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คู่มือการใช้งาน 

โปรแกรม Escort Console Plus Version 3.1 

(EA-SWP-PLUS) 

 

  

 

 

 

*เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการปกป้องโลกจากสภาวะโลกร้อน ดว้ยการลดการใชก้ระดาษ 

สามารถขอคู่มือการใชง้านแบบ File โดยทางบริษทัจะจดัส่งใหท้าง Email 

 

 

บริษัทเซสท์-เมด จ ากดั 
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กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์: 02 682 9151-4 โทรสาร: 02 682 9155 อเีมล: support@zest-med.com 

www.zest-med.com 
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1. ค าแนะน าในการเร่ิมต้นใช้งาน 

 โปรแกรม Console Plus สามารถใชร่้วมกบัผลิตภณัฑ์รุ่น iMINI, iMINI USB PDF และ xTag โดย

การพฒันาของบริษทัผูผ้ลิต ผูใ้ชง้านสามารถตั้งค่าโปรแกรม, ดาวน์โหลด, สังเกตและวเิคราะห์ขอ้มูลได ้

 ผลิตภณัฑท่ี์สามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรม Console Plus แสดงดงัตารางดา้นล่าง 

 

 

2. ระบบปฏบิัติการทีร่องรับ 

 - Window XP 

 - Window 7 

 - Window 8 
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3. อปุกรณ์เสริม  

 สายเช่ือมต่อ Type A to Mini-B USB กบัคอมพิวเตอร์ (Code: ESC-DB9F-M18) 

 

 

4. การติดตั้งโปรแกรม 

4.1. ท าการดาวน์โหลด Setup file เพื่อท าการติดตั้งจาก www.escortdataloggers.com ช่ือไฟล ์

ConsolePlusSetup.exe/ ConsolePlusSetup.zip จากนั้นท าการติดตั้งดงัรูป  
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4.2. กดดบัเบิลคลิกท่ีไฟล ์ConsolePlusSetup.exe จากนั้นคลิก Next 

   

 

4.3. เลือกสถานท่ีติดตั้งโปรแกรม จากนั้นคลิก Next 

 

คลิก Next 
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คลิก Install เพื่อติดตั้ง drivers 

 

คลิก Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม 

 

คลิก FINISH  
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5. การใช้งานโปรแกรม ConsolePlus  

5.1. เร่ิมการใชง้านโปรแกรมโดยคลิกท่ีไอคอนรูป               หากท าการติดตั้งคร้ังแรกจะมีหนา้ OPTIONS 

และตวัหนงัสือสีแดง ถา้ตอ้งการตั้งค่าตามเดิมให้คลิก OK หากตอ้งการตั้งค่าแบบอ่ืนให้ท าการเลือกสถานท่ี

เก็บไฟล ์ดงัรูป 

 

 

5.2. จากนั้นจะมีหนา้ Home page ข้ึนมา ใหท้  าการตรวจเช็คดูวา่โปรแกรมไดท้  าการอพัเดตเป็นเวอร์ชัน่

ล่าสุดแลว้ก่อนท่ีจะไปขั้นตอนต่อไป 
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6. เมนูหลกั 

 ฟังกช์ัน่ต่างๆ จะยงัคงไม่สามารถใชง้านไดจ้นกวา่จะท าการเช่ือมต่อเคร่ือง Data Logger หรือท าการ

เปิดไฟลข์อ้มูลข้ึนมา ผูใ้ชง้านสามารถคลิกเลือกท่ี “Options” ไดเ้สมอเพื่อท าการเปล่ียนค่าต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดไฟลข์อ้มูลท่ีไดบ้นัทึกเก็บไว ้

บนัทึกขอ้มูลของ Data logger 

บนัทึกขอ้มูลของ Data logger ในรูปแบบไฟล์อ่ืนๆ เช่น csv 
และ txt 

 
ปิดไฟลข์อ้มูลท่ีเลือกในกรณีท่ีเปิดหลายไฟล์ 

ปิดไฟลข์อ้มูลทั้งหมด 
 
ตั้งค่าโปรแกรม 

เปิดไฟลเ์ทมเพลตท่ีไดบ้นัทึกไว ้

บนัทึกไฟลเ์ทมเพลตท่ีไดต้ั้งค่าใหม่ 

สร้างไฟลข์อ้มูลเป็นรูปแบบไฟล ์PDF 

รูปแบบรายงานก่อนสัง่พิมพ ์

สัง่พิมพร์ายงาน 

ตรวจเช็คการอพัเดตโปรแกรม 
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7. สัญลกัษณ์ต่างๆ ของโปรแกรม 

   

 

 

 

 

 

 

8. แถบต่างๆ ของโปรแกรม 

 

Home: แสดงหนา้ Homepage 

Program: ตั้งค่าโปรแกรมของ Data logger 

Graph: กราฟเส้นแสดงขอ้มูลของ Data logger หรือไฟลข์อ้มูล 

Histogram: กราฟแท่งแสดงขอ้มูลของ Data logger หรือไฟลข์อ้มูล  

Table: ตารางแสดงขอ้มูลของ Data logger หรือไฟลข์อ้มูล 

Summary: แสดงการสรุปขอ้มูลของ Data logger หรือไฟลข์อ้มูล 

 

 

 

 

บนัทึกขอ้มูล 

เปิดไฟลข์อ้มูล 

ตั้งค่าการท างานของ Data logger 

ดาวน์โหลดขอ้มูลจาก Data logger 

บนัทึกขอ้มูลเป็นรูปแบบไฟล ์PDF บนัทึกลงในแฟ้มท่ีตั้งค่าเร่ิมตน้ 

เชค็อพัเดตโปรแกรม 

รูปแบบรายงานก่อนพิมพ ์

สัง่พิมพร์ายงาน 

ล๊อคการตั้งค่าโปรแกรม 

ตั้งค่าโปรแกรม ConsolePlus Options 
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9. ตัวเลอืกการตั้งค่าโปรแกรม  

 - General tab: ใชส้ าหรับท าการเลือก/ ไม่เลือกการตั้งค่าต่างๆ (เช่น ดาวน์โหลดขอ้มูลอตัโนมติัหรือ

บนัทึกขอ้มูลอตัโนมติั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวนโ์หลดขอ้มูลจาก Data logger อตัโนมติัทนัทีท่ีเช่ือมต่อ 

บนัทึกขอ้มูลอตัโนมติัภายหลงัจากดาวน์โหลดขอ้มูลแลว้ 

ขอ้มูลจะถูกบนัทึกเป็นรูปแบบไฟล ์txt แบบอตัโนมติั 

ขอ้มูลจะถูกบนัทึกเป็นรูปแบบไฟล ์csv แบบอตัโนมติั 

ขอ้มูลจะถูกบนัทึกเป็นรูปแบบไฟล ์PDF แบบอตัโนมติั 

เปิดขอ้มูลที่บนัทึกเป็นรูปแบบไฟล ์PDF แบบอตัโนมติั  

แสดงหนา้ต่างการช่วยเหลือท่ีดา้นขวาของโปรแกรม 

ท าการเลือกหน่วยอุณหภูมิเป็น OC หรือ OF 

เปรียบเทียบขอ้มูลในช่วงเวลาเดียวกนั 

เปรียบเทียบขอ้มูลต่างช่วงเวลากนั 

สามารถเลือกค่า Activation Energy ใหค้  านวณเป็น MKT 
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 - View tab: สามารถปรับตั้งค่าต่างๆ ของกราฟเส้นและกราฟแท่งได ้

 

 - ภาษา: สามารถเลือกใชง้านได ้6 ภาษา  
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10. การตั้งค่าการท างานของเคร่ือง iMINI 

10.1. ต่อสาย USB เพื่อเช่ือมต่อโปรแกรมกบัเคร่ือง iMINI โดยใหป้ลายดา้น mini USB ต่อเขา้กบัตวัเคร่ือง 
iMINI และปลายดา้น USB ต่อเขา้กบัอุปกรณ์ท่ีติดตั้งโปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์ 

10.2. โปรแกรม ConsolePlus จะท าการเช่ือมต่อเคร่ือง iMINI กบัโปรแกรม 

10.3. จะแสดงหมายเลข Serial number ของเคร่ือง iMINI และสถานะของการแจง้เตือนต่างๆ ดงัรูป 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงสถานะของการแจ้งเตือนต่างๆ ทีไ่ด้ตั้งค่าไว้ 

10.4. ถา้หากแถบฟังกช์ัน่เป็นสีเทาใหค้ลิกท่ีสัญลกัษณ์ “download” ดา้นบน 

10.5. คลิกเลือกแถบ PROGRAM จะแสดงขอ้มูลของการตั้งค่าในการเช่ือมต่อคร้ังล่าสุด 

 

 

 

 

แสดงการเช่ือมต่ออุปกรณ์ รายละเอียดของ

หมายเลขช่องท่ีเช่ือมต่อ, Serial number และ

สถานะของการแจง้เตือน  

แสดงไฟลข์อ้มูล สถานท่ีเกบ็ไฟล,์  Serial 

number และสถานะของการแจง้เตือน  



13 
 

 

ภาพแสดงรายละเอยีดของหน้าการตั้งค่าโปรแกรมการท างานของเคร่ือง iMINI 
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ฟังก์ช่ันต่างๆ ของการตั้งค่าโปรแกรม 

 

 

หมายเลข รายละเอยีด การตั้งค่า 
1 เวอร์ชัน่ Firmware ของเคร่ือง iMINI ท่ีเช่ือมต่อหรือเคร่ืองท่ีบนัทึกขอ้มูล ไม่สามารถตั้งค่าได ้

2 ช่องใส่เลขรหสัผา่น ใส่ไดสู้งสุด 8 ตวั สามารถตั้งค่าได ้

3 อนุญาตให้อ่านขอ้มูลของเคร่ือง iMINI ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชร้หสัผา่น สามารถตั้งค่าได ้

4 อนุญาตใหต้ั้งค่าการท างานของเคร่ือง iMINI ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชร้หสัผา่น สามารถตั้งค่าได ้

5 เลข Serial number ของเคร่ือง iMINI ไม่สามารถตั้งค่าได ้

6 รหสัสินคา้ของเคร่ือง iMINI ไม่สามารถตั้งค่าได ้

7 ขนาดของหน่วยความจ าในตวัเคร่ือง iMINI ไม่สามารถตั้งค่าได ้

8 เลขบอกจ านวนคร้ังท่ีใชง้านเคร่ือง iMINI ไม่สามารถตั้งค่าได ้

9 ช่วงอุณหภูมิท่ีสามารถใชง้านเคร่ือง iMINI ไม่สามารถตั้งค่าได ้

10 รายละเอียด/ หวัขอ้ของการใชง้าน สามารถตั้งค่าได ้

11 การตั้งค่าของเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายในเคร่ือง/ ภายนอกเคร่ือง/ ความช้ืน สามารถตั้งค่าได ้

12 ค่าอุณหภูมิท่ีสูงกวา่อุณหภูมิสูงสุดท่ีก าหนดใหแ้จง้เตือน สามารถตั้งค่าได ้

13 ค่าอุณหภูมิสูงสุดของช่วงอุณหภูมิท่ีก าหนด สามารถตั้งค่าได ้

 



15 
 

หมายเลข รายละเอยีด การตั้งค่า 
14 ค่าอุณหภูมิต ่าสุดของช่วงอุณหภูมิท่ีก าหนด สามารถตั้งค่าได ้

15 ค่าอุณหภูมิท่ีต ่ากวา่อุณหภูมิต ่าสุดท่ีก าหนดใหแ้จง้เตือน สามารถตั้งค่าได ้

16 เปิด/ปิด การใชง้านตวัเซ็นเซอร์ สามารถตั้งค่าได ้

17 
ระยะเวลาหน่วงก่อนท่ีจะท าการแจง้เตือนเม่ืออุณหภูมิออกนอกช่วงท่ีก าหนด
อยา่งต่อเน่ือง 

สามารถตั้งค่าได ้

18 
จ านวนคร้ังรวมท่ีอุณหภูมิออกนอกช่วงท่ีก าหนดทั้งหมดก่อนท่ีจะท าการแจง้
เตือน 

สามารถตั้งค่าได ้

19 ช่วงระยะเวลาในการอ่านค่าและบนัทึกผล สามารถตั้งค่าได ้

20 ก าหนดวนัและเวลาเร่ิมการท างาน สามารถตั้งค่าได ้

21 ระยะเวลาหน่วงก่อนท่ีจะเร่ิมการท างาน สามารถตั้งค่าได ้

22 แสดงการแจง้เตือนท่ีหนา้จอ สามารถตั้งค่าได ้

23 แสดงอุณหภูมิท่ีหนา้จอ สามารถตั้งค่าได ้

24 เปิด/ ปิด การแจง้เตือน สามารถตั้งค่าได ้

25 
ระยะเวลาความต่อเน่ืองของการใชง้านแต่ละคร้ัง ผูใ้ชส้ามารถก าหนดเองหรือ
เลือกจากรายการ 

สามารถตั้งค่าได ้

26 หน่วยความจ าท่ีใชไ้ปคร้ังก่อน สามารถตั้งค่าได ้

27 วนัและเวลาหยดุการท างาน สามารถตั้งค่าได ้

28 ตั้งค่าใหห้ยดุการท างานเม่ือครบจ านวนคร้ังในการอ่านและบนัทึกขอ้มูล สามารถตั้งค่าได ้

29 เปิดการใชง้านปุ่ม Stop เพื่อหยดุการท างาน สามารถตั้งค่าได ้

30 สัญลกัษณ์แสดงสถานะหรือปริมาณของแบตเตอร่ีภายใน สามารถตั้งค่าได ้

31 ใหท้  างานแบบต่อเน่ืองไม่หยุด สามารถตั้งค่าได ้

32 ท าการรีเซ็ตค่าใหม่อตัโนมติั  สามารถตั้งค่าได ้

33 รวมระยะเวลาการท างานทั้งหมดจากการตั้งค่า ไม่สามารถตั้งค่าได ้

หมายเหตุ: เคร่ือง Data logger จะเร่ิมท างานเม่ือถึงเวลาท่ีตั้งไวห้รือท าการกดปุ่ม START โดยเร่ิมท างาน

ทนัทีหรือมีระยะเวลาหน่วงก่อนเร่ิมท างานหรือทั้ง 2 อยา่ง ดงันั้นควรตั้งค่าเหล่าน้ีดว้ยความระมดัระวงั 

 
 
 
 



16 
 

 คลิกเลือกท่ีสัญลกัษณ์ PROGRAM  จะปรากฏกล่องขอ้ความเพื่อใหท้  าการยนืยนัการตั้งค่า
เหล่านั้น 
 
 
 

  

 

 หลงัจากท าการตกลงจะปรากฏแถบแสดงผลความคืบหน้าของการตั้งค่าจนครบ 100% ดงัรูป

ดา้นล่าง 

 

 จากนั้นจะปรากฏขอ้ความ “READY” ท่ีหนา้จอแสดงผลของ iMINI แสดงวา่เคร่ืองพร้อมเร่ิมการ

ท างานภายใตก้ารตั้งค่าท่ีก าหนด 
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11. ล๊อคการตั้งค่าโปรแกรมการท างาน 

 การตั้งค่าต่างๆ ท่ีส าคญัในการท างานของเคร่ือง Data logger ส าหรับคร้ังต่อไปหรือผูใ้ชง้านมีเคร่ือง 

Data logger หลายเคร่ืองท่ีตอ้งท าการตั้งค่าให้เหมือนกนั ผูใ้ชง้านสามารถล๊อคค่าต่างๆ เหล่าน้ีเพื่อให้ท าการ

ตั้งค่าโดยอตัโนมติัเม่ือท าการเช่ือมต่อเคร่ือง Data logger กบัโปรแกรม โดยท าการคลิกท่ีสัญลกัษณ์   

แลว้จะเปล่ียนรูปเป็น   และโปรแกรมจะท าการล๊อคค่าต่างๆ ท่ีตั้งไว ้ซ่ึงค่าเหล่านั้นคือค่าท่ีแสดงในรูป

ดา้นล่างท่ีเป็นตวัอกัษรสีแดง ฟังกช์ัน่น้ีสามารถใชไ้ดก้บัผลิตภณัฑท่ี์มีรหสัสินคา้เหมือนกนั 
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12. รูปแบบของไฟล์ข้อมูลทีท่ าการบันทกึหรือโหลดเข้ามาทีโ่ปรแกรม 

 การบันทกึไฟล์ข้อมูล: ผูใ้ชง้านสามารถบนัทึกไฟลข์อ้มูลในรูปแบบไฟล ์CVT โดยไฟลข์อ้มูลจะถูก

ขยายเป็นไฟล ์*.xtp และบนัทึกลงในท่ีท่ีตั้งค่าไวเ้ดิม 

 การโหลดไฟล์ข้อมูล: ผูใ้ชง้านสามารถใชง้านไฟลข์อ้มูลท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ (*.xtp) เม่ือท าการโหลด

ไฟลข์อ้มูลเสร็จค่าต่างๆ ท่ีตั้งไวน้ั้นจะแสดงเป็นตวัอกัษรสีแดง ท่ีสัญลกัษณ์การล๊อคนั้นจะเป็นรูปล๊อคและ

สัญลกัษณ์การโปรแกรมนั้นจะแสดงข้ึนทนัทีท่ีท าการเช่ือมต่อเคร่ือง Data logger โดยผูใ้ชจ้ะสามารถตั้งค่า

ต่างๆ ตามท่ีบนัทึกไวน้ี้ได ้

 

13. การตั้งรหัสการป้องกนั 

 รหสัการป้องกนัสามารถตั้งไดต้ั้งแต่ 1-8 ตวั โดยไม่ตอ้งมีตวัอกัษรก็ได ้

 - เม่ือเร่ิมตน้กรอบใส่รหสัผา่นจะวา่งและฟังกช์ัน่ Allow RD/ Allow WR จะเป็นสีเทาจางๆ ดงัรูป  

 

 - ฟังกช์ัน่ Allow RD/ Allow WR จะสามารถใชง้านไดก้็ต่อเม่ือท าการใส่ตวัเลขรหสัผา่นลงไปดงัรูป 

 

 - ถา้ท าการคลิกเลือกฟังกช์ัน่ Allow RD ดงัรูปดา้นล่าง ผูใ้ชง้านจะสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลโดยไม่

ตอ้งใส่รหสัผา่น แต่จะไม่สามารถตั้งค่าโปรแกรมการท างานของเคร่ือง Data logger ได ้

 

 - ถา้หากท าการคลิกเลือกฟังกช์ัน่ Allow WR ดงัรูปดา้นล่าง ผูใ้ชง้านจะสามารถตั้งค่าโปรแกรมการ

ท างานของเคร่ือง Data logger ไดโ้ดยไม่ตอ้งใส่รหสัผา่น แต่จะไม่สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลได ้
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 เม่ือท าการเช่ือมต่อเคร่ือง Data logger ในคร้ังต่อไปโปรแกรม ConsolePlus จะท าการถามรหสัผา่น

และใชง้านโปรแกรมไดต้ามการตั้งค่าท่ีเลือกไว ้

 

 - ถา้หากตั้งค่าเลือกเป็น Allow RD ปุ่ม Read จะปรากฏข้ึนมาให้สามารถท าการกดได ้โดยหลงัจาก

ท าการคลิกแลว้ ปุ่ม “Download” จะก็สามารถกดไดเ้ช่นกนัและโปรแกรมจะท าการดาวน์โหลดขอ้มูลเม่ือท า

การคลิก  หรือท าการดาวน์โหลดอตัโนมติัถา้ไดต้ั้งค่าเอาไว ้

 - ถา้หากตั้งค่าเลือกเป็น Allow WR ปุ่ม Write จะปรากฏข้ึนมาใหส้ามารถท าการกดได ้โดยหลงัจาก

ท าการคลิกแลว้หนา้ต่างการตั้งค่าโปรแกรมการท างานจะปรากฏข้ึน 

 

14. การตั้งค่า User defined 

 ผูใ้ชง้านสามารถตั้งค่าไดโ้ดยเลือกเป็นจ านวนวนัดงัรูป 

 

 สามารถตั้งค่าไดต้ั้งแต่ 1-60 วนั โดยโปรแกรมจะใชห้น่วยความจ าของเคร่ือง Data logger ทั้งหมด

และจะตั้งค่าช่วงระยะเวลาในการอ่านค่าแต่ละคร้ังใหส้อดคลอ้งกนักบัหน่วยความจ าของเคร่ือง 
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15. การดาวน์โหลดข้อมูล 

15.1. ต่อสาย USB เพื่อเช่ือมต่อโปรแกรมกบัเคร่ือง iMINI โดยใหป้ลายดา้น mini USB ต่อเขา้กบัตวัเคร่ือง 

iMINI และปลายดา้น USB ต่อเขา้กบัอุปกรณ์ท่ีติดตั้งโปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์ 

15.2. โปรแกรม ConsolePlus จะท าการดาวน์โหลดขอ้มูลอตัโนมติั (ถา้ตั้งค่าไวใ้หด้าวน์โหลดอตัโนมติั) 

15.3. หรือผูใ้ชส้ามารถสั่งใหโ้ปรแกรมท าการดาวน์โหลดขอ้มูลไดโ้ดยคลิกท่ีสัญลกัษณ์  

15.4. แถบแสดงสถานการณ์ดาวน์โหลดจะปรากฏข้ึนท่ีมุมซา้ยล่าง ดงัรูป 

 

15.5. ขอ้มูลปัจจุบนัหรือขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกไวใ้นเคร่ือง Data logger (ท่ีหนา้จอของเคร่ืองจะข้ึนค าวา่ 

STOPPED) จะถูกดาวน์โหลดและจะแสดงกราฟขอ้มูลข้ึนใหท้นัที 

15.6. การดาวน์โหลดจะสามารถท าไดแ้มว้า่จะไม่มีขอ้มูลภายในเคร่ือง Data logger หรือเป็นเคร่ืองใหม่หรือ

เคร่ืองนั้นยงัไม่ไดก้ดเร่ิมการท างานโดยหนา้จอยงัข้ึนค าวา่ READY อยู ่ 

15.7. โปรแกรมจะไม่ท าการดาวน์โหลดขอ้มูลถา้หากเคร่ืองถูกตั้งค่ารหสัผา่นและฟังกช์ัน่ Allow RD ถูกปิด

ไว ้ 
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16. กราฟข้อมูล 

 

- กราฟขอ้มูลจะแสดงโดยอตัโนมติัภายหลงัจากท่ีท าการดาวน์โหลดขอ้มูลหรือท าการเปิดไฟล์ขอ้มูลท่ี

บนัทึกไว ้

- แนวแกน X จะแสดงวนัท่ีและเวลาในการบนัทึกผล 

- แนวแกน Y จะแสดงค่าอุณหภูมิหรืออุณหภูมิ/ ความช้ืน (ข้ึนอยูก่บัชนิดของ Data logger) 

- ถา้เคร่ือง Data logger มี 1 เซ็นเซอร์ กราฟจะแสดงสีพื้นหลงัท่ีต่างกนัในแต่ละช่วงการแจง้เตือนท่ีก าหนด

ไว ้

- ถา้เคร่ือง Data logger มีเซ็นเซอร์หลายตวั สีพื้นหลงัของกราฟจะเป็นสีน ้ าเงิน (เหมือนรูปดา้นบน) ผูใ้ชง้าน

สามารถท าการตั้งค่าหรือเปล่ียนแปลงสีกราฟไดต้ลอด โดยคลิก  

- ดา้นล่างของกราฟจะแสดงขอ้มูลรายละเอียดของเซ็นเซอร์ทุกตวั (Serial number และชนิดของเซ็นเซอร์)  
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- ผูใ้ชง้านสามารถคลิกเลือกใหแ้สดงหรือไม่แสดงขอ้มูลของเซ็นเซอร์แต่ละตวัในกราฟได ้โดยคลิกท่ีกรอบ

ของเซ็นเซอร์แต่ละตวัดา้นล่างของกราฟ 

- ถา้หากท าการเลือกให้กราฟแสดงผลแค่ 1 เซ็นเซอร์ พื้นหลงัของกราฟจะแสดงเป็นสีแยกตามช่วงการแจง้

เตือนท่ีตั้งค่าไว ้(HH, H, L, LL) ตามรูปดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

- ผูใ้ชง้านสามารถขยายดูขอ้มูลในจุดท่ีสนใจภายในกราฟไดโ้ดยใช้เมาส์และถา้ท าการลากเมาส์ไปท่ีภายใน

กราฟจะสามารถแสดงขอ้มูลในจุดท่ีเมาส์ลากไปช้ีได ้

 

 

 

 

 

High High 

High 

Low 

Low Low 

สีพืน้หลงัของกราฟจะแยกสีเมื่อท าการ

เลอืกดูข้อมูล 1 ตัวเซ็นเซอร์ 
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17. การบันทกึข้อมูล 

  หากท าการเลือก AUTO SAVE ไวใ้นส่วนท่ีตั้งค่าโปรแกรม ขอ้มูลจะถูกบนัทึกไปท่ีแฟ้มตามค่า

เร่ิมตน้โดยอตัโนมติั หรือผูใ้ชส้ามารถท าการบนัทึกขอ้มูลไดเ้องโดยคลิกท่ีสัญลกัษณ์       หรือท าการคลิก  

ท่ี                                                      

 บนัทึก (Save): บนัทึกรูปแบบชนิดของไฟลต์ามค่าเร่ิมตน้ (*.CVT) ในแฟ้มท่ีอยูต่ามค่าเร่ิมตน้ 

 บนัทึกไปท่ี (Save as): ผูใ้ชง้านสามารถเลือกรูปแบบของไฟลท่ี์บนัทึกจากรายการเป็น *.CVT, 

*.TXT, *.CSV หรือ PDF โดยคลิกท่ีสัญลกัษณ์  และไฟลจ์ะถูกไปเก็บท่ีแฟ้มตามค่าเร่ิมตน้  

 ผูใ้ชง้านสามารถตั้งค่าใหโ้ปรแกรมท าการบนัทึกขอ้มูลแบบอตัโนมติัตามรูปแบบของไฟลท่ี์

ตอ้งการไดต้ามรูปดา้นล่าง 

 

 

 

 

18. การตั้งค่าให้เปิดไฟล์ข้อมูลเป็นรูปแบบ PDF โดยอตัโนมตั ิ

 - ท าการคลิกเลือกท่ี       โปรแกรม ConsolePlus จะแปลงไฟลเ์ป็น

รูปแบบไฟล ์PDF โดยอตัโนมติั 

 - ท าการคลิกเลือกท่ี        โปรแกรม ConsolePlus จะท าการเปิด

ไฟลข์อ้มูลเป็นรูปแบบไฟล ์ PDF โดยอตัโนมติัทนัทีท่ีเช่ือมต่อเคร่ือง Data logger และดาวน์โหลดขอ้มูล

เสร็จเรียบร้อยแลว้   

 ทั้งน้ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อนั้นตอ้งมีโปรแกรม PDF อยูแ่ลว้จึงจะสามารถใชฟั้งกช์ัน่น้ีได ้ ซ่ึง

ถา้หากไม่ไดล้งโปรแกรม PDF ไวฟั้งกช์ัน่                จะเป็นสีเทาจางและไม่สามารถ

คลิกเลือกใชง้านไดจ้นกวา่จะท าการลงโปรแกรม PDF  

   



24 
 

19. กราฟแท่ง (Histogram) 

 ผูใ้ชส้ามารถคลิกเลือกใหโ้ปรแกรมแสดงขอ้มูลเป็นรูปแบบกราฟแท่งได ้ดงัรูปดา้นล่าง 
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20. ตารางแสดงผล 

 ขอ้มูลทั้งหมดท่ีถูกบนัทึกไวใ้นเคร่ือง Data logger ตั้งแต่เร่ิมการท างานจนส้ินสุดการท างานจะ

แสดงไวใ้นตาราง โดยผูใ้ช้สามารถเล่ือนลงเพื่อดูขอ้มูลท่ีบนัทึกไวท้ั้งหมดได้ การอ่านค่าจะแสดงเป็น

ตวัอกัษรสีตามค่าการแจง้เตือนท่ีตั้งไวท้  าใหง่้ายต่อการอ่านผล ดงัรูปดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลท่ีต ่ากวา่ค่า LOW LOW 

จะแสดงเป็นตวัสีน ้ าเงินเขม้ 

ขอ้มูลท่ีอยูใ่นช่วงท่ีก าหนดจะ

แสดงเป็นตวัสีเขียว 

ขอ้มูลท่ีสูงกวา่ค่า HIGH จะ

แสดงเป็นตวัสีแดง 

ขอ้มูลท่ีสูงกวา่ค่า HIGH HIGH 

จะแสดงเป็นตวัสีแดงเขม้ ขอ้มูลท่ีต ่ากวา่ค่า LOW จะแสดง

เป็นตวัสีน ้ าเงิน 
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21. ตารางสรุปผลข้อมูล 

 รายละเอียดของขอ้มูลท่ีบนัทึกไวแ้ละขอ้มูลพื้นฐานของเคร่ือง Data logger และตวัเซ็นเซอร์ทั้งหมด

จะแสดงอยูใ่นตารางดงัรูปดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขอ้มูลพ้ืนฐาน 

ขอ้มูลอุณหภูมิจากตวัเซ็นเซอร์

ภายในตวัเคร่ือง 

ขอ้มูลอุณหภูมิจากตวัเซ็นเซอร์

ภายนอกตวัเคร่ือง 

ขอ้มูลความช้ืนจากตวัเซ็นเซอร์

ภายในตวัเคร่ือง 
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22. การท าเคร่ืองหมาย (Bookmark) 

 การท าเคร่ืองหมายบนข้อมูลท่ีสนใจจะแสดงอยู่ในกราฟและตารางขอ้มูล ผูใ้ช้งานสามารถท า

เคร่ืองหมาย ณ เวลาท่ีตอ้งการไดใ้นขณะท่ีเคร่ือง Data logger ก าลงัท างานอยูโ่ดยกดท่ีปุ่ม START ท่ีเคร่ือง

คา้งไวป้ระมาณ 3-5 วินาที จะมีขอ้ความข้ึนวา่ MARKED ปรากฏท่ีหนา้จอแสดงผลของเคร่ืองเป็นเวลาไม่

นาน ซ่ึงเม่ือท าการดาวน์โหลดขอ้มูลจะแสดงการท าเคร่ืองหมายรูปดาวบนกราฟและแถบสีเทาบนตารางดงั

รูปดา้นล่าง  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

เคร่ืองหมายรูปดาวจะแสดงอยู่

ในกราฟ 

แถบสีเทาจะแสดงอยูใ่น

ตารางขอ้มูล 
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23. ค่า Mean Kinetic Temperature (MKT) 

 ผูใ้ชง้านจะพบค่า Mean Kinetic Temperature (MKT) ในตารางสรุปผลขอ้มูล โดยค่า MKT น้ีจะ

เป็นวธีิการท่ีง่ายในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อขอ้มูลท่ีเกิดจากความผนัแปรของอุณหภูมิในขณะเก็บรักษา

หรือจากการขนส่งสินคา้ท่ีเส่ือมสภาพหรือเน่าเสียได ้

 ค่าพลงังาน Activation energy (ส าหรับของแขง็และน ้าปกติแลว้จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 60-100 kJ∙mol-1) 

โดยโปรแกรม ConsolePlus นั้นอนุญาตให้ผูใ้ชง้านสามารถปรับเปล่ียนค่า Activation energy ได ้ฟังก์ชัน่น้ี

จะอยูใ่น Option/ setting ของแถบ general 

 

24. ระบบ Multilink 

 ผูใ้ช้งานสามารถท่ีจะเปรียบเทียบขอ้มูลจากหลายๆ ไฟล์ (เป็นไฟล์รูปแบบ CVT) โดยท าการใช้

เมาส์หรือกด Shift และเลือกไฟลต่์างๆ ท่ีตอ้งการ โดยสามารถก าหนดเง่ือนไขการเปรียบเทียบไดด้งัน้ี 

 - เปรียบเทียบขอ้มูลบนพื้นฐานของวนัท่ี/ เวลา ท่ีแทจ้ริงของแต่ละไฟลข์อ้มูล 

 - เปรียบเทียบขอ้มูลจากวนัท่ี/ เวลา ในช่วงเวลาท่ีต่างกนัของแต่ละไฟลข์อ้มูล 

 ไฟล์ท่ีเช่ือมต่อกนัสามารถบนัทึกในรูปแบบ TXT และ CSV เพื่อส าหรับวิเคราะห์หรือสั่งพิมพ์

ต่อไปได ้โดยขอ้มูลจากหลายๆ ไฟล์สามารถส่งกลบัเขา้ไปในกราฟ, กราฟแท่ง, ตารางและตารางสรุปผล

ขอ้มูลได ้ดงัรูปดา้นล่าง 
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การเปรียบเทยีบข้อมูลบนพืน้ฐานของวนัที/่ เวลา ทีแ่ท้จริงของแต่ละไฟล์ข้อมูล 
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การเปรียบเทยีบข้อมูลจากวันที/่ เวลา ในช่วงเวลาทีต่่างกนัของแต่ละไฟล์ข้อมูล 

 

 



32 
 

25. สถานะแบตเตอร่ี  

 สถานะของแบตเตอร่ีจะแสดงอยูใ่นแถบ “Program” โดยโปรแกรมจะท าการตรวจเช็คสถานะของ

แบตเตอร่ีและรายงานผลออกมาเป็นรูปสัญลกัษณ์ ดงัรูปดา้นล่าง   

 

 ถา้แบตเตอร่ีมีพลงังานต ่า สัญลกัษณ์แสดงแบตเตอร่ีพลงังานต ่าจะปรากฏข้ึนท่ีหนา้จอแสดงผลของ 

Data logger  

 

26. การพมิพ์ข้อมูล  

 โปรแกรม ConsolePlus มีฟังก์ชั่นการสั่งพิมพ์ข้อมูลในขณะท่ีก าลังเปิดไฟล์ข้อมูลหรือก าลัง

เช่ือมต่อกบัเคร่ือง Data logger และดาวน์โหลดขอ้มูลแลว้ ผูใ้ชง้านสามารถสั่งพิมพผ์ลขอ้มูลไดท่ี้หนา้เมนู

หลกัหรือคลิกท่ีสัญลกัษณ์  ท่ีดา้นบน 

 

27. การอพัเดตโปรแกรม (Update) 

 เม่ือท าการเปิดโปรแกรม ConsolePlus แลว้นั้น โปรแกรมจะท าการเช็คการอพัเดตโปรแกรมโดย

อตัโนมติัและจะแสดงขอ้ความข้ึนมาใหก้ดยนืยนั 

 ผูใ้ช้งานสามารถท าการอพัเดตโปรแกรมได้เองจากแถบ MENU โดยคลิกเลือกท่ี “check for 

update” ท าใหผู้ใ้ชง้านไม่จ  าเป็นตอ้งท าการดาวน์โหลดไฟลย์อ่ยๆ อยูต่ลอดเวลา 
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คู่มือการใช้งาน 

CRYOPAK iMINI USB Pdf 

Ver. 3.0 

 

1.  ในขณะท่ีเคร่ือง iMINI USB PDF อยูใ่นสถานะ Sleep mode ไฟ LED จะกระพริบเป็นสีเขียวทุกๆ  

 8 วนิาที 

2.  จากนั้นกดปุ่ม START คา้งไว ้3-5 วนิาที เพื่อเร่ิมการท างาน ไฟ LED สีแดงท่ีต าแหน่ง HH จะกระพริบ 

 1 คร้ัง และไฟท่ีต าแหน่ง LL > L > OK > H > HH จะกระพริบตามล าดบั หลงัจากนั้นไฟ LED สีเขียวจะ

 กระพริบทุกๆ 4 วนิาที แสดงวา่เคร่ือง iMINI USB PDF ไดเ้ร่ิมท าการบนัทึกขอ้มูลแลว้  

3.  หากตอ้งการท าการ BOOKMARK (สูงสุด 8 คร้ัง) ในขณะท่ีเคร่ืองท างานใหก้ดปุ่ม START คา้งไว ้3-5 

 วนิาที ไฟ LED จะกระพริบพร้อมกนัทั้งหมด 1 คร้ัง แสดงวา่เคร่ืองไดท้  าการ BOOKMARK แลว้ 

4. ท าการกดปุ่ม STOP คา้งไว ้ 3-5 วนิาที เม่ือตอ้งการหยดุการท างาน ไฟ LED สีฟ้าท่ีต าแหน่ง LL จะ

 กระพริบ 1 คร้ัง และไฟท่ีต าแหน่ง HH > H > OK > L > LL จะกระพริบตามล าดบั เคร่ือง iMINI 

 USB PDF จะหยดุท าการบนัทึกขอ้มูล 

5. ท าการดาวน์โหลดขอ้มูลโดยฉีกถุงพลาสติกท่ีหุม้มาออก เสียบเคร่ือง iMINI USB PDF ท่ีช่อง USB ของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไฟลข์อ้มูลท่ีไดบ้นัทึกไวจ้ะปรากฏข้ึนมาใหท้ าการ Copy ไฟล ์ PDF มาเก็บไวใ้น 
Folder ท่ีตอ้งการ จากนั้นคลิกเปิดไฟลข้ึ์นมาเพื่ออ่านผลขอ้มูล 
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การติดต่อบริษทัฯ ผู้จ าหน่าย 
  
 หากท่านตอ้งการติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม หรือเรียกช่างบริการเม่ือเคร่ือง Data logger เกิด
ขดัขอ้ง หรือให้ค  าแนะน าติชมไดท่ี้ 
  
 บริษทั เซสท-์เมด จ ากดั 896/1-2 ชั้น 3 อาคารส านกังาน เอสว ีซิต้ี ทาวเวอร์ 1  
 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 โทร. 02-682-9151-4, FAX: 02-682-9155, Email: ps@zest-med.com, support@zest-med.com, 
 service@zest-med.com 
 ลูกคา้สัมพนัธ์: 080-061-8882, 080-061-8883   
 ฝ่ายช่างเทคนิค: 081-375-9848, 081-375-9651 
 
 บริษทัฯ ขอขอบพระคุณท่ีท่านให้การสนบัสนุนผลิตภณัฑ์ของทางบริษทัฯ บริษทัฯ หวงัเป็นอยา่ง
ยิง่วา่ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ จะสร้างความพึงพอใจ และมีส่วนร่วมในการสร้างผลก าไรใหแ้ก่กิจการของท่าน
ตลอดอายกุารใชง้านของผลิตภณัฑ์ 
 

mailto:support@zest-med.com

