
AB-485MBW คือตวัแปลงจาก Modbus TCP/IP ดา้น Master ผา่นทาง Wifi มาเป็น Modbus RTU ดา้น Slave ผา่นทาง RS485 ...

รองรบัระบบ Modbus TCP/IP ทียงัคงตอ้งตอ่กบัอปุกรณที์เป็น RS485 หรอืเพอืการลดภาระการเดนิสาย RS485 โดยเปลียน

มาใชเ้ครอืขา่ยผา่น Wifi แทน
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สายไฟ RS485 ยาว  เมตร คือสายสีเหลือง (A+) และสีขาว (B-)
เมือเสียบปลกัไฟ (220VAC) LED สีฟา้จะกระพรบิชา้  ครงั แสดงความพรอ้มในการใชง้าน
จากนนั ไฟ LED กระพรบิ  ครงัเป็นจงัหวะสนั ๆ เป็นเวลา  วนิาที ทงันีเพือกรณีไฟฟา้ดบั จะดีเลยเ์พือรอใหร้ะบบ Wifi
(Access Point) ของพนืทีมคีวามพรอ้มก่อน สามารถกดปุ่ ม (กดคา้งหนอ่ย) ขา้มขนัตอน Delay ได้
จากนนั ไฟ LED กระพรบิเรว็ เพอืเชอืมตอ่กบั Wifi ของพนืที โดยจะพยายามเชือมภายใน  วินาที
   ถา้เชอืมตอ่ไมส่าํเรจ็ ไฟ LED จะสวา่งคา้งไว ้เพือใหร้บัทราบ
   แตถ่า้เชือมตอ่สาํเรจ็ ไฟ LED กระพรบิชา้  ครงั (ใหค้วามหมายวา่ OK)
ณ ขณะนี เครอืงพรอ้มใชง้านแลว้ ถา้มกีารเชือมตอ่ TCP เขา้มา ไฟ LED จะสวา่ง
เมือมีคาํสงั ModBus TCP เขา้มา ก็จะทาํการแปลงเป็น ModBus RTU ส่งไปทาง RS485 ตอ่ไป และเมอืมีการตอบรบั
จากตวัอปุกรณแ์ลว้ ก็จะสง่กลบัไปยงั Server ขบวนการทงัหมดนีจะรบัรูไ้ดด้ว้ยไฟ LED กระพรบิ   ครงั
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ใหก้ดปุ่มคา้งไวก้อ่น จากนนัจงึคอ่ยเสียบปลกั
รอไฟ LED กระพริบชา้  ครงั และจากนนัจะกระพริบเร็วมาก แลว้จึงปล่อยมือ (ตอ้งปล่อยภายใน  วินาที เพราะถา้
ครบ  วินาที จะหมายถึง Format เครอืง คอืเหมอืนเรมิตน้ใหมจ่ากการผลติ)
เครอืงจะเขา้สูโ่หมด Access Point Config โดยไฟ LED กระพรบิเรว็สดุ
ใหน้าํมือถือมาอยูใ่กล ้ๆ  เครอืง แลว้หาสญัญาณ Wifi ab-485mbw จากนนัใหเ้ลือก Connect
กรณีเชอืมตอ่ครงัแรก ทีมอืถือจะถามรหสัผา่นดว้ย ใหใ้สต่วัเลขดงันี 
ทีมอืถือจะมกีารแจง้เตอืน (หรอืถาม) ทาํนองวา่ “ไมส่ามารถเชือมตอ่ Internet ได”้ ใหเ้ลือกทีจะเชือมตอ่ไป
จากนนัใหเ้ขา้โปรแกรม Browser (เชน่ Chrome) และเรยีกใชง้าน web เป็น . . .
ถา้เชือมตอ่ไดเ้รยีบรอ้ย ทีมอืถือก็จะแสดงหนา้ web ดงันี ...

AB-485MBW v1.0
Config Page ...

[ ] Local SSID
[ ] Password
[ ] IP Address
[ ] Gateway
[ ] Subnet Mask
[ ] Port
[ ] RS485 Baud Rate
[ SET ]

โดยจะแสดงคา่เดมิไวด้ว้ย ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขคา่ตา่ง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามพนืทีทีจะใชง้าน
ตวัแปร Local SSID และ Password ก็คือรหสั Wifi ของพนืที
คา่ IP Address , Gateway และ Subnet Mask อาจจะไมใ่สก็่ได ้คือเรียกใช ้IP อตัโินมตัจิากระบบก็ได ้แตส่าํหรบัการใชง้าน
ModBus นี การใสค่า่ก็นา่จะเหมาะสมกวา่ และตอ้งใสใ่หค้รบทงั  ตวัแปรเสมอ
สว่น Port สาํหรบั ModBus TCP ปกตจิะเป็น  ซงึก็สามารถเปลียนแปลงไดต้ามตอ้งการ
RS485 Baud Rate คือความเรว็การสือสาร เชน่  ,  ทงันีคณุสมบตัอืิน ๆ จะกาํหนดตายตวัคือ
Data=8 Stop=1 และ Parity=No
เมือกาํหนดคา่ตา่ง ๆ  แลว้ ใหก้ด SET ทีหนา้จอ
เครอืงจะใชเ้วลาเล็กนอ้ย แลว้จะสง่หนา้ Page กลบัมาใหม ่โดยหลงัปุ่ ม SET จะมคีาํวา่ OK สีแดงดว้ย แสดงวา่เครอืงรบัคา่
Config ทีตงัใหมเ่รยีบรอ้ยแลว้ ถา้ตวัแปรยงัไมถ่กูตอ้งก็อาจแกไ้ขไดอี้ก หรือจะดงึสายปลกัออกไดเ้ลย และเสียบใหมอี่กที
เพือใชค้า่ทตีงัใหมไ่ดเ้ลย






























