรูป

Q20. ความแข็งแรงของฐานท่ีติดสายเคเบ้ิลของเซ็นเซอรเปนอยางไร
  A20. แรงทําลายในกรณีท่ีดึงสายเคเบ้ิลในแนวตั้งฉาก (รูป A) = มากกว�า 9.5 กก.

Q21. ถาหากดานขางของบาของ Ejector pin สัมผัสกับสวนท่ีย่ืนของเซ็นเซอร สามารถตรวจวัดไดหรือไม

  A21. ควรติดตั้งโดยไม�ให�มีศูนย�เย้ืองระหว�าง Ejector pin กับเซ็นเซอร� (ค�าเผ่ือสูงสุด ±0.3 มม.)

Q22. กรณีท่ีแปรรูปปลาย Ejector pin เอียง พ้ืนท่ีรับแรงดันจะเปล่ียนแปลงและจะคํานวณความดันอยางไร

  A22. พ้ืนทีร่บัแรงดันนัน้เป�นพืน้ทีฉ่ายไปยังทศิทางการเป�ดแม�พิมพ� ถ�าหากเป�น Pin กลม φ1 แม�จะตัดเอียงกต็าม จะคํานวณโดย φ1 แรงดนั
จะกระทําในทิศทางต้ังฉากกับผิวหน�าท่ีตัดเอียงและจะเหมือนกับการแปลงเป�นความดันในทิศทางของการเป�ดแม�พิมพ� อาจใช�สมการในการ
คํานวณเหมือนกันได�

 ตัวอย�าง กรณีของ φ1 : พ้ืนที่รับแรงดัน (มม.2) x ความดันในแม�พิมพ�ท่ีคาด (MPa) = 0.79 (มม.2) x 120 MPa = 94.8 (N)

Q23. ระยะการเคล่ือนของเซ็นเซอรคือเทาไร
 A23. ระยะการเคล่ือนของเซ็นเซอร�มากท่ีสุดในตอนที่รับ Rated load คือ 0.02 มม.

Q24  ความทนทานของเซ็นเซอรเปนอยางไร
 A24. การทดสอบซ้ํา = 10 ล�านครั้งขึ้นไป (ตัวอย�างเช�น SSB01KN08×06 : 23oC, 1200N, รอบทํางาน 0.5 วินาที) 

   อนึ่ง มีความเป�นไปได�ท่ีจะมีผลกระทบจากเงื่อนไขท่ีใช�ต�างๆ ดังนั้นนี่จึงไม�ใช�ค�ารับประกันความทนทาน

 เก่ียวกับการเขากันไดของผลิตภัณฑเกาและใหม

Q25. สามารถใชโดยการประกอบ Amplifier รุนเกา (EPA, EPC, EPV) กับเซ็นเซอรรุนใหม (SS series) ไดหรือไม

 A25. ไม�สามารถใช�ได�

Q26. สามารถใชโดยการประกอบ Amplifier รุนใหม (MPS08B) กับเซ็นเซอรรุนเกา (EPS series) ไดหรือไม

  A26. สามารถใช�ได�โดยเช่ือมต�อกับ Adaptor สับเปล่ียน (จําหน�ายแยกต�างหาก) แต�ท้ังนี้ ความสอดคล�องกับ CE คือตอนท่ีประกอบเข�ากับ 
เซ็นเซอร�รุ�นใหม� (SS series) (ช่ือสินค�าของ Adaptor สับเปล่ียน : ACAE01  แค็ตตาล็อก หน�า 19)

   ไม�สามารถตรวจวัดด�วยการผสมกันของซีรีส� EPS, ซีรีส� SS

Q27. Amplifier รุนเกา (EPA, EPC, EPV) กับเซ็นเซอรรุนเกา (EPS Series) มีจําหนายถึงเม่ือไร

  A27. Amplifier รุ�นเก�าจะจําหน�ายจนหมดสต็อก เซ็นเซอร�รุ�นเก�าในขณะนี้ยังมีจําหน�ายต�อ

Q28. คาตรวจวัดแตกตางกันไปตาม Diameter Pin หรือไม

  A28. กรณีของเซ็นเซอร� EP type ได�ทําการสอบเทียบแต�ละ Diameter Pin ดังนั้นค�าท่ีตรวจวัดจึงไม�เปลี่ยนแปลง ส�วนในกรณีของ

เซ็นเซอร� Button type เนื่องจากเป�นการป�อนค�า Diameter Pin บนหน�าจอต้ังค�าของซอฟต�แวร�ตรวจวัด ดังนั้นค�าท่ีตรวจวัดจึงไม�เปลี่ยนแปลง

 คําถามท่ีถามบอย

Q29. หากสายเซ็นเซอรขาดจะทําอยางไร
  A29. ซ�อมโดยมีค�าใช�จ�าย ซ่ึงขึ้นกับตําแหน�งที่ขาดว�าสามารถซ�อมได�หรือไม� ดังนั้นจึงต�องตรวจสอบท่ีตัวสินค�า (กรุณาติดต�อสํานักงานขาย

บริษัท ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จํากัด)
   ※เงื่อนไขท่ีสามารถซ�อมได� = กรณีท่ีขาดโดยจากส�วนบ�าเซ็นเซอร�มากกว�า 50 มม.

Q30. หาก Connector ของเซ็นเซอรเสียจะทําอยางไร

  A30. ซ�อมโดยมีค�าใช�จ�าย (กรุณาติดต�อสํานักงานขายบริษัท ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จํากัด)

Q31. ลักษณะคล่ืนไมถูกแสดงในหนาจอตรวจวัดจะทําอยางไร

  A31. มีความเป�นไปได�ท่ีสายเซ็นเซอร�ขาดหรือไม�สามารถเช่ือมต�อระหว�าง Amplifier กับ PC กรุณาดูการตรวจสอบเซ็นเซอร�ในหน�า 10
ความผิดปกติของการสื่อสารอาจมาจากความผิดปกติของการเช่ือมต�อ ดังนั้นควรดึงสายเคเบ้ิลออกและเช่ือมต�ออีกครั้ง

Q32. สามารถใสเซ็นเซอรท่ีตําแหนงใดไดบาง
  A32. ใส�เซ็นเซอร�ท่ีตําแหน�งใดก็สามารถตรวจวัดความดันได� แต�กรณีท่ีต�องการตรวจจับการ Short shot แนะนําให�ใส�ใกล�กับบริเวณท่ีเกิดการ  
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 เอกสาร Q&A

Q&A ระบบตรวจวัดความดันเรซินภายในแมพิมพ

Q33. ตองการตรวจจับการ Short แตไมทราบเกณฑของกรอบการเฝาระวังของ Alarm

  A33. จําเป�นต�องนําข�อมูลท่ีเก็บไว�มาเปรียบเทียบกับงานดี ซ่ึงวิธีการคือการตั้งค�ากรอบการเฝ�าระวังโดยกําหนดจากค�าสูงสุดและค�าต่ําสุดของ
ข�อมูลช�วงพีคท่ีเก็บไว�ตอนการข้ึนรูปท่ีคงทีี่

Q34. ลักษณะคล่ืนความดันในอุดมคติเปนอยางไร

  A34. แม�จะเป�นแม�พิมพ�เดียวกัน แต�ลักษณะคลื่นจะแตกต�างกันโดยขึ้นอยู�กับตําแหน�งที่ติดต้ังเซ็นเซอร� ลักษณะคลื่นที่มีความเสถียรและเป�นไป
ตามคุณภาพท่ีกําหนดคือลักษณะคลื่นความดันในอุดมคติ 

Q35. ปอนแรงดันไฟฟาในสัญญาณ Trigger ของ Amplifier ไปแลวจะทําอยางไร

  A35. การเช่ือมต�อจะทําให�ช้ินส�วนอิเล็กทรอนิกส�ท่ีอยู�ภายใน Amplifier เสียหาย ควรเช่ือมต�อกับจุดอินพุตท่ีไม�มีแรงดันไฟฟ�า (เช�น รีเลย� 
ต�างๆ) สัญญาณการเคลียร� Alarm ก็เช�นเดียวกัน

Q36. ความสัมพันธระหวางความบกพรองหลักของช้ินงานข้ึนรูปกับการตรวจวัดความดันเปนอยางไร
  A36. กรุณาอ�างอิงตารางข�างล�างนี้

ช่ือความบกพร�อง
ของการข้ึนรูป

ลักษณะของความบกพร�อง สาเหตุหลักและสภาพ การตอบสนองต�อป�ญหาของการวัดความดันเรซินในแม�พิมพ�

Short shot
มีส�วนที่เรซินไม�ได�เข�าไปใน
ช้ินงานขึ้นรูป (หายไป
บางส�วน)

ไม�ได�บรรจุอย�างสมบูรณ�เนื่องจากปริมาณเรซินไม�เพียงพอ
และความดัน, ความเร็วของการบรรจุไม�เพียงพอ เป�นต�น

หากติดตั้งเซ็นเซอร�ตรวจวัดความดัน Ejector pin type 
บริเวณใกล�กับส�วนท่ีเกิด Short shot จะสามารถตรวจจับ
ความดันท่ีลดลงภายในแม�พิมพ�ตอนท่ีเกิด Short shot ได�

ครีบ
เกิดฟ�ล�มบางๆ อยู�รอบๆ 
ช้ินงานขึ้นรูปและรู

เรซินไหลเข�าไปในช�องว�างของแม�พิมพ�จากความดันของการ
บรรจุสูงและแรงแคลมป�แม�พิมพ�น�อยไป

กรณีท่ีความดันของการบรรจุสูง ความดันภายในแม�พิมพ�จะ
สูงกว�าเม่ือเทียบกับช้ินงานที่ไม�มีความบกพร�อง

โก�ง ชิ้นงานขึ้นรูปโก�ง (เสียรูป)
ความสมดุลของความเค�นท่ีเหลืออยู�ในชิ้นงานขึ้นรูปไม�ดีด�วย
ความดันส�วนหน่ึงภายในชิ้นงานที่ข้ึนรูปสูง, ความเร็วตํ่า, 
ความดันตอนท่ีแข็งตัวไม�สมํ่าเสมอ เป�นต�น

มีความเป�นไปได�ท่ีจะช�วยแก�ไขป�ญหาโดยการทําความเข�าใจ
ถึงความสมดุลของความดันของช้ินงานขึ้นรูปและความดัน
ตอนท่ีเรซินแข็งตัว

Flow mark
ลายคลื่นของการไหลของ
เรซิน ท่ีเกิดข้ึนที่ผิวหน�าของ
ช้ินงานขึ้นรูป

ความเร็วปลายเรซินตํ่า, ไหลและค�อยๆ แข็งตัว
มีความเป�นไปได�ท่ีจะช�วยแก�ไขป�ญหาโดยการทําความเข�าใจ
เรื่องเวลาจนถึงขั้นตอนการบรรจุเรซินเสร็จสิ้น

Weld line
ลายลักษณะเส�นที่เกิดท่ีจุด
บรรจบของการไหลของ
เรซินที่ไหลแยกจาก Gate

การไหลของเรซินมาท่ีจุดบรรจบไม�สามารถรวมตัวประสาน
กันได�อย�างสมบูรณ� เนื่องจากความเร็วการไหลของเรซินช�า
 เป�นต�น

มีความเป�นไปได�ท่ีจะช�วยแก�ไขป�ญหาโดยการทําความเข�าใจ
เรื่องเวลาจนถึงขั้นตอนการบรรจุเรซินเสร็จสิ้น

Sink mark
รอยยุบท่ีเกิดท่ีผิวหน�าของ
ช้ินงานขึ้นรูป

ผิวหน�ายุบจากการหดตัวและการแข็งตัวของเรซิน
มีความเป�นไปได�ท่ีจะช�วยแก�ไขป�ญหาโดยการทําความเข�าใจ
ของความสูงและการตกลงของความดันภายในแม�พิมพ�ต�างๆ

Void
ฟองอากาศท่ีเกิดท่ีส�วนใน
ของช้ินงานขึ้นรูป

เกิดฟองอากาศภายในจากการหดตัวและการแข็งตัวของ
เรซิน

มีความเป�นไปได�ท่ีจะช�วยแก�ไขป�ญหาโดยการทําความเข�าใจ
ของความสูงและการตกลงของความดันภายในแม�พิมพ�ต�างๆ

Silver
เส�นสีเงินที่สะท�อนแสงที่ผิว
หน�าของช้ินงานขึ้นรูป

เกิดเส�นท่ีผิวหน�าจากการท่ีเรซินม�วนเอาอากาศเข�ามาใน
 Cavity

มีความเป�นไปได�ท่ีจะช�วยแก�ไขป�ญหาโดยการทําความเข�าใจ
เรื่องเวลาจนถึงขั้นตอนการบรรจุเรซินเสร็จสิ้น

Over pack
เกิดจาก Injection และ Holding Pressure มากกว�าท่ีคาดไว�
นอกจากนี้ ใส�เรซินมากกว�าท่ีจําเป�นในแม�พิมพ�

ความดันภายในแม�พิมพ�จะเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับช้ินงานที่ไม�มี
ความบกพร�อง

 ※ [การตอบสนองต�อป�ญหาของการวัดความดันเรซินในแม�พิมพ�]  เป�นสิ่งท่ีบันทึกเนื้อหาท่ีคาดคะเนท่ัวไป ไม�ใช�ข�อมูลการทดลอง 

Q37. Nonlinearity คืออะไร

  A37. คือค�าตัวเลขท่ีแตกต�างกันสูงสุดระหว�างเส�นโค�งที่ปรับกับเส�นตรงที่เช่ือมต�อเอาต�พุตท่ีไม�มีการโหลดและเอาต�พุตของ Rated load 
ท่ีแสดงเป�นเปอร�เซ็นต�ของ Rated

Q38. การแปรผันการรับรูคืออะไร
  A38. คือการเปล่ียนแปลงการรับรู�จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิท่ีใช� จะแสดงเป�นอัตราการเปลี่ยนแปลงต�อ 1oC

 

 อ่ืนๆ

Q39. มีคูมือการใชงานภาษาอะไรบาง
  A39. มีคู�มือการใช�งานฉบับภาษาอังกฤษ ส�วนภาษาอ่ืนๆ คาดว�าจะจัดทําต�อไป

Q40. การใหยืมสามารถทําแบบเดิมไดหรือไม
  A40. สามารถให�ยืมแบบเดิมได� (โดยหลักการแล�วจะให�ยืมได� 2 สัปดาห�และให�ยืมได�ครั้งเดียวเท�านั้น)

Q41. ฟงคช่ันในการสับเปล่ียนภาษาอังกฤษของซอฟตแวรตรวจวัดเปนอยางไร
  A41. เป�นฟ�งค�ช่ันที่สับเปล่ียนภาษาโดยกดปุ�มครั้งเดียวบนหน�าจอของซอฟต�แวร�ตรวจวัด ป�จจุบันรองรับภาษาญ่ีปุ�นและภาษาอังกฤษ ส�วนภาษา

อ่ืนๆ คาดว�าจะจัดทําต�อไป

Q42. CE marking คืออะไร

  A42. CE marking คือสัญลักษณ�ท่ีเป�นไปตามมาตรฐาน กําหนดให�ต�องติดบนผลิตภัณฑ�ท่ีระบุซ่ึงถูกจัดจําหน�ายในสหภาพยุโรป (EU) และแสดง
ถึงความสอดคล�องกับข�อกําหนดด�านความปลอดภัยท่ีจําเป�น (ESRs : Essential Safety Requirements) ของกฎหมาย EU (EC) “CE” 
เป�นภาษาฝรั่งเศสที่ย�อมาจาก “Conformite Europeenne” (ภาษาอังกฤษคือ “European Conformity”) ผู�ประกอบการผลิต (ผู�นําเข�า) 
ผลิตภัณฑ�นั้น หรือหน�วยงานรับรองภายนอกจะทําการประเมินความสอดคล�องท่ีกําหนด เพ่ือติดสัญลักษณ�ท่ีผลิตภัณฑ�, บรรจุภัณฑ� และ
เอกสารแนบ ผลิตภัณฑ�ท่ีมีการแสดง CE marking จะได�รับการรับรองให�จัดจําหน�ายและกระจายผลิตภัณฑ�ได�อย�างอิสระในสหภาพยุโรป 
ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับผลิตภัณฑ� กล�าวคือ การได�รับการรับรองจากหน�วยงานรับรองภายนอก (NB = Notified Body) และการรับรองตนเองที่ได�รับ
การอนมัุต ิ(จากหน�วยงานส�งเสรมิการค�าของญ่ีปุ�น JETRO) นัน้ไม�จาํเป�นในกรณีท่ีส�งออกไปนอกเหนือภมิูภาค EU การทําให�สอดคล�องกบั
มาตรฐานของยุโรปจึงเป�นการรับประกันถึงความมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง
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