
 คุณสมบัติ

AB-104 คือชดุควบคมุดว้ยอณุหภมูหิรอืความชืนอเนกประสงค ์ ใช ้Sensor วดัในบรรยากาศแบบดจิิตอล เลือก Sensor ได ้  รุน่

สามารถตอ่สาย Sensor ไดย้าวถงึ  เมตร  ภายในมี Output Relay 1 ตวั  และสามารถขยายไดอี้ก  ตวั (รวม  ตวั) โดยเลือกเป็น

Solid-State-Relay เพื อใช้กับไฟ 220VAC ก็ได้  ตังให้ทาํงานควบคุมแบบ On/Off ได้หลากหลาย แต่ละ Output

สามารถตงัไดอิ้สระจากกนั  ตงัคมุเย็นหรอืคมุรอ้นได ้ และตงัเปิดปิดแบบ Timer ไดด้ว้ย เหมาะสาํหรบัการควบคมุเพอืการเกษตร

และประยกุตก์บังานตา่ง ๆ  ไดม้ากมาย

ทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอรเ์บอร ์82FG5B16 ความถีภายใน .  MHz

ตวัเลข 7-Segment LED ความสงู .  นิว  จาํนวน  หลกั  บรรทดั สามารถตงัปรบัความสว่างได ้  ระดบั ( - )

ใชภ้ายในอาคาร (In-Door)

ปุ่มกด  ตวัเพอืการตงัคา่คือ Set , Adjust และ Back มีเสียง Beep ตอบสนองการทาํงานตา่ง ๆ

เลือกใชก้บัหวัวดัแบบดจิติอลได ้  รุน่ (วดัในบรรยากาศ ความละเอียด . ) ดงันี

   SHT15 ... Temp -40 ถงึ  องศาเซลเซยีส / Humi 0-99 %RH (แมน่ยาํที - )

   DHT22 ... Temp -40 ถงึ  องศาเซลเซียส / Humi 0-99 %RH (แมน่ยาํที - )

   DS18B20 ... Temp -55 ถงึ  องศาเซลเซยีส (วดัความชืนไมไ่ด)้

ม ีOutput Relay 1 ตวั หนา้คอนแทค  VAC 5A และสามารถขยายไดอี้ก  ตวั (รวม  ตวั)

สามารถเลือกใชเ้ป็น Solid-State-Relay เพือใชก้บัไฟ 220VAC (3A) ก็ได ้ลดสญัญาณรบกวนจากไฟกระชากไดด้ีเยียม

และตดัตอ่ไดโ้ดยไมมี่เสียงดงั

ม ีInput 2 ชดุอยูภ่ายใน เพือไปตอ่กบั Switch หรอือปุกรณอื์น ๆ  เพอืรว่มเป็นเงือนไขการควบคมุได้

สามารถตงัโปรแกรมให ้Relay ทาํงานแบบคมุเยน็ หรอืคมุรอ้น ไดอ้ยา่งอสิระ โดยทาํงานแบบ On/Off  มรูีปแบบการควบคมุได้

 แบบ ตงัเวลาการเปิดปิด Relay เป็นแบบ Timer ไดด้ว้ย -  วินาที

ตงัคา่ Calibrate อณุหภมิูและความชืน เป็นบวก,ลบได้

มโีหมดเพอืการดสูถานะของ Relay บนหนา้ปัด และโหมดเพอืการสงัปิดปิดไดโ้ดยตรงดว้ย

มขีวั RS485 อยูภ่ายใน และขวั RX,TX แบบ TTL (5 Pin) เลือกใชง้านไดด้ว้ยปุ่ มกด (สีฟา้)

คณุสมบตักิารสือสารคอื Speed=9600 Parity=None Data=8 Stop=1

สาํหรบัอ่านค่าอุณหภูมิและความชืน และมีคาํสงัเพือการตงัคา่ตา่ง ๆ ไดด้ว้ย หรือเลือกใชต้อ่ขยายตวัเลข ไประยะไกล

และขนาดใหญไ่ดด้ว้ย

ใชไ้ฟเลียง  VAC ผา่นหมอ้แปลง กาํลงัไฟ  9W (ทาํงานสงูสดุที Relay 4 ตวั)

เคสพลาสตกิ PVC ขนึรูป ขนาดกวา้ง  mm สงู  mm และหนา  mm

ตวัเคสสามารถเลือกทาํเป็นปลกัตวัเมียได ้  ชอ่ง เพือใชก้บัอปุกรณไ์ดอ้ยา่งสะดวก
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เมือเปิดเครืองจะมีเสียง Beep และทีหนา้ปัดจะแสดง  และหมายเลข Version ของ Firmware ซกัครู ่ จากนนัก็จะเขา้สู่
การทาํงานทนัที  เครอืงจะรอจนคา่อณุหภมูแิละความชืนมคีวามเสถียรกอ่น ประมาณ  วนิาที แลว้จะแสดงคา่อณุหภมูทีิบรรทดับน
และความชืนจะแสดงทีบรรทดัลา่ง (ถา้เป็น Sensor ทีไมมี่วดัความชืน บรรทดัลา่งจะแสดงเป็นสถานะของ Relay)  กรณีทสีาย
Sensor ขาดหรอืตวั Sensor เสียหาย  เครอืงก็จะแสดงเป็นเครอืงหมาย “—” ใหร้บัทราบดว้ย

XXX.X แสดงคา่อณุหภมู ิองศาเซลเซยีส
XXX.X แสดงคา่ความชืน %RH

ณ จดุนี เครอืงพรอ้มทาํงานตามโปรแกรมทีตงัไว ้สามารถเปิดปิด Relay ตามคา่ทีกาํหนดได ้ ปุ่ มทงั  คือ

S-Set เขา้สูโ่หมดตงัโปรแกรมเพอืควบคมุ Relay
A-Adjust เขา้สูโ่หมดการเปิดปิด Relay โดยตรง
B-Back แสดงสถานะของ Relay ทีบรรทดัลา่ง (กดสลบัไปมา)

เมือกดปุ่ม Back เครอืงจะแสดงสถานะของ Relay แบบ Real Time ทีบรรทดัลา่ง เชน่  -  - -  หมายถึง Relay-2 เป็น On
นอกนนัเป็น Off  ปุ่ม Back สามารถกดสลบัไปมาได ้ระหวา่งการแสดงสถานะของ Relay กบัการแสดงคา่ความชืน  อยา่งไรก็ตาม
กรณีใชก้บั Sensor DS18B20 ทีไมมี่การวดัความชนื เครอืงก็จะแสดงสถานะของ Relay ไวเ้สมอ ปุ่ ม Back ก็จะไมมี่ผลใด ๆ

เมือกดปุ่ ม Adjust เครืองจะเข้าสู่ โหมดการเปิดปิด Relay โดยตรง  ซึงหมายถึงการควบคุมตามโปรแกรมและ Timer
จะหยดุนงิตามคา่ลา่สดุ  เครอืงจะแสดงสถานะของ Input 1,2 ทีบรรทดับนใหท้ราบดว้ย และจะแสดงสถานะของ Relay ทีบรรทดัลา่ง
ตวัอยา่งเชน่

I n - 2 แสดงสถานะ Input 2 ชอ่ง (คอืม ีInput-2 เป็น Close อยู)่
- - 3 - แสดงสถานะของ Relay 4 ตวั (คือม ีRelay-3 เป็น On อยู)่

ทีบรรทดัลา่ง หลกัทีกระพรบิ คือกด Adjust เพือเปลียนเป็น On หรอื  Off ได ้ ปุ่ม Set สาํหรบัเลือนไปหลกัตอ่ไป และเมอืครบ
จะวนกลบัมาทีหลกัแรก การออกจากโหมดจะตอ้งกดปุ่ม Back เทา่นนั

ส่วนการกดปุ่ ม Set เครืองจะเขา้สู่โหมดการตงัโปรแกรมควบคมุ   ซงึหมายถึงการควบคมุตามโปรแกรมทีมีอยู่และ Timer
จะหยดุนงิตามคา่ลา่สดุ  การตงัคา่จะเป็นแบบทีละหลกั  ตวัเลขกระพรบิ คือสามารถเปลียนแปลงตวัเลขไดด้ว้ยปุ่ม Adjust  สว่นปุ่ม
Set ก็จะเลือนไปยงัหลกัตอ่ไป  และปุ่ม Back ก็จะเลือนถอยหลงัได ้ คือเป็นทงั Back-Digit และ Back-Field เครอืงจะแสดงดงันี
(ใหอ้กัษร X,Y แทนตวัเลขทีกระพรบิ)

 การใช้งานทวัไป

 ภาพแสดงตัวเครือง
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rL_X ใหเ้ลือกหมายเลข Relay 1-4 ทีจะตงัโปรแกรม
(ตอ่ไปจะสมมตุวิา่ไดเ้ลือก Relay 1 แลว้)

บรรทดับน บรรทดัลา่ง รายละเอียด
———————————————————————————————————————————————————

r1.IC XY X คือตงัเงือนไขการควบคมุจาก Input 1,2
0=Disable ไมใ่ชง้าน
- =โปรแกรมนีจะทาํงาน เมือม ีInput ตามหมายเลขนนั

(หมายถึงขวั InX ลง GND โดย LED สีเขียวจะตดิสวา่ง)
Y คือรหสัควบคมุ (Control) 0-5 ซงึมีรายละเอยีดคอื
0=Off หรอื Disable คือไมมี่การควบคมุใด ๆ
=คมุเยน็ดว้ย Temp และตงั High-Humi คมุพดัลมได ้(Fan)
=คมุเยน็ดว้ย Temp และตงั High-Humi คมุปัมนาํได ้(Pump)
=คมุเยน็ดว้ย Humi
=คมุรอ้นดว้ย Temp
=คมุรอ้นดว้ย Humi

r1.St XXX.X ตงัคา่ Setup ของอณุหภมูหิรอืความชืนทีตอ้งการ

r1.GA XXX.X ตงั Gap คือระยะควบคมุของอณุหภมิูหรอืความชืน
ตวัอยา่งการตงัคา่แบบ Setup/Gap เชน่ ถา้ตงัคมุเย็นดว้ย Temp ที

.  องศา และ Gap ที .  องศา  หมายถงึ Relay จะเปิด .
และจะปิดที .

r1.on XXXX ตงั Timer On เป็น xxxx วินาที

r1.oF XXXX ตงั Timer Off เป็น xxxx วินาที
Timer On/Off มไีวส้าํหรบัอปุกรณบ์างอยา่งทีไมค่วรเปิดคา้งนาน เชน่
เครอืงพน่หมอก  โดยเมอืถงึคา่ทีจะตอ้งเปิด เครอืงกจ็ะเปิดปิดเป็นจงัหวะ ตามคา่
ทีเวลาทีตงัไว ้ กรณีไมต่อ้งการใช ้Timer ใหใ้สค่า่เป็น  ไว้

r1.HH XXX.X ตงัคา่ High-Humi คือความชืนสงู
ถา้ตงัเป็น  หมายถงึไมต่อ้งสนใจคา่ High-Humi
(เป็นเงือนไขพเิศษ สาํหรบัรหสัควบคมุ ,  เทา่นนั)

SAvE เครอืงจะแสดงคาํวา่ Save คือเก็บขอ้มลูลงในหนว่ยความจาํ
ในตวั MCU (Flash) ซงึจะจาํคา่ไวไ้ดแ้มข้ณะปิดเครอืง

การตงัคา่ตามทีแสดงนนั  ในความเป็นจรงิจะตงัคา่ใดไดบ้า้ง  จะขนึอยูก่บัรหสัควบคมุ -  ดว้ย  เพอืใหมี้การตงัเทา่ทีจาํเป็น  เชน่
ถา้ใสร่หสัควบคมุเป็น  คือไมไ่ดใ้ชง้าน Relay ตวันนั  เครอืงก็จะขา้มไปทกุขนัตอน  และ Save ใหท้นัที  หรอืเชน่ ถา้ใสร่หสัควบคมุเป็น
 คือคมุรอ้นดว้ย Temp  เครอืงก็จะใหใ้สข่อ้มลู  คา่ คือ  rX.St  rX.GA rX.on rX.oF แลว้ก็ Save เลย  การตงัโปรแกรมควบคมุนี

เป็นไปอยา่งอสิระกบั Relay ทงัหมด  ในกรณีทีจะหยดุการใชโ้ปรแกรมของ Relay ตวัใด  ก็เพยีงกาํหนดรหสัควบคมุ Contol เป็น 
ก็พอ  โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแกไ้ขคา่อืน ๆ   และเครอืงจะยงัคงเก็บขอ้มลูเดมิไวด้ว้ย

การเขา้โหมดจากปุ่ม Set และ Adjust นี  ในกรณีทีไมมี่การกดปุ่มใด ๆ นาน  นาที  เครอืงจะยอ้นกลบัเขา้สูโ่หมดปกตทินัที
ทงันีเพือปอ้งกนัการกดแบบไมต่งัใจ
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 หลักการคุมเย็นคุมร้อน
หลักการคมุเย็น (คุมใหเ้ย็นดว้ยตวัทาํความเย็น) หรือคุมรอ้น (คุมให้รอ้นดว้ยเครืองทาํความรอ้น) ของรหัส Control 1-5
จะอธิบายไดต้ามตวัอยา่งดงันี

(1) คมุเย็นดว้ย Temp และตงั High-Humi คมุพดัลม (Fan)
ตวัอยา่ง Set = 25.0 องศา

Gap = 1.2 องศา
การควบคมุ Relay On ที .  องศา เพอืเปิดพดัลมใหอ้ณุหภมิูลดลง

Relay Off ที .  องศา
และถา้ตงั High-Humi > 0 คือตรวจสอบคา่ความชืนดว้ย
ซงึจะมีผลตอ่การ On/Off แบบ Timer เทา่นนั
คือถา้ความชืน >= High-Humi ระบบ Timer จะหยดุทาํงานชวัขณะ
และให ้Relay เป็น On คา้งไว ้เพือเปิดพดัลม จนกวา่ความชนืจะลดลง
แลว้จงึจะกลบัมาทาํงานแบบ Timer ตอ่ไป

(2) คมุเย็นดว้ย Temp และตงั High-Humi คมุปัมนาํ (Pump)
ตวัอยา่ง Set = 25.0 องศา

Gap = 1.2 องศา
การควบคมุ Relay On ที .  องศา เพอืเปิดตวัพน่นาํหรอืหมอกใหอ้ณุหภมูลิดลง

Relay Off ที .  องศา
และถา้ตงั High-Humi > 0 คือตรวจสอบคา่ความชืนดว้ย
ซงึจะมีผลตอ่การ On/Off แบบ Timer เทา่นนั
คือถา้ความชืน >= High-Humi ระบบ Timer จะหยดุทาํงานชวัขณะ
และให ้Relay เป็น Off คา้งไว ้เพือหยดุการพน่นาํหรอืหมอก จนกวา่ความชืนจะลดลง
แลว้จงึจะกลบัมาทาํงานแบบ Timer ตอ่ไป

(3) คมุเยน็ดว้ย Humi
ตวัอยา่ง Set = 60.0 %

Gap = 5.0 %
การควบคมุ Relay On ที .  % เพือเปิดตวัทาํความเยน็ใหอ้ณุหภมิูลดลง (ความชืนสงูขนึ)

Relay Off ที .  %

(4) คมุรอ้นดว้ย Temp
ตวัอยา่ง Set = 40.0 องศา

Gap = 3.0 องศา
การควบคมุ Relay On ที .  องศา เพอืเปิดตวัทาํความรอ้นใหอ้ณุหภมิูสงูขนึ

Relay Off ที .  องศา

(5) คมุรอ้นดว้ย Humi
ตวัอยา่ง Set = 25.0 %

Gap = 10.0%
การควบคมุ Relay On ที .  % เพือเปิดตวัทาํความรอ้นใหอ้ณุหภมิูสงูขนึ (ความชืนลดลง)

Relay Off ที .  %



AB-104 ยงัมีการตงัคา่พเิศษในชว่งเปิดเครอืง (Power-Up) โดยการกดปุ่ ม Set ฃา้งไว ้ แลว้จงึเปิดเครอืง  รอสกัครู ่  วนิาที
แลว้จงึปลอ่ยมอืจากการกดปุ่ม  เครอืงก็จะเขา้สูโ่หมดตงัคา่พเิศษ  ซงึมรีายละเอียดดงันี

บรรทดับน บรรทดัลา่ง รายละเอียด
———————————————————————————————————————————————————

SS_X 48_Y X คือตงัรุน่ของ Sensor ทีใชง้าน
0=SHT15 (Default)
1=DHT22
2=DS18B20
Y คือตงัการใชง้านพอรท์สือสาร RS485 (ขวัอยูภ่ายใน)
=ชดุคาํสงั SAC (Deafult)
=สง่ขอ้มลู Steam สาํหรบัขยายตวัเลขไกล หรอืใหญ่

bt_X Kb_Y X คือตงัคา่ความสวา่งของ Display (0-4) Default = 2
Y คือตงัเสียง Beep เมือกดคีย์
=ไมมี่เสียง
=มีเสียง (Default)

Ct XXX.X ตงัคา่ Calibrate Temp เป็นคา่บวก หรอืลบ ก็ได้
โดยคา่นจีะถกูนาํไปบวกหรอืลบกบัคา่ทอีา่นไดจ้าก Sensor โดยตรง

CH XXX.X ตงัคา่ Calibrate Humi เป็นคา่บวก หรอืลบ ก็ได้
โดยคา่นจีะถกูนาํไปบวกหรอืลบกบัคา่ทอีา่นไดจ้าก Sensor โดยตรง

SAvE เครอืงจะแสดงคาํวา่ Save และเก็บขอ้มลูลงใน MCU ทนัที
จากนนัก็จะเขา้สูก่ารทาํงานปกตติอ่ไป

การตงัคา่พเิศษในชว่งเปิดเครอืง (Power-Up)  ยงัใชก้บัปุ่ ม Back และ Adjust ดว้ย โดยปุ่ม Back จะเป็นการลา้งโปรแกรม
ควบคมุทงัหมด  และเริมตน้ค่าใหม่จากโรงงาน (Default)  ส่วนปุ่ ม Adjust จะเขา้สู่โหมดการทดสอบตวัเอง เพือการผลิต
และตรวจซอ่มเครอืง  ดงันี

Power-up + ปุ่ ม Back CLr ถา้กดปุ่ม Set ก็จะทาํการลา้งโปรแกรมทงัหมดทนัที
ALL และจะแสดงฃาํวา่ SAvE เพือแสดงการเก็บขอ้มลูลง

ใน MCU และจะเขา้สูก่ารทาํงานปกตติอ่ไป แตถ่า้กด
ปุ่มอนื ๆ  ก็จะเป็นยกเลิก

Power-up + ปุ่ม Adjust —— เครอืงจะแสดงแตล่ะขีดของ 7-Segment วนไปเรอืย ๆ
เมือกดปุ่ม Back ก็จะวงิเรว็ขนึ กดปุ่ม Adjust จะวงิชา้ลง
และเมือกด Set จะแสดงตวัเลข -  ครูห่นงึ และจะแสดง
t_Io ซงึก็คือทดสอบ I/O นนัเอง ดงันี

Relay 1 จะเปิดปิดปุ่ม Adjust
Relay 2 จะเปิดปิดปุ่ ม Back
Relay 3 จะเปิดปิดตาม Input 1 (มปีุ่ มอยูภ่ายใน)
Relay 4 จะเปิดปิดตาม Input 2 (มปีุ่ มอยูภ่ายใน)

เมือกด Set อีกที ก็จะเขา้สูโ่หมดปกตติอ่ไป ทงันีเพือ
ทดสอบหวัวดั Sensor ทีตอ่ใชง้านดว้ย Page 5/9

 การตังค่าพิเศษช่วงเปิดเครือง
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 ชุดคาํสังทาง RS485

AB-104 สามารถสือสารขอ้มลูผา่นทาง RS485 โดยเชือมตอ่กบัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณอื์น ๆ  ได ้ ทงันีเพอืทาํการดขูอ้มลู  หรอืควบคมุ

Relay ก็ไดเ้ชน่กนั  คณุสมบตัพืินฐาน RS485 คอื Baud-Rate=9600  Parity=None Data=8 Stop=1 ... ชดุคาํสงัทีใชจ้ะเป็นแบบ

Sac Protocal คือ Smart Ascii Command  สามารถใชโ้ปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทาํงานบนเครืองคอมพิวเตอร์

เพือการทดสอบคาํสงัไดท้นัที  เพราะมรูีปแบบเป็นตวัอกัษร Ascii ทงัหมด  ชดุคาํสงัจะมีรูปแบบดงันี ...

:c\r สาํหรบัใชง้านแบบไมมี่ Node Address คือใชง้านเพยีงบอรด์เดียว

:@aac\rสาํหรบัใชง้านแบบม ีNode Address คือใชพ้ว่งกนัหลาย ๆ  บอรด์

: คือรหสันาํหนา้ (0x3A)

c คือรหสัคาํสงัเป็นตวัเลข หรอืตวัอกัษรตวัเดยีว

\r คอืรหสัลงทา้ย (0x0D)

@ คือรหสัเพมิเตมิ (0x40) กรณีใชง้านแบบม ีNode Address

aa คือหมายเลข Node Address ซงึเป็น Ascii แบบ bcd 01-99

ตวัอยา่งเชน่ถา้หมายเลข aa=37 รหสั Ascii กคื็อ 0x33 และ 0x37

(ความจรงิ aa รองรบัเลข Hex ฐานสิบหก แตแ่นะนาํใหใ้ชเ้ป็น bcd เพือใหด้เูขา้ใจไดง่้าย)

Sac เป็น Protocal ทีทาํใหใ้ชง้านแบบตวัเดียวก็ได ้หรอืพว่งกนัเป็น Network ก็ได ้ โดยทาํการตงั Node Address ไดจ้ากชดุคาํสงั

โดยถา้เป็นการใชง้านบอรด์เดียว  ก็สามารถใชรู้ปแบบ :c\r ใชง้านไดเ้ลย  เมอืสง่คาํสงัไปแลว้ บอรด์จะตอบสนองกลบัมาดว้ย

ข้อมูลหรือข้อความใด ๆ เสมอ  และถ้าใช้พ่วงกันหลาย ๆ บอรด์  ก็ให้ตัง Node Address แต่ละบอรด์แตกต่างกันไป

และก็ใชค้าํสงัรูปแบบ :@aac\r  ซงึเฉพาะบอรด์ทีม ีNode Address ตรงกบั aa เทา่นนัทีจะตอบสนองกลบั

ชดุคาํสงัจะสรุปไดต้ามตารางตอ่ไปนี  โดยจะแสดงในรูปแบบไมมี่ Node Address และไมใ่สร่หสัลงทา้ย \r เพือใหด้สูบายตา

สว่นคา่ภายใน [  ]  หมายถงึ Option คือเลือกใสห่รอืไมใ่สก่ไ็ด ้ ซงึความหมายสว่นใหญ่ก็คอื  การใส ่Option คือการ “เขียนคา่”

(write)  และการไมใ่สคื่อการ “อา่นคา่” (read)  ในวงเล็บ (R) หมายถงึรบัขอ้มลูจากตวัแม ่และ (T) หมายถงึขอ้มลูทีสง่กลบัไปยงัตวัแม่

———————————————————————————————————————————————————

(R) :1[R]

(T) [Txxx.x_Hxx.x]

(T) Txxx.x_Hxx.x_S

Read Temp & Humi ... สาํหรบัอา่นคา่อณุหภมู ิและความชืน ณ ขณะนนั  โดย xxx.x คือคา่อณุหภมู ิซงึแสดงคา่ตดิลบไดด้ว้ย

สว่น xx.x คือคา่ความชืน  ทงั  คา่จะเป็นคา่ทีผา่นการบวก,ลบกบัคา่ Calibrate แลว้ (ทีกาํหนดดว้ยคาํสงั : )  กรณีถา้แสดงเป็น

—.- หรอื —.- แสดงวา่อยูใ่นชว่งรอเสถียร หรอื Sensor มปัีญหา สว่น S คอืรุน่ของหวั Sensor ทีใชง้านอยู ่คือ 0=SHT15 1=DHT22

และ 2=DS18B20 นนัเอง นอกจากนี ถา้ใสต่วัอกัษร R ก็จะแสดงเป็น  บรรทดั  โดยบรรทดัแรกจะเป็นฃา่ทีอา่นไดจ้ากหวั Sensor

โดยตรง สว่นบรรทดัทสีองจะเป็นคา่ทีผา่นการบวก,ลบ Calibrate แลว้สาํหรบักรณีทีตอ้งการเปรยีบเทียบคา่ใหช้ดัเจน

———————————————————————————————————————————————————



(R) :2N[ic_xxx.x_yyy.y_aaaa_bbbb_hh.h]
(T) ic_xxx.x_yyy.y_aaaa_bbbb_hh.h[OK,ER]

Read/Write Program ... สาํหรบัการอา่นหรอืเขียนโปรแกรมควบคมุของ Relay 1-4 (ทาํนองเดียวกบัการตงัคา่ดว้ยปุ่ ม Set)
โดยใสข่อ้มลูตา่ง ๆ ดงันี (อกัษร _ ไมมี่ผลอะไร เวน้ระยะใหด้งูา่ยขนึ)
N = 1-4 เสมอ ถา้ใสเ่ป็นอยา่งอืน จะตอบกลบัเป็น ER
i = หมายเลข Input 0-2
c = หมายเลข Control 0-5
xxx.x = คา่ Set ของ Temp หรอื Humi
yyy.y = คา่ Gap ของ Temp หรอื Humi
aaaa = คา่วินาที Timer-On
bbbb = คา่วินาที Timer-Off
hh.h = High Humi
——————————————————————————————————————————————————
(R) :3[xy_ttt.t_hhh.h]
(T) xy_ttt.t_hhh.h[OK]

Read/Write Config ... สาํหรบัการอ่านหรือเขียนคา่ Config (ทาํนองเดียวกบัการตงัคา่พิเศษดว้ย Power-Up + ปุ่ ม Set)
โดยใสข่อ้มลูตา่ง ๆ ดงันี (อกัษร _ ไมมี่ผลอะไร เวน้ระยะใหด้งูา่ยขนึ)
x = Bright 0-4 คือความสวา่งของ Display (Default=2)
y = Key-Beep 0,1 คอืเสียง Beep เมือกดคีย ์ =ไมมี่เสียง =มีเสียง (Default=1)
ttt.t = Calibrate-Temp เป็น + หรอื -
hhh.h = Calibrate-Humi เป็น + หรอื -
——————————————————————————————————————————————————
(R) :4[xxxx]
(T) xxxx[OK]

Read/Write Relay ... สาํหรบัการอา่นหรอืเขียนคา่ Relay โดยตรง  ซงึ xxxx คือสถานะของ Relay 1-4 เรียงไปตามลาํดบั  ถา้เป็น
 คือ Off และเป็น  คือ On ... การเขียนค่าให้กับ Relay โดยตรงนี  สถานะของ Relay อาจจะยังถูกเปลียนสถานะ

ไดจ้ากโปรแกรมควบคมุทีตงัไว ้ถา้อยูใ่นชว่งทีตงัไวพ้อดี
——————————————————————————————————————————————————
(R) :X[aa]
(T) aa[OK]

Read/Write Node Address ... โดย aa คอืคา่ Address 01-99 (bcd)
——————————————————————————————————————————————————
(R) :Y[aaaa]
(T) ขอ้ความตา่ง ๆ

Show Model / Version & Self-Test ... สาํหรบัแสดงชือสินคา้ และรุน่ของ Firmware เป็น vX.X
และถา้ใส ่! จะหมายถงึเขา้ระบบ Self-Test เพือการตรวจสอบและเพือการซอ่ม (ถา้ม)ี
———————————————————————————————————————————————————

หมายเหต ุ... สนิคา้ของเอสไมโครทีม ีSac Protocal คาํสงั X,Y,Z จะเป็นรูปแบบทาํนองเดียวกนัเสมอ
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Sac Protocal ยงัรองรบัการทาํงานทีซบัซอ้นขนึ  เพอืใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มทีแตกตา่งกนัไป  โดยถา้ใสอ่กัษร & (0x26)

ตอ่ทา้ยคาํสงั  คืออยูท่า้ยสดุของคาํสงั Ascii แตอ่ยูก่อ่นรหสัลงทา้ย \r (0x0D)  จะหมายถึงไมต่อ้งการใหมี้การตอบกลบัใด ๆ

โดยทีเครอืงยงัคงทาํงานตามคาํสงัทกุประการ  ซงึมกัจะใชก้บัคาํสงัเพอืการตงัคา่หรือแสดงขอ้มลู  และไมต่อ้งการใหต้อบกลบั

เพือความรวดเร็วในการทาํงาน ... และสาํหรับสภาพการสือสารทีมีสัญญาณรบกวนสูง อาจจะตอ้งการตรวจสอบคาํสัง

ใหมี้ความแนน่อนมากขนึ  ก็สามารถใสค่า่ Checksum เพมิเตมิไดต้ามตวัอยา่งนี

:Z@5A\r

AB-104 v2.0@6B\r

คา่ Checksum คือผลบวก Hex ของอกัษรทกุตวัหลงัจาก : จนถึง @ ตวัอยา่ง @5A คือคา่ Checksum ของอกัษร Z และ @6B

คือคา่ Checksum ของ AB-104 v2  ทงันีถา้คา่ Checksum ไมถ่กูตอ้ง  เครอืงก็จะไมท่าํงานใด ๆ   สาํหรบัขอ้มลูทตีอบกลบัก็เชน่กนั

ถ้าตรวจสอบค่า Checksum แลว้ไม่ถูกตอ้ง  ก็ให้ถือว่าเป็นข้อมูลทีไม่มีความหมายใด ๆ  เพราะน่าจะมีความผิดพลาด

ระหวา่งการสือสารนนัเอง

 การต่อชุดตัวเลขผ่าน RS485

พอรท์ RS485 ยงัสามารถตอ่กบัโมดลูตวัเลขภายนอกได ้ โดยอาจจะตอ้งการแสดงคา่อณุหภมูใิหต้วัเลขใหญ่ขนึ เพอืจะเห็นไดช้ดั

หรืออาจจะตอ้งการใหแ้สดง ณ อีกจุดหนึง ซึงมีระยะห่างไกลออกไป เพราะ RS485 สามารถเดินสายไดไ้กลถึง .  Km

ทงันีจะตอ้งตงัการใชง้าน RS485 เป็นแบบ Steam (ดหูวัขอ้ตงัคา่พเิศษชว่งเปิดเครอืง) โดยคา่ทีสง่ออกไปจะปรบัเปลียนตามจงัหวะทกุ

 วินาที  ทงันีจะใชก้บัตวัเลข  หลกัเท่านนั  ซงึจะแสดงคา่อณุหภมูิในชว่ง - .  ถึง .  องศาเซลเซียส จาํนวน  หลกั

ตามดว้ยตคา่ความชืน .  ถงึ .  %RH  อีก  หลกั  รูปแบบขอ้มลูคือ  :1xx.xyy.y\r  ซงึจะสอดคลอ้งกบัมาตรฐานชดุคาํสงั

ของเอสไมโครทีเรียกวา่ Sac (Smart Ascii Command)  สาํหรบัสินคา้ทีเป็นตวัแสดงผล (Display) โดยเลือกขนาดตา่ง ๆ

ไดต้ามตอ้งการ
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 ภาพแสดงส่วนต่างๆ

ภาพรวมแผงบอรด์ภายใน สายตอ่ทแีผงหนา้ปัด

ขวัตอ่ Sensor, แผง Relayx3,

แผง Relayx1 และแผงหนา้ปัด

ขวัตอ่ Input1, 2 และ

RS485, Supply

ชอ่งลอดสาย Sensor และอนืๆ เคสรองรบัการทาํเป็นปลกัตวัเมยีได ้  ชอ่ง


