


AB-307,309 คือนาฬิกาดจิติอลทมีีความเทียงตรงสงู  แสดงเวลาเป็นชวัโมง,นาที และตงัแสดงวนั,เดือน สลบักบัเวลาได้ด้วย

สามารถตังให้ส่งเสียงเตือนทุก ๆ ชัวโมงได้  ปรับความสว่างของตัวเลข (7-Segment LED) ได้ รุ่น AB-307 ปรับได้

 ระดบัโดยใช้ภายในอาคารเทา่นนั สว่นรุ่น AB-309 ปรับได้  ระดบัโดยใช้ได้ทงัภายในและภายนอกอาคาร  รองรับระบบการตงัเวลา

ได้จากเครืองคอมพวิเตอร์  ผา่นสายสญัญาณ RS485  เพือให้นาฬกิาทกุตวัในบริเวณเดนิตรงกนัอยา่งแมน่ยํา  เหมาะสําหรับ

การใช้งานตามบ้าน,โรงงาน,ห้องประชมุ

แสดงผลด้วยตวัเลข 7-Segment LED สีแดง ความสงู  และ  นวิ จํานวน  หลกั และม ีColon ตรงกลาง
แสดงเวลาเป็น ชวัโมง,นาที โดยม ีColon ตรงกลางกระพริบตามจงัหวะวนิาท ีและกดดคูา่วินาทีได้ด้วย
สามารถตงัให้แสดง วนั,เดือน สลบักบัเวลา โดยตงั Delay ได้เป็นระดบัวนิาที
การตงัคา่ตา่ง ๆ  ทําได้สะดวกด้วยปุ่มเพยีง  ปุ่มคอื Set และ Adj
ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 89E54 ใช้ความถี .  MHz
ชพินาฬกิาเบอร์ DS3232 ความผิดพลาดไมเ่กิน  นาที/ปี พร้อม Battery Backup (CR2032) ทําให้ระบบเวลายงัคงเดนิอยู่
แม้ในขณะไฟฟา้ดบั (ไมแ่สดงผล)  โดยทํางานได้นานถงึ  ปี
ตงัคา่ความสวา่งของตวัเลขได้  ระดบั (AB-307) และ  ระดบั (AB-309)
ตงัให้สง่เสียง Beep ทกุ ๆ ชวัโมงได้
รองรับระบบการตงัเวลาจากเครืองคอมพิวเตอร์ โดยต่อสือสารผ่าน RS485 (สาย  เส้น) ซึงจะปรับเวลาให้วนัละครัง
โดยถ้าใช้หลาย ๆ  ตวัในบริเวณเดียวกนั  นาฬกิาทกุตวัจะเดนิตรงกนัอยา่งแมน่ยําเสมอ  ไมต้่องวุน่วายกบัการตงัเวลาอีกเลย ...
และกรณีสญัญาณขาดหายไป  เครืองจะแสดงผลให้รับทราบได้ด้วย (Colon กระพริบ  ครงั)
ใช้ไฟบ้าน  VAC กําลงัไฟสงูสดุเพยีง 8W (AB-307) และ 12W (AB-309)
เคสสินค้าแบบพลาสตกิ หน้าปัดฟิลเตอร์สีแดง
   รุ่น AB-307 ขนาดกว้าง  มม. สงู  มม. หนา  มม.

   รุ่น AB-309 ขนาดกว้าง  มม. สงู  มม. หนา  มม.
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เมอืเปิดไฟเข้า เครืองจะสง่เสียง Beep และแสดงหมายเลข Version ครู่หนงึ จะแสดงเวลานาฬกิาปกต ิเป็นชวัโมง,นาที โดยม ีColon
ตรงกลางกระพริบตามจังหวะวินาที  และถ้าตังแสดงวัน,เดือนไว้  ก็จะสลับไปแสดงวัน,เดือน ตามระยะเวลาทีตัง
โดยขณะแสดงวนั,เดือน จะไมมี่ Colon กระพริบ  การใช้งานปุ่มกดเป็นดงันี

ปุ่มบน Set สําหรับการตงัเวลาและคณุสมบตัติา่ง ๆ

ปุ่มลา่ง Adj สําหรับกดดคูา่วนิาที

เมือกดปุ่ม Adj ค้างไว้  ก็จะแสดงคา่วินาที  หลกั (ชดิไปทางขวา) ให้ทราบได้ด้วย  และเมอืปลอ่ยมอื  ก็จะกลบัไปแสดงคา่เวลา
ตามปกต ิ เมอืกดปุ่ม Set ก็จะเข้าสูก่ารตงัเวลานาฬกิา โดยใช้หลกัการตงัทีละหลกั  ตวัเลขทีกระพริบ  จะเปลียนแปลงได้ด้วยปุ่ม
Adj  และเมอืกด Set ก็จะเลือนไปยงัหลกัตอ่ไป ... ลําดบัของการตงัจะเป็นดงันี  (อกัษร X แทนคา่ตวัเลขทจีะตงั)

bt _ X คือตงัคา่ความสวา่งของตวัเลข
รุ่น AB-307 ตงัได้ -  (  คือสวา่งสดุ)
รุ่น AB-309 ตงัได้ -  (  คือสวา่งสดุ)

Hb _ X คือตงัเสียง Beep ทกุชวัโมง =ไมใ่ช้ =สง่เสียง Beep ทกุชวัโมง

Sd XX ตงัระยะเวลาการแสดง (Show Delay) โดย X แรกคือจํานวนวนิาที สําหรบัการแสดงชวัโมง,นาที
และ X ตอ่มาคือจํานวนวินาท ีสําหรบัการแสดงวนั,เดอืน ...
X แรกไมส่ามารถตงัเป็น  ได้ (ถ้าตงัเป็น  เครืองจะปรับให้เป็น  เอง)
สว่น X ตอ่มาสามารถตงัเป็น  ได้ คือไมต้่องการแสดงวนั,เดอืน นนัเอง

d _ XX ตงัวนัที

M _ XX ตงัเดือน

Y _ XX ตงัปี  หลกั  ถงึแม้วา่จะไมมี่การแสดงปีกต็าม แตก็่ให้ตงัปีแบบ ค.ศ ไว้เพอืรองรับปีอธิกสรุทนิ (Leap Year)
ได้อยา่งถกูต้อง  ก็คอืทกุ ๆ  ปีจะเพมิ วนัที  ในเดือนกมุภาพนัธ์  เชน่ ปี  
ทงันีเครืองจะปรับวนัทีได้ถกูต้องไปจนถงึปี 

XX : XX ตงัเวลาเป็นชวัโมง,นาที ตามลําดบั

เมือตงัเวลาเรียบร้อยแล้ว  เครืองจะส่งเสียง Beep และกลับเข้าสู่การทํางานปกติต่อไป  ทังนีค่าวินาทีจะเริมที  เสมอ
เพือให้ผู้ใช้สามารถตงัเวลาให้ละเอียดระดบัวนิาทีได้  การเข้าสูโ่หมดการตงัคา่  ถ้าไมมี่การกดปุ่มนาน  นาที  เครืองจะย้อนกลบัไป
สูโ่หมดแสดงเวลาให้ทนัที
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คือการกําหนดให้นาฬกิาทกุตวัเป็น Slave เพอืรับการตงัคา่ได้ผา่นสายสญัญาณ RS485  ซงึสามารถใช้สาย Lan ทวัไปได้ โดยเดนิสาย

 เส้น คือ A+ , B- และ Gnd  ทงันีสามารถตอ่ได้ยาวถึง .  Km โดยควรจะหลีกเลียงการเข้าใกล้ สายไฟแรงสงู คอมเพรสเซอร์แอร์

หรือเครืองจกัรทีมกีารใช้ไฟฟา้วตัต์สงู ๆ  สว่นตวัตงัเวลาทีจะเป็น Master ม ี  ทางเลือกคือ

> ใช้ AB-307,309 ทีตงัโหมดเป็น Master (ไมมี่การใช้ฐานเวลามาตรฐานภายนอก)

> ใช้โปรแกรม STIME บนเครืองคอม โดยเพมิตวัแปลงสญัญาณจาก USB เป็น RS485 อกีที

> ใช้ AB-TIMEW ทีเชือมตอ่กบั Wifi เข้าสูโ่ลก Internet ได้ ใช้ฐานเวลาจาก Server บน Internet อีกที

หลกัการของ Master Clock คอืทกุ ๆ วนัตวั Master จะทําการตงัเวลาให้กบัตวั Slave 1 ครังเสมอ  ในกรณีทีไมส่ามารถตงัได้

ซงึอาจเพราะสายขาดหรือตวั Master มปัีญหา  ตวั AB-307,309 ทีเป็น Slave จะแสดงให้รับทราบด้วยการกระพริบ Colon เป็นจงัหวะ

 ครัง (ปกตกิระพริบ  ครงัตอ่วินาที)  การตงัเวลาจะกระทําเฉพาะเวลา HH:MM:SS เทา่นนั จะไมมี่ผลตอ่ DD/MM/YY วนั,เดือน,ปี

แตอ่ยา่งใด  อยา่งไรก็ตาม กรณีใช้โปรแรกม STIME บนคอม จะมปีุ่มแยกตา่งหากเพอืการตงั DD/MM/YY ได้ด้วย


นอกจากการใช้งานเป็นนาฬิกาตามปกติแล้ว AB-307,309  ยงัสามารถใช้งานเป็น Master Clock ได้ด้วย  คือระบบทีทําให้

นาฬิกาทุกตัวภายในอาคารหรือโรงงานเดินตรงกันเสมอ เพือการอ้างอิงได้อย่างแม่นยํา (อาจจะเห็นความแตกต่างบ้าง

ในระดบัเสียววินาที) และยงัใช้ฐานเวลามาตรฐานจากโลก Internet ได้ด้วย ในกรณีทเีลือก Master เป็นคอมพวิเตอร์ หรือ AB-TIMEW

ทีตอ่ผา่น Wifi อีกที ให้ทําความเข้าใจจากภาพตอ่ไปนี

คือการกําหนดโหมดสําหรับ AB-307,309 ให้เป็นนาฬิกาแบบ Master หรือแบบ Slave รวมทังยังมีโหมดพิเศษอืน ๆ
ทีประยกุตใ์ช้งานได้หลากหลายอกีด้วย  การกําหนดทําได้ด้วยการกดปุ่ม Set ค้างไว้ แล้วจงึคอ่ยเปิดเครือง รอจนแสดง Version
เสร็จแล้วเงียบไป จงึคอ่ยปลอ่ยมอื  เครืองจะให้ตงัคา่ดงันี

M d _ X คือหมายเลขโหมดทีจะใช้งาน -

เมือตงัโหมดทีต้องการแล้ว กก็ด Set อีกท ีเครืองก็จะเข้าสูโ่หมดนนั ๆ ทนัที  การตงัโหมดนีจะมผีลตลอดไป จนกวา่จะมกีารตงั
เปลียนแปลงใหมอี่ก รายละเอยีดของแตล่ะโหมดมดีงันี



Master
 ทางเลือก

IBM Compatible

USB

Slave
(Mode=1)

AB-307,309

AB-TIMEW

สาย RS485 (+,-,GND)
ยาวได้ถงึ .  km

ตงัโดยโปรแกรม STIME
บนเครืองคอมพวิเตอร์

WIFI

Slave
(Mode=1)

AB-307,309

Slave
(Mode=0)

AB-307,309

EM-U485



Mode-0 ... Clock Master (RS485 Send) ... (โหมด Default)
สําหรับใช้งานเป็นนาฬิกาทวัไป และเป็น Master สําหรับตงัค่าให้กบั Slave ได้ด้วย กรณีทีนําไปใช้ตอ่พว่งกันผ่าน RS485
โดยการตงัเวลาจะสง่ออกทาง RS485 ในเวลา : :  ของทกุวนั

Mode-1 ... Clock Slave (RS485 Receive - Command)
สําหรับใช้งานเป็นนาฬกิา Slave โดยจะต้องรับคําสงัตงัเวลาทกุ ๆ วนัทาง RS485  ถ้าไมมี่การตงัเวลาเข้ามา เครืองจะแสดง
ให้รบัทราบด้วยการกระพริบ Colon เป็นจงัหวะ  ครงั (ปกตกิระพริบ  ครงัตอ่วนิาที) ในโหมดนี  คําสงัทาง RS485 สามารถ
ประยกุตใ์ช้งานเพมิเตมิได้อีกด้วย  เชน่ ใช้เป็นตวัแสดงผลข้อมลูตา่ง ๆ  จากเครืองคอม โดยสามารถแยกแสดงแตล่ะตวัแตกตา่งกนัได้
ตาม Node Address ทีตงัไว้  โดยจะต้องทําโปรแกรมบนคอมเฉพาะกิจขนึมาอีกที หรืออาจจะใช้แบบพนืฐานผา่นโปรแกรม Hyper
Terminal ก็ได้

Mode-2 ... Timer (Count-Down)
สําหรบัใช้เป็นตวันบัเวลาถอยหลงั MM:SS (นาที:วินาที)  โดยสามารถตงัเวลาทีต้องการนบัได้ และเมอืนบัลงจนถงึ :  ก็จะทําให้
Relay ภายในเป็น On โดยสามารถตงั Delay ได้ด้วย  ปุ่ มบนคือ Reset  และปุ่มลา่งคือ Start/Stop ... และปุ่มบน เมือกดค้าง
 วินาที จะเข้าสูก่ารตงัคา่ ดงันี

bt _ X  คือตงัคา่ความสวา่งของตวัเลข
MM : SS ตงัคา่เวลา นาทแีละวินาที
dL _ X  ตงัคา่ Delay ของตวั Relay 1-9 วนิาที

 ถ้าตงัเป็น  หมายถงึ Relay ตดิค้าง จนกวา่จะกดปุ่มบน (Reset)

Mode-3 ... Stop-Watch (Count-Up)
สําหรับใช้เป็นตวัจบัเวลาเดนิหน้า MM:SS (นาที:วินาที)  โดยสามารถตงัเวลาเปา้หมายได้ด้วย และเมอืนบัขนึจนถึงคา่เวลานนั
ก็จะทําให้ Relay ภายในเป็น On  โดยสามารถตงั Delay ได้ด้วย  ปุ่ มบนคือ Reset  และปุ่มลา่งคือ Start/Stop ... และปุ่มบน
เมือกดค้าง  วนิาที จะเข้าสูก่ารตงัคา่ ดงันี

bt _ X  คือตงัคา่ความสวา่งของตวัเลข
MM : SS ตงัคา่เวลา นาทแีละวินาที
dL _ X  ตงัคา่ Delay ของตวั Relay 1-9 วนิาที

 ถ้าตงัเป็น  หมายถงึ Relay ตดิค้าง จนกวา่จะกดปุ่มบน (Reset)

Mode-4 ... Temp Alarm
สําหรบัแสดงคา่อณุหภมู ิโดยจะต้องเพมิสาย Sensor รุ่น DS18B20 ด้วย  โดยสามารถตงัคา่ High และ Low Temp ได้ รวมทงัตงัคา่
Calibrate +,- ให้กบัหวัวดัได้ด้วย  ทงันีเมอือณุหภมิูมีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั High ตวั Relay-1 ภายในเครืองก็จะเป็น On คอืเป็นการ
Alarm นนัเอง  หรือเมอือณุหภมูมีิคา่น้อยกวา่หรือเทา่กบั Low  ตวั Relay-2 ภายในเครืองก็จะเป็น On ... ทงันีจะม ีGap ในการ
Alarm ที  องศา  ตวัอยา่งเชน่ ถ้าตงัคา่ High เป็น .  องศา เมอืทีคา่ทีวดัได้เป็น .  ขนึไป ตวั Relay-1 จะ On และจะกลบัเป็น
Off อีกที เมือเป็น .  ลงมา ... ปุ่ มลา่ง ไมมี่ผลใด ๆ สว่นปุ่มบน จะเข้าสูก่ารตงัคา่ ดงันี

bt _ X คือตงัคา่ความสวา่งของตวัเลข
XX.X H ตงัคา่ High Temp
XX.X L ตงัคา่ Low Temp

XX.X C ตงัคา่ Calibrate โดยเป็น + หรือ - ก็ได้ (ปกตคิวรจะตงัเป็น .  ไว้)
Page 4/8



Page 5/8


AB-307,309 สามารถสือสารข้อมลูผา่นทาง RS485 โดยเชือมตอ่กบัคอมพวิเตอร์หรืออปุกรณ์อนื ๆ  ได้ ทงันี เพือทําการตงัคา่เวลา

หรือตงัคา่ตวัแปรตา่ง ๆ   รวมทงัสามารถใช้เป็นตวัแสดงข้อมลูตวัเลขตา่ง ๆ  ได้อยา่งอสิระ  คณุสมบตัพืินฐาน RS485 คือ Speed=9600

Data=8 Stop=1 Parity=No ชดุคําสงัทีใช้จะเป็นแบบ Sac Protocal คอื Smart Ascii Command  สามารถใช้โปรแกรมสือสารแบบ

Terminal ทีทํางานบนเครืองคอมพวิเตอร์  เพอืทดสอบคําสงัได้ทนัที  เพราะมรูีปแบบเป็นตวัอกัษร Ascii  ชดุฃําสงัจะมรูีปแบบดงันี

:c\r   สําหรับใช้งานแบบไมมี่ Node Address คือใช้งานเพียงบอร์ดเดียว

  สือสารกบัคอมพวิเตอร์

:@aac\r  สําหรับใช้งานแบบม ีNode Address คอืใช้พว่งกนัหลาย ๆ  บอร์ด

  สือสารกบัคอมพวิเตอร์  โดยแตล่ะครังคอมพวิเตอร์ทีสง่คําสงัมี Address

  ออกไป  บอร์ดทีม ีAddress ตรงกบัคําสงั ก็จะโต้ตอบกลบัมา

: คือรหสันําหน้า (0x3A)

c คือรหสัคําสงัเป็นตวัเลข หรือตวัอกัษรตวัเดียว

\r คอืรหสัลงท้าย (0x0D)

@ คือรหสัเพมิเตมิ (0x40) กรณีใช้งานแบบม ีNode Address

aa คือหมายเลข Node Address ซงึเป็น Ascii แบบ bcd 01-99

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

(ความจริง aa รองรับเลข Hex ฐานสบิหก แตแ่นะนําให้ใช้เป็น bcd เพือให้ดเูข้าใจได้งา่ย)

Sac เป็น Protocal ทีทําให้ใช้งานแบบตวัเดียวกไ็ด้ หรือพว่งกนัเป็น Network ก็ได้  โดยทําการตงั Node  Address ได้จากชดุคําสงัเลย

โดยถ้าเป็นการใช้งานบอร์ดเดียว  ก็สามารถใช้รูปแบบ :c\r ใช้งานได้เลย  เมือส่งคําสังไปแล้ว บอร์ดจะตอบสนอง

กลบัมาด้วยข้อมลูหรือข้อความใด ๆ เสมอ  และถ้าใช้พว่งกนัหลาย ๆ บอร์ด  ก็ให้ตงั Node Address แตล่ะบอร์ดแตกตา่งกนัไป

และก็ใช้คําสงัรูปแบบ :@aac\r  ซงึเฉพาะบอร์ดทีม ีNode Address ตรงกบั aa เทา่นนัทีจะตอบสนองกลบั

ชดุคําสงัจะสรุปได้ตามตารางตอ่ไปนี  โดยจะแสดงในรูปแบบไมมี่ Node Address และไมใ่สร่หสัลงท้าย \r เพือให้ดสูบายตา

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

(write)  และการไมใ่สค่อืการ “อา่นคา่” (read)  ถ้าใน Option มทีางเลือกหลายแบบ  ก็จะขนัด้วยอกัษร | อีกที  ในวงเลบ็ (R)

หมายถงึรับข้อมลูทีมาจากคอมพวิเตอร์ และ (T) หมายถงึสง่ข้อมลูกลบัไปยงัคอมพวิเตอร์
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(R) :1xx...x Set Display (Number,Character)
(T) OK xx...x คือตวัเลขหรือตวัอกัษรทีจะให้แสดงบน Display ซงึเป็นได้ทงัเลข -  และ

อกัษร A-Z ด้วย ทงันีกรณีอกัษร A-Z จะเป็นไปเทา่ทีเหมาะสม เนืองจากขีดจํากดัของ
7-Segment เอง  นอกจากนียงัรับอกัขระพเิศษเหลา่นีด้วย คือ

Blank คอืดบัหมดทกุ Segment
‘-’ ขีดกลาง
‘_’ ขีดลา่ง
‘[‘ ปีกกาเปิด
‘]’ ปิกกาปิด
‘;’ แสดง Colon บน AB-309 (ทีต้องใช้ Semi-Colon แทน
    เนืองจากเครืองหมาย : เป็นรหสันําหน้าคําสงั จงึต้องใช้เป็น ; แทน)

คําสงั  นีจะแสดงผลแบบชดิขวา  เชน่ถ้าสงัเป็น :   ก็จะปรากฏตวัเลข  ที
Digit ทางขวาสดุ  หลกั  และทกุครงัทีรับคําสงันี  จะมกีาร Clear Display ทงัหมด
กอ่นเสมอ  นนัหมายถงึวา่ ถ้าเราสงัเป็น :  โดยไมมี่ข้อมลูเพมิเตมิ  ก็จะหมายถงึการ
Clear Display ทงัหมดนนัเอง

(R) :2nhh...hh Set Display (Segment)
(T) OK n คอืหมายเลข Digit เริมต้น -  (  คือตวัเลขซ้ายสดุ)

hh...hh คือคา่ Hex แตล่ะ Byte ทีต้องการกําหนดให้ Segment ดบัหรือตดิสวา่ง
โดยสามารถใสต่อ่เนืองไปหลาย ๆ  Byte ได้  คําสงันีทําให้ผู้ใช้กําหนดการแสดงผลแตล่ะขีด
(Segment) ได้อยา่งอสิระ  การจดัวาง Segment กบัเลข Hex จะเป็นดงันี ...
B6=g  B5=f  B4=e  B3=d  B2=c  B1=b  B0=a

ตวัอยา่งเชน่ ถ้าสง่คําสงัเป็น :201C3F ก็จะแสดงผลเป็น u0 ทีตวัเลขซ้ายสดุ  ข้อมลู
Hex สามารถใสต่อ่เนืองได้  และจะเรียงจาก Digit น้อยไปมากเสมอ   คําสงั  นีจะไม่
Clear Display กอ่น

(R) :3[b] Read/Write Bright
(T) b[OK] b คือคา่ความสวา่งของ Display เป็น -  โดย  คอืสวา่งน้อยสดุ และ  คือสวา่งมากสดุ

เมือตงัคา่จากคําสงันีแล้ว  คา่ความสวา่งจะจําไว้ในบอร์ดเลย เมอืปิดเปิดใหม ่ ก็จะยงัคงเป็น
คา่ลา่สดุทีได้ตงัไว้

(R) :4 Reset to Clock
(T) OK ปกตเิมอืมกีารสง่คําสงั :  หรือ :   เครืองจะเข้าสูโ่หมดแสดงผลทนัที  และจะหยดุการแสดง

เวลาในโหมดนาฬกิา  คําสงั :  นีจะทําให้เครืองกลบัมาแสดงคา่เวลาตามปกติ

(R) :5 Beep
(T) OK สําหรับสง่เสียง Beep 1 ครัง ความยาวประมาณ /  วินาที
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(R) :6[rbixyz] Read/Write I/O Direct
(T) rbixyz[OK] สําหรับควบคมุอปุกรณ์บนบอร์ดโดยตรง

r คอืสถานะ Relay 0=off 1=on 2-9=delay 0.X sec
b คือสถานะ Buzzer 0=off 1=on 2-9=delay 0.X sec
i คือสถานะ IO (P12) ทีชวั  Pin 0=5V 1=0V 2-9=delay 0.X sec
x คือสถานะ IO (P15) ทีชวั  Pin 0=5V 1=0V 2-9=delay 0.X sec
y คือสถานะ IO (P16) ทีชวั  Pin 0=5V 1=0V 2-9=delay 0.X sec
z คือสถานะ IO (P17) ทีชวั  Pin 0=5V 1=0V 2-9=delay 0.X sec
การ Read จะได้สถานะเป็น ,  เทา่นนั
สว่นการ Write สามารถกําหนดเป็นฃา่ delay 0.2-0.9 วนิาทีได้

(R) :7[abc] Read/Write Config
(T) abc[OK] สําหรับการตงัคา่ตา่ง ๆ  เหมอืนกบัทีตงัได้จากปุ่ม Set,Adj (ดหูวัข้อการใช้งานทวัไป)

a คือ Hour Beep เสียง Beep ทกุชวัโมง ... =ไมใ่ช้ =ใช้
b คือเวลาแสดงชวัโมง,นาที -  (ถ้าตงัเป็น  เครืองจะเปลียนให้เป็น  เอง)
c คือเวลาแสดงวนั,เดือน -

(R) :D[ddmmyyww] Read/Write Date วนั,เดือน,ปี และวนัในสปัดาห์
(T) ddmmyyww[OK] สําหรับการอา่นหรือเขียนคา่วนัทีกบัระบบนาฬกิา

ddmmyy คือ วนั,เดอืน,ปี และ ww คอืวนัในสปัดาห์
-  (  คือวนัอาทติย์)

(R) :T[hhmmss] Read/Write Time ชวัโมง,นาที,วินาที
(T) hhmmss[OK] สําหรับการอา่นหรือเขียนคา่เวลากบัระบบนาฬกิา

hhmmss คือ ชวัโมง,นาท,ีวนิาที

(R) :X[aa] Read/Write Node Address
(T) aa[OK] aa คอืคา่ Address 01-99 (bcd)

(R) :Y[aaaa] Checksum or Dump Flash
(T) ข้อความตา่ง ๆ สําหรบัแสดงคา่ Size และ Checksum ของ Firmware เพือตรวจสอบความถกุต้อง

และถ้าใส ่aaaa คอืเลข hex ของ address ภายใน จะเป็นการแสดงคา่ข้อมลูให้ดดู้วย
คือข้อมลูใน Flash ของตวั MCU นนัเอง  โดยจะแสดงเป็นจํานวน  Byte

(R) :Z[!] Show Model / Version & Self-Test
(T) ข้อความตา่ง ๆ ถ้าใส ่! จะหมายถงึเข้าระบบ Self-Test

หมายเหต ุ... สําหรับสินค้าของเอสไมโครทีม ีSac Protocal คําสงั X,Y,Z จะเป็นรูปแบบทํานองเดียวกนัเสมอ
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ถ้าไมส่ะดวกในการตงั Address ผา่นคําสงัทาง RS485 (:X)  ก็เลือกตงั Address ด้วย Dip-Switch ได้  โดยใช้ Dip-Switch
บนบอร์ดทีอยู่ภายในเครือง  ขณะเดียวกันก็เป็นการตังรุ่นของเครืองเป็น AB-307 หรือ AB-309  การตัง Dip-Switch
จะมผีลเมอืเปิดเครืองใหมเ่ทา่นนั  การตงัมีรายละเอยีดดงันี

Dip1 ... ถ้า On คือเป็นรุ่น AB-309 (ตวัเลข  นวิ) ... ถ้า Off คือเป็นรุ่น AB-307 (ตวัเลข  นวิ)
Dip2 ... ถ้า On คือ Address +4
Dip3 ... ถ้า On คือ Address +2
Dip4 ... ถ้า On คือ Address +1

ตวัอยา่งเชน่ ... Dip2=On Dip3=On Dip4=On ... Address = 07 (4+2+1)
หรือเชน่ ... Dip2=On Dip3=Off Dip4=On ... Address = 05 (4+1)
กรณีตงั Dip2-4 เป็น Off ทงัหมด  ความหมายคอืไมมี่การตงัจาก Dip-Switch นนัเอง  ซงึยงัคงใช้ Address จากการตงัผา่นคําสงั
:X ได้ตามปกติ


AB-307,309 ยงัมีโหมดทดสอบ ทีใช้ในการผลิตหรือตรวจซอ่มด้วย โดยการกดปุ่ ม Adj ค้างไว้ แล้วจึงเปิดเครือง รอจนแสดง
หมายเลข Version เสร็จแล้วจงึปลอ่ย  เครืองจะเข้าสูโ่หมดทดสอบทนัที  ด้วยการแสดงขีดของตวัเลขวนไปเรือย ๆ  จนฃรบ  รอบ
ในระหวา่งการแสดงขีดวนนนั  ถ้ากดปุ่ม Set ก็จะทํางานเร็วขนึ  แตถ้่ากด Adj ก็จะทํางานช้าลง และถ้าปรับ Dip-Switch 2-4 ตวัใดเป็น
On ก็จะทําให้ตัวเลขดับไปด้วย โดยเรียงจากซ้ายไปขวาตามลําดับ... จากนันก็จะแสดงตัวเลข  บนหน้าปัด
พร้อมกับปรับความสว่างจากน้อยไปมากด้วย ... นอกจากการทดสอบในโหมดนี แล้ว  ยังต้องทําการตั งเวลา
และดเูวลาทีเดินได้จริงในโหมดปกตด้ิวย

Sac Protocal ยงัรองรับการทํางานทีซบัซ้อนขนึ  เพอืให้เหมาะกบัสภาพแวดล้อมทีแตกตา่งกนัไป  โดยถ้าใสอ่กัษร & (0x26)
ตอ่ท้ายคําสงั  คืออยูท้่ายสดุของคําสงั Ascii แตอ่ยูก่อ่นรหสัลงท้าย \r (0x0D)  จะหมายถึงไมต้่องการให้มกีารตอบกลบัใด ๆ
โดยทีเครืองยงัคงทํางานตามคําสงัทกุประการ  ซงึมกัจะใช้กบัคําสงัเพอืการตงัคา่หรือแสดงข้อมลู  และไมต้่องการให้ตอบกลบั
เพือความรวดเร็วในการทํางาน ... และสําหรับสภาพการสือสารทีมีสัญญาณรบกวนสูง อาจจะต้องการตรวจสอบคําสัง
ให้มคีวามแนน่อนมากขนึ  ก็สามารถใสค่า่ Checksum เพมิเตมิได้ตามตวัอยา่งนี

:Z@5A\r
AB-307,309 v3.0@39\r

คา่ Checksum คอืผลบวก Hex ของอกัษรทกุตวัหลงัจาก : จนจบคําสงั  จากตวัอยา่ง @5A คอืคา่ Checksum ของอกัษร Z และ
@  คือค่า Checksum ของ AB-307,309 v3.0  ทั งนี ถ้าค่า Checksum ไม่ถูกต้อง เครื องก็จะไม่ ทํางานใด ๆ
สําหรับข้อมลูทีตอบกลบัก็เชน่กนั  ถ้าทางด้านคอมพิวเตอร์ตรวจสอบคา่ Checksum แล้วไม่ถกูต้อง   ก็ให้ถือว่าเป็นข้อมลู
ทีไมมี่ความหมายใด ๆ   เพราะนา่จะมีความผดิพลาดของข้อมลูในขบวนการสือสารนนัเอง


