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AB-108 คือชุดควบคุมด้วยอุณหภูมหิ รือความชืนอเนกประสงค์ ใช้ Sensor วัดในบรรยากาศแบบดิจติ อล ภายในโรงเรือน เลือก
Sensor ได้ รุน่ สามารถต่อสาย Sensor ได้ยาวถึง เมตร และมีหวั วัดอุณหภูมแิ ยกต่างหากอีก ตัว สําหรับภายนอกโรงเรือน
ภายในมี Output Relay 5 ตัว และสามารถขยายได้อกี ตัว (รวม ตัว) โดยเลือกเป็ น Solid-State-Relay เพือใช้กบั ไฟ 220VAC
ก็ได้ ตังให้ทาํ งานควบคุมแบบ On/Off ได้หลากหลาย แต่ละ Output สามารถตังได้อิสระจากกัน ตังคุมเย็นหรือคุมร้อนได้
และตังเปิ ดปิดแบบ Timer ได้ดว้ ย เหมาะสําหรับการควบคุมการเพาะปลูกในโรงเรือน และประยุกต์กบั งานต่าง ๆ ได้มากมาย
























ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 82E54AS2 ความถี Xtal 11.0592 MHz
ตัวเลข 7-Segment LED ความสูง . นิว จํานวน หลัก บรรทัด สามารถตังปรับความสว่างได้ ระดับ ( - ) ใช้ภายใน
อาคาร (In-Door)
ปุ่ มกด ตัวเพือการตังค่าคือ Set , Adjust และ Back มีเสียง Beep ตอบสนองการทํางานต่าง ๆ
เลือกใช้กบั หัววัดแบบดิจติ อลภายในโรงเรือนได้ รุน่ (วัดในบรรยากาศ ความละเอียด . ) ดังนี
(1) EM-SHT3122 ... Temp -40 ถึง องศาเซลเซียส / Humi 0-99 %RH
หรือ DHT22 ... Temp -40 ถึง องศาเซลเซียส / Humi 0-99 %RH
(2) DS18B20 ... Temp -55 ถึง องศาเซลเซียส (วัดฃวามชืนไม่ได้)
หัววัดแบบดิจติ อลภายนอกโรงเรือนคือ DS18B20 สายยาว cm วัดได้ - ถึง องศาเซลเซียส
มี Output Relay 5 ตัว หน้าคอนแทค VAC 5A และสามารถขยายได้อีก ตัว (รวม ตัว)
สามารถเลือกใช้เป็ น Solid-State-Relay ได้ ตัวเพือใช้กบั ไฟ 220VAC (3A) ก็ได้ ลดสัญญาณรบกวนจากไฟกระชากได้ดเี ยียม
และตัดต่อได้โดยไม่มเี สียงดัง
มี Input 4 ชุดอยูภ่ ายใน เพือไปต่อกับ Switch หรืออุปกรณ์อนื ๆ เพือร่วมเป็ นเงือนไขการควบคุมได้
สามารถตังโปรแกรมให้ Relay ทํางานแบบคุมเย็น หรือคุมร้อน ได้อย่างอิสระ โดยทํางานแบบ On/Off มีรูปแบบการควบคุม
ได้ แบบ ตังเวลาการเปิ ดปิด Relay เป็ นแบบ Timer ได้ดว้ ย วินาที
ตังค่า Calibrate อุณหภูมิและความชืน เป็ นบวก,ลบได้
มีโหมดเพือการดูสถานะของ Relay บนหน้าปัด และโหมดเพือการสังเปิดปิ ดได้โดยตรงด้วย
มีขวั RS485 อยูภ่ ายใน และขัว RX,TX แบบ TTL (5 Pin) เลือกใช้งานได้ดว้ ยปุ่ มกด (สีฟา้ )
คุณสมบัตกิ ารสือสารคือ Speed=9600 Parity=None Data=8 Stop=1
สําหรับอ่านค่าอุณหภูมิและความชืน และมีคาํ สังเพือการตังค่าต่าง ๆ ได้ดว้ ย หรือเลือกใช้ต่อขยายตัวเลขไประยะไกล
และขนาดใหญ่ได้ดว้ ย
ใช้ไฟเลียง VAC ผ่านหม้อแปลง กําลังไฟ 15W (ทํางานสูงสุดที Relay 8 ตัว)
เคสพลาสติก PVC ขึนรูป ขนาดกว้าง mm สูง mm และหนา mm
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เมื อเปิ ดเครื องจะมี เสี ยง Beep และที หน้าปั ดจะแสดง
และหมายเลข Version ของ Firmware สักครู ่ จากนั น
ก็จะเข้าสู่การทํางานทันที เครืองจะรอจนค่าอุณหภูมิและความชืนมีความเสถียรก่อน ประมาณ วินาที แล้วจะแสดงค่า
ภายในโรงเรือน คืออุณหภูมทิ ีบรรทัดบน และความชืนจะแสดงทีบรรทัดกลาง และค่าอุณหภูมภิ ายนอกโรงเรือนทีบรรทัดล่าง
กรณีทสาย
ี Sensor ขาดหรือตัว Sensor เสียหาย เครืองจะแสดงเป็ นเครืองหมาย “—” ให้รบั ทราบด้วย
XXX.X แสดงค่าอุณหภูมิ องศาเซลเซียส (ภายในโรงเรือน)
XXX.X แสดงค่าความชืน %RH (ภายในโรงเรือน)
XXX.X แสดงค่าอุณหภูมิ องศาเซลเซียส (ภายนอกโรงเรือน)
ณ จุดนี เครืองพร้อมทํางานตามโปรแกรมทีตังไว้ สามารถเปิ ดปิ ด Relay ตามค่าทีกําหนดได้ ปุ่ มทัง คือ
S-Set
A-Adjust
B-Back

เข้าสูโ่ หมดตังโปรแกรมเพือควบคุม Relay
เข้าสูโ่ หมดการเปิ ดปิ ด Relay โดยตรง

เมื อกดปุ่ ม Adjust เครื องจะเข้าสู่ โหมดการเปิ ดปิ ด Relay โดยตรง ซึ งหมายถึ งการควบคุมตามโปรแกรมและ Timer
จะหยุดนิงตามค่าล่าสุด เครืองจะแสดงสถานะของ Input 1-4 ทีบรรทัดบนให้ทราบด้วย และจะแสดงสถานะของ Relay 1-8
ทีบรรทัดกลาง และล่าง ตัวอย่างเช่น
. 2 . . แสดงสถานะ Input 1-4 (ตัวอย่างคือมี Input-2 เป็ น Close อยู)่
- - 3 - แสดงสถานะของ Relay 1-4 ตัว (ตัวอย่างคือมี Relay-3 เป็ น On อยู)่
5 - - 8 แสดงสถานะของ Relay 5-8 ตัว (ตัวอย่างคือมี Relay-5 และ เป็ น On อยู)่
หลักทีกระพริบ สามารถกด Adjust เพือเปลียนเป็ น On หรือ Off ได้ ปุ่ ม Set สําหรับเลือนไปหลักต่อไป และเมือครบแล้ว
จะวนกลับมาที หลักแรก การออกจากโหมดจะต้องกดปุ่ ม Back เท่านัน โดยเมื อออกจากโหมดนี แล้ว สถานะของ Relay
ก็จะเป็ นไปตามโปรแกรมทีตังไว้ ซึงอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับสถานะทีได้เปิดปิดไว้กอ่ นก็ได้
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ส่วนการกดปุ่ ม Set เครืองจะเข้าสู่โหมดการตังโปรแกรมควบคุม ซึงหมายถึงการควบคุมตามโปรแกรมทีมีอยู่และ Timer
จะหยุดนิงตามค่าล่าสุด การตังค่าจะเป็นแบบทีละหลัก ตัวเลขกระพริบ คือสามารถเปลียนแปลงตัวเลขได้ดว้ ยปุ่ ม Adjust ส่วนปุ่ ม
Set ก็จะเลือนไปยังหลักต่อไป และปุ่ ม Back ก็จะเลือนถอยหลังได้ คือเป็ นทัง Back-Digit และ Back-Field เครืองจะแสดงดังนี
(กําหนดให้อกั ษร X,Y,A,B แทนตัวเลขทีกระพริบ)
rL_X ให้เลือกหมายเลข Relay 1-8 ทีจะตังโปรแกรม
(ต่อไปจะสมมุตวิ า่ ได้เลือก Relay 1 แล้ว)
แสดงผล
รายละเอียด
———————————————————————————————————————————————————
r1.IC X คือตังเงือนไขการควบคุมจาก Input 1-4 โดย
XY
0=Disable ไม่ใช้งาน
- =โปรแกรมนีจะทํางาน เมือมี Input ตามหมายเลขนัน
(หมายถึงขัว InX ลง GND โดย LED สีเขียวจะติดสว่าง)
Y คือรหัสควบคุม (Control) 0-5 ซึงมีรายละเอียดคือ
0=Off หรือ Disable คือไม่มกี ารควบคุมใด ๆ
=คุมเย็นด้วย Temp และตัง High-Humi คุมพัดลมได้ (Fan)
=คุมเย็นด้วย Temp และตัง High-Humi คุมปัมนําได้ (Pump)
=คุมเย็นด้วย Humi
=คุมร้อนด้วย Temp
=คุมร้อนด้วย Humi
r1.SG ตังค่า Set และ Gap โดย
XXX.X XXX.X ตัง Set ค่าอุณหภูมหิ รือความชืนตามทีต้องการ
YYY.Y YYY.Y ตัง Gap คือระยะควบคุมของอุณหภูมหิ รือความชืน
ตัวอย่างการตังค่าแบบ Setup/Gap (สมมุตวิ า่ ตัง Control เป็ น )
เช่น ตังคุมเย็นด้วย Temp ที . องศา และ Gap ที . องศา
หมายถึง Relay จะเปิ ด . และจะปิ ดที .
r1.tM ตัง Timer On/Off เป็ นวินาที
AAAA AAAA ตัง Timer On เป็ นวินาที
BBBB BBBB ตัง Timer Off เป็ นวินาที
Timer On/Off มีไว้สาํ หรับอุปกรณ์บางอย่างทีไม่ควรเปิดค้างนาน เช่น
เครืองพ่นหมอก โดยเมือถึงค่าทีจะต้องเปิด เครืองก็จะเปิ ดปิ ดเป็ นจังหวะ
ตามค่าเวลาทีตังไว้ กรณีไม่ตอ้ งการใช้ Timer ให้ใส่คา่ เป็น
ไว้
r1.HH ตังค่า High-Humi คือความชืนสูง
XXX.X ถ้าตังเป็น หมายถึงไม่ตอ้ งสนใจค่า High-Humi
(เป็ นเงือนไขพิเศษ สําหรับรหัสควบคุม , เท่านัน)
SAvE เครืองจะแสดงคําว่า Save คือเก็บข้อมูลลงในหน่วยความจํา
ในตัว MCU (Flash) ซึงจะจําค่าไว้ได้แม้ขณะปิ ดเครือง
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การตังค่าตามทีแสดงนัน ในความเป็ นจริงจะตังค่าใดได้บา้ ง จะขึนอยูก่ บั รหัสควบคุม - ด้วย เพือให้มกี ารตังเท่าทีจําเป็ น เช่น
ถ้าใส่รหัสควบคุมเป็ น คือไม่ได้ใช้งาน Relay ตัวนัน เครืองก็จะข้ามไปทุกขันตอน และ Save ให้ทนั ที หรือเช่น ถ้าใส่รหัสควบคุม
เป็น คือคุมร้อนด้วย Temp เครืองก็จะให้ใส่ขอ้ มูล ค่า คือ XXX.X YYY.Y AAAA BBBB แล้วก็ Save เลย การตังโปรแกรมควบคุมนี
เป็ นไปอย่างอิสระกับ Relay แต่ละตัว ในกรณีทจะหยุ
ี
ดการใช้โปรแกรมของ Relay ตัวใด ก็เพียงกําหนดรหัสควบคุม Contol
เป็ น ก็พอ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแก้ไขค่าอืน ๆ และเครืองจะยังคงเก็บข้อมูลเดิมไว้ดว้ ย การเข้าโหมดจากปุ่ ม Set และ Adjust นี
ในกรณีทไม่
ี มกี ารกดปุ่ มใด ๆ นาน นาที เครืองจะย้อนกลับเข้าสูโ่ หมดปกติทนั ที ทังนีเพือป้องกันการกดแบบไม่ตงใจ
ั



หลักการคุมเย็ น (คุมให้เย็ นด้วยตัวทําความเย็น) หรือคุมร้อน (คุมให้รอ้ นด้วยเครืองทําความร้อน) ของรหัส Control 1-5
จะอธิบายได้ตามตัวอย่างดังนี
(1) คุมเย็นด้วย Temp และตัง High-Humi คุมพัดลม (Fan)
ตัวอย่าง Set = 25.0 องศา / Gap = 1.2 องศา
ควบคุม Relay On ที . องศา เพือเปิ ดพัดลมให้อณ
ุ หภูมลิ ดลง
Relay Off ที . องศา
และถ้าตัง High-Humi > 0 คือตรวจสอบค่าความชืนด้วย
ซึงจะมีผลต่อการ On/Off แบบ Timer เท่านัน
คือถ้าความชืน >= High-Humi ระบบ Timer จะหยุดทํางานชัวขณะ
และให้ Relay เป็ น On ค้างไว้ เพือเปิ ดพัดลม จนกว่าความชืนจะลดลง
แล้วจึงจะกลับมาทํางานแบบ Timer ต่อไป
(2) คุมเย็นด้วย Temp และตัง High-Humi คุมปัมนํา (Pump)
ตัวอย่าง Set = 25.0 องศา / Gap = 1.2 องศา
ควบคุม Relay On ที . องศา เพือเปิ ดตัวพ่นนําหรือหมอกให้อณ
ุ หภูมลิ ดลง
Relay Off ที . องศา
และถ้าตัง High-Humi > 0 คือตรวจสอบค่าความชืนด้วย
ซึงจะมีผลต่อการ On/Off แบบ Timer เท่านัน
คือถ้าความชืน >= High-Humi ระบบ Timer จะหยุดทํางานชัวขณะ
และให้ Relay เป็ น Off ค้างไว้ เพือหยุดการพ่นนําหรือหมอก จนกว่าความชืนจะลดลง
แล้วจึงจะกลับมาทํางานแบบ Timer ต่อไป
(3) คุมเย็นด้วย Humi
ตัวอย่าง Set = 60.0 % Gap = 5.0 %
ควบคุม Relay On ที . % เพือเปิ ดตัวทําความเย็นให้อณ
ุ หภูมิลดลง (ความชืนสูงขึน)
Relay Off ที . %
(4) คุมร้อนด้วย Temp
ตัวอย่าง Set = 40.0 องศา / Gap = 3.0 องศา
ควบคุม Relay On ที . องศา เพือเปิ ดตัวทําความร้อนให้อณ
ุ หภูมิสงู ขึน
Relay Off ที . องศา
(5) คุมร้อนด้วย Humi
ตัวอย่าง Set = 25.0 % / Gap = 10.0%
ควบคุม Relay On ที . % เพือเปิ ดตัวทําความร้อนให้อณ
ุ หภูมิสงู ขึน (ความชืนลดลง)
Relay Off ที . %
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AB-108 ยังมีการตังค่าพิเศษในช่วงเปิ ดเครือง (Power-Up) โดยการกดปุ่ ม Set ค้างไว้ แล้วจึงเปิ ดเครือง รอสักครู ่ วินาที
แล้วจึงปล่อยมือจากการกดปุ่ ม เครืองก็จะเข้าสูโ่ หมดตังค่าพิเศษ ซึงมีรายละเอียดดังนี
แสดงผล
รายละเอียด
———————————————————————————————————————————————————
SS_X X คือตังรุน่ ของ Sensor ทีใช้งาน
48_Y
1=EM-SHT3122 หรือ DHT22
2=DS18B20
Y คือตังการใช้งานพอร์ทสือสาร RS485 (ขัวอยูภ่ ายใน)
=ชุดคําสัง SAC (Deafult)
=ส่งข้อมูล Steam สําหรับขยายตัวเลขไกล หรือใหญ่
bt_X X คือตังค่าความสว่างของ Display (0-4) Default = 2
Kb_Y Y คือตังเสียง Beep เมือกดคีย ์
=ไม่มเี สียง
=มีเสียง (Default)
Ct_H ตังค่า Calibrate Temp และ Humi เป็ นค่าบวก หรือลบ ก็ได้
XXX.X โดยค่านีจะถูกนําไปบวกหรือลบกับค่าทีอ่านได้จาก Sensor โดยตรง
YYY.Y XXX.X คือ Calibrate Temp และ YYY.Y คือ Calibrate Humi
SAvE เครืองจะแสดงคําว่า Save และเก็บข้อมูลลงใน MCU ทันที จากนันก็จะเข้าสูก่ ารทํางานปกติตอ่ ไป
การตังค่าพิเศษในช่วงเปิ ดเครือง (Power-Up) ยังใช้กบั ปุ่ ม Back และ Adjust ด้วย โดยปุ่ ม Back จะเป็ นการล้างโปรแกรม
ควบคุ ม ทั งหมด และเริ มต้ น ค่ า ใหม่ จ ากโรงงาน (Default) ส่ ว นปุ่ ม Adjust จะเข้ า สู่ โหมดการทดสอบตั ว เอง
เพือการผลิตและตรวจซ่อมเครือง ดังนี
Power-up + ปุ่ ม Back CLr
ALL

ถ้ากดปุ่ ม Set ก็จะทําการล้างโปรแกรมทังหมดทันที
คือโปรแกรมควบคุม Relay 1-8 ทังหมด แต่ไม่รวมถึงค่า Config และจะแสดงคําว่า SAvE
เพือแสดงการเก็บข้อมูลลงใน MCU และจะเข้าสู่การทํางานปกติต่อไป แต่ถา้ กดปุ่ มอืน ๆ
ก็จะเป็นยกเลิก

Power-up + ปุ่ ม Adjust —— เครืองจะแสดงแต่ละขีดของ 7-Segment วนไปเรือย ๆ เมื อกดปุ่ ม Back ก็จะวิ งเร็วขึน
กดปุ่ ม Adjust จะวิ งช้าลง และเมื อกด Set จะแสดงตัวเลข 0-b ครู่หนึง และจะแสดง
t_Io ซึงก็คอื ทดสอบ I/O นันเอง ดังนี
Relay 1 จะเปิ ดปิ ดตาม Input-1 (มีปมุ่ บนบอร์ดภายใน)
Relay 2 จะเปิ ดปิ ดตาม Input-2 (มีปมุ่ บนบอร์ดภายใน)
Relay 3 จะเปิ ดปิ ดตาม Input-3 (มีปมุ่ บนบอร์ดภายใน)
Relay 4 จะเปิ ดปิ ดตาม Input-4 (มีปมุ่ บนบอร์ดภายใน)
Relay 5 จะเปิ ดปิ ดตาม Dip-Switch-1 (บนบอร์ดภายใน)
Relay 6 จะเปิ ดปิ ดตาม Dip-Switch-2 (บนบอร์ดภายใน)
Relay 7 จะเปิ ดปิ ดตาม Dip-Switch-3 (บนบอร์ดภายใน)
Relay 8 จะเปิ ดปิ ดตาม Dip-Switch-4 (บนบอร์ดภายใน)
เมือกด Set อีกที ก็จะเข้าสูโ่ หมดปกติตอ่ ไป ทังนีเพือทดสอบหัววัด Sensor ทีต่อใช้งานด้วย
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AB-108 สามารถสือสารข้อมูลผ่านทาง RS485 โดยเชือมต่อกับ อมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อนื ๆ ได้ ทังนีเพือทําการดูขอ้ มูล หรือควบคุม
Relay ก็ได้เช่นกัน คุณสมบัตพิ นฐาน
ื
RS485 คือ Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1 ... ชุดคําสังทีใช้จะเป็ นแบบ
Sac Protocal คือ Smart Ascii Command สามารถใช้โปรแกรมสื อสารแบบ Terminal ที ทํางานบนเครืองคอมพิวเตอร์
เพือการทดสอบคําสังได้ทนั ที เพราะมีรูปแบบเป็ นตัวอักษร Ascii ทังหมด ชุดคําสังจะมีรูปแบบดังนี ...
:c\r

สําหรับใช้งานแบบไม่มี Node Address คือใช้งานเพียงบอร์ดเดียว

:@aac\rสําหรับใช้งานแบบมี Node Address คือใช้พว่ งกันหลาย ๆ บอร์ด
: คือรหัสนําหน้า (0x3A)
c คือรหัสคําสังเป็ นตัวเลข หรือตัวอักษรตัวเดียว
\r คือรหัสลงท้าย (0x0D)
@ คือรหัสเพิมเติม (0x40) กรณีใช้งานแบบมี Node Address
aa คือหมายเลข Node Address ซึงเป็ น Ascii แบบ bcd 01-99
ตัวอย่างเช่นถ้าหมายเลข aa=37 รหัส Ascii ก็คอื 0x33 และ 0x37
(ความจริง aa รองรับเลข Hex ฐานสิบหก แต่แนะนําให้ใช้เป็ น bcd เพือให้ดเู ข้าใจได้งา่ ย)
Sac เป็ น Protocal ทีทําให้ใช้งานแบบตัวเดียวก็ได้ หรือพ่วงกันเป็ น Network ก็ได้ โดยทําการตัง Node Address ได้จากชุดคําสัง
โดยถ้าเป็ นการใช้งานบอร์ดเดียว ก็สามารถใช้รูปแบบ :c\r ใช้งานได้เลย เมือส่งคําสังไปแล้ว บอร์ดจะตอบสนองกลับมา
ด้วยข้อมูลหรือข้อความใด ๆ เสมอ และถ้าใช้พ่วงกันหลาย ๆ บอร์ด ก็ให้ตงั Node Address แต่ละบอร์ดแตกต่างกันไป
และก็ใช้คาํ สังรูปแบบ :@aac\r ซึงเฉพาะบอร์ดทีมี Node Address ตรงกับ aa เท่านันทีจะตอบสนองกลับ
ชุดคําสังจะสรุปได้ตามตารางต่อไปนี โดยจะแสดงในรูปแบบไม่มี Node Address และไม่ใส่รหัสลงท้าย \r เพือให้ดสู บายตา
ส่วนค่าภายใน [ ] หมายถึง Option คือเลื อกใส่หรือไม่ใส่ก็ ได้ ซึงความหมายส่วนใหญ่ก็คือ การใส่ Option คือการ
“เขี ยนค่ า ” (write) และการไม่ ใ ส่ คื อการ “อ่ านค่ า” (read) ในวงเล็ บ (R) หมายถึ ง รับ ข้อมู ลจากตัวแม่ และ (T)
หมายถึงข้อมูลทีส่งกลับไปยังตัวแม่
———————————————————————————————————————————————————
(R) :1[R]
(T) [Txxx.x_Hxx.x]
(T) Txxx.x_Hxx.x_S_Exxx.x
Read Temp & Humi ... สําหรับอ่านค่าอุณหภูมิ และความชืน ในโรงเรือน โดย Txxx.x คือค่าอุณหภูมิ ซึงแสดงค่าติดลบได้ดว้ ย
ส่วน Hxx.x คือค่าความชืน ทัง ค่าจะเป็ นค่าทีผ่านการบวก,ลบกับค่า Calibrate แล้ว (ทีกําหนดด้วยคําสัง : ) กรณีถา้ แสดงเป็ น
—.- หรือ —.- แสดงว่าอยูใ่ นช่วงรอเสถียร หรือ Sensor มีปัญหา ส่วน S คือรุน่ ของหัว Sensor ทีใช้งานอยู่ คือ 1=EM-SHT3122
หรือ DHT22 และ 2=DS18B20 นันเอง และ Exxx.x คือค่าอุณหภูมขิ อง External Sensor (DS18B20) สําหรับภายนอกโรงเรือน
นอกจากนี ถ้าใส่ตวั อักษร R ก็จะแสดงเป็ น บรรทัด โดยบรรทัดแรกจะเป็ นค่าทีอ่านได้จากหัว Sensor โดยตรง เฉพาะหัววัด
ภายในโรงเรือน ส่วนบรรทัดทีสองจะเป็นค่าทีผ่านการบวก,ลบ Calibrate แล้ว ใช้การเปรียบเทียบค่าให้ชดั เจน
———————————————————————————————————————————————————
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(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 ... สําหรับการอ่านหรือเขียนโปรแกรมควบคุมของ Relay 1-8 (ทํานองเดียวกับการตังค่าด้วยปุ่ ม Set)
โดยใส่ขอ้ มูลต่าง ๆ ดังนี (อักษร _ ไม่มผี ลอะไร เว้นระยะให้ดงู า่ ยขึน)
N = 1-8 เสมอ ถ้าใส่เป็ นอย่างอืน จะตอบกลับเป็ น ER
i = หมายเลข Input 0-4
c = หมายเลข Control 0-5
xxx.x = ค่า Set ของ Temp หรือ Humi
yyy.y = ค่า Gap ของ Temp หรือ Humi
aaaa = ค่าวินาที Timer-On
bbbb = ค่าวินาที Timer-Off
hh.h = High Humi
———————————————————————————————————————————————————
(R) :3[xy_ttt.t_hhh.h]
(T) xy_ttt.t_hhh.h[OK]
Read/Write Config ... สําหรับการอ่านหรือเขียนค่า Config (ทํานองเดียวกับการตังค่าพิเศษด้วย Power-Up + ปุ่ ม Set)
โดยใส่ขอ้ มูลต่าง ๆ ดังนี (อักษร _ ไม่มผี ลอะไร เว้นระยะให้ดงู า่ ยขึน)
x = Bright 0-4 คือความสว่างของ Display (Default=2)
y = Key-Beep 0,1 คือเสียง Beep เมือกดคีย ์ =ไม่มเี สียง =มีเสียง (Default=1)
ttt.t = Calibrate-Temp เป็ น + หรือ hhh.h = Calibrate-Humi เป็ น + หรือ ———————————————————————————————————————————————————
(R) :4[xxxxxxxx]
(T) xxxxxxxx[OK]
Read/Write Relay ... สําหรับการอ่านหรือเขียนค่า Relay โดยตรง ซึง xxxxxxxx คือสถานะของ Relay 1-8 เรียงไปตามลําดับ
ถ้าเป็ น คือ Off และเป็ น ฃือ On ... การเขียนค่าให้กบั Relay โดยตรงนี สถานะของ Relay อาจจะยังถูกเปลียนสถานะ
ได้จากโปรแกรมควบคุมทีตังไว้ ถ้าอยูใ่ นช่วงทีตังไว้พอดี
———————————————————————————————————————————————————
(R) :X[aa]
(T) aa[OK]
Read/Write Node Address ... โดย aa คือค่า Address 01-99 (bcd)
———————————————————————————————————————————————————
(R) :Y[aaaa]
(T) ข้อความต่าง ๆ
Checksum or Dump Flash ... สําหรับแสดงค่า Size และ Checksum ของ Firmware เพือตรวจสอบความถูกต้อง และถ้าใส่
aaaa คือเลข hex ของ address คือจะแสดงข้อมูลในหน่วยความจํา Flash ภายในตัว MCU นันเอง (จะแสดงเฉพาะส่วน IAP)
โดยแสดงเป็ นจํานวน Byte
———————————————————————————————————————————————————
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(R) :Z[!]
(T) ข้อความต่าง ๆ
Show Model / Version & Self-Test ... สําหรับแสดงชือสินค้า และรุน่ ของ Firmware เป็ น vX.X และถ้าใส่ ! จะหมายถึงเข้าระบบ
Self-Test เพือการตรวจสอบและเพือการซ่อม (ถ้ามี)
———————————————————————————————————————————————————
หมายเหตุ ... สินค้าของเอสไมโครทีมี Sac Protocal คําสัง X,Y,Z จะเป็นรูปแบบทํานองเดียวกันเสมอ
Sac Protocal ยังรองรับการทํางานทีซับซ้อนขึน เพือให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทีแตกต่างกันไป โดยถ้าใส่อกั ษร & (0x26)
ต่อท้ายคําสัง คืออยูท่ า้ ยสุดของคําสัง Ascii แต่อยูก่ อ่ นรหัสลงท้าย \r (0x0D) จะหมายถึงไม่ตอ้ งการให้มีการตอบกลับใด ๆ
โดยทีเครืองยังคงทํางานตามคําสังทุกประการ ซึงมักจะใช้กบั คําสังเพือการตังค่าหรือแสดงข้อมูล และไม่ตอ้ งการให้ตอบกลับ
เพื อความรวดเร็ วในการทํางาน ... และสํา หรับสภาพการสื อสารที มีสัญญาณรบกวนสูง อาจจะต้องการตรวจสอบคํา สัง
ให้มคี วามแน่นอนมากขึน ก็สามารถใส่คา่ Checksum เพิมเติมได้ตามตัวอย่างนี
:Z@5A\r
AB-108 v2.0@6F\r
ค่า Checksum คือผลบวก Hex ของอักษรทุกตัวหลังจาก : จนถึง @ ตัวอย่าง @5A คือค่า Checksum ของอักษร Z (ตัวใหญ่) และ
@6F คือค่า Checksum ของ AB-108 v2 ทังนีถ้าค่า Checksum ไม่ถกู ต้อง เครืองก็จะไม่ทาํ งานใด ๆ สําหรับข้อมูลทีตอบกลับก็เช่นกัน
ถ้าตรวจสอบค่า Checksum แล้วไม่ถูกต้อง ก็ ให้ถือว่าเป็ นข้อมูลที ไม่มีความหมายใด ๆ เพราะน่าจะมีความผิดพลาด
ระหว่างการสือสารนันเอง


พอร์ท RS485 ยังสามารถต่อกับโมดูลตัวเลขภายนอกได้ โดยอาจจะต้องการแสดงค่าอุณหภูมแิ ละความชืนภายในโรงเรือน
ให้ตวั เลขใหญ่ขึน เพื อจะเห็นได้ชดั หรืออาจจะต้องการให้แสดง ณ อีกจุดหนึง ซึงมีระยะห่างไกลออกไป เพราะ RS485
สามารถเดินสายได้ไกลถึง . Km ทังนีจะต้องตังการใช้งาน RS485 เป็ นแบบ Steam (ดูหวั ข้อ ตังค่าพิเศษช่วงเปิ ดเครือง)
โดยค่าทีส่งออกไปจะปรับเปลียนตามจังหวะทุก วินาที ทังนีจะใช้กบั ตัวเลข หลักเท่านัน ซึงจะแสดงค่าอุณหภูมใิ นช่วง - .
ถึง . องศาเซลเซียส จํานวน หลัก ตามด้วยค่าความชืน . ถึง . %RH อีก หลัก รูปแบบข้อมูลคือ :1xx.xyy.y\r
ซึงจะสอดคล้องกับมาตรฐานชุดคําสังของเอสไมโคร ทีเรียกว่า Sac (Smart Ascii Command) สําหรับสินค้าทีเป็ นตัวแสดงผล
(Display) โดยเลือกขนาดต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
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ภาพบอร์ดภายใน (Relay 8 ตัว)

ภาพบอร์ดทีหน้าปัด

ขัวหัววัด Sensor ภายในโรงเรือน

ขัวหัววัด Sensor ภายนอก

หมายเลข Relay 1-8

ขัว RS485 เพือสือสารกับคอม

Power Switch ทีด้านขวา

ช่องสําหรับสาย Sensor และสําหรับต่อใช้งาน
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