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AB-485MBW คือตัวแปลงจาก Modbus TCP/IP ด้าน Master ผ่านทาง Wifi มาเป็ น Modbus RTU ด้าน Slave ผ่านทาง RS485 ...
รองรับระบบ Modbus TCP/IP ทียังคงต้องต่อกับอุปกรณ์ทเป็
ี น RS485 หรือเพือการลดภาระการเดินสาย RS485 โดยเปลียน
มาใช้เครือข่ายผ่าน Wifi แทน













สายไฟ RS485 ยาว เมตร คือสายสีเหลือง (A+) และสีขาว (B-)
เมือเสียบปลักไฟ (220VAC) LED สีฟา้ จะกระพริบช้า ครัง แสดงความพร้อมในการใช้งาน
จากนัน ไฟ LED กระพริบ ครังเป็ นจังหวะสัน ๆ เป็ นเวลา วินาที ทังนีเพือกรณีไฟฟ้าดับ จะดีเลย์เพือรอให้ระบบ Wifi
(Access Point) ของพืนทีมีความพร้อมก่อน สามารถกดปุ่ ม (กดค้างหน่อย) ข้ามขันตอน Delay ได้
จากนัน ไฟ LED กระพริบเร็ว เพือเชือมต่อกับ Wifi ของพืนที โดยจะพยายามเชือมภายใน วินาที
ถ้าเชือมต่อไม่สาํ เร็จ ไฟ LED จะสว่างค้างไว้ เพือให้รบั ทราบ
แต่ถา้ เชือมต่อสําเร็จ ไฟ LED กระพริบช้า ครัง (ให้ความหมายว่า OK)
ณ ขณะนี เครืองพร้อมใช้งานแล้ว ถ้ามีการเชือมต่อ TCP เข้ามา ไฟ LED จะสว่าง
เมือมีคาํ สัง ModBus TCP เข้ามา ก็จะทําการแปลงเป็ น ModBus RTU ส่งไปทาง RS485 ต่อไป และเมือมีการตอบรับ
จากตัวอุปกรณ์แล้ว ก็จะส่งกลับไปยัง Server ขบวนการทังหมดนีจะรับรูไ้ ด้ดว้ ยไฟ LED กระพริบ ครัง
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ให้กดปุ่ มค้างไว้กอ่ น จากนันจึงค่อยเสียบปลัก
รอไฟ LED กระพริบช้า ครัง และจากนันจะกระพริบเร็วมาก แล้วจึงปล่อยมือ (ต้องปล่อยภายใน วินาที เพราะถ้า
ครบ วินาที จะหมายถึง Format เครือง คือเหมือนเริมต้นใหม่จากการผลิต)
เครืองจะเข้าสูโ่ หมด Access Point Config โดยไฟ LED กระพริบเร็วสุด
ให้นาํ มือถือมาอยูใ่ กล้ ๆ เครือง แล้วหาสัญญาณ Wifi ab-485mbw จากนันให้เลือก Connect
กรณีเชือมต่อครังแรก ทีมือถือจะถามรหัสผ่านด้วย ให้ใส่ตวั เลขดังนี
ทีมือถือจะมีการแจ้งเตือน (หรือถาม) ทํานองว่า “ไม่สามารถเชือมต่อ Internet ได้” ให้เลือกทีจะเชือมต่อไป
จากนันให้เข้าโปรแกรม Browser (เช่น Chrome) และเรียกใช้งาน web เป็ น . . .
ถ้าเชือมต่อได้เรียบร้อย ทีมือถือก็จะแสดงหน้า web ดังนี ...
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] Local SSID
] Password
] IP Address
] Gateway
] Subnet Mask
] Port
] RS485 Baud Rate

โดยจะแสดงค่าเดิมไว้ดว้ ย ผูใ้ ช้สามารถแก้ไขค่าต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามพืนทีทีจะใช้งาน
ตัวแปร Local SSID และ Password ก็คอื รหัส Wifi ของพืนที
ค่า IP Address , Gateway และ Subnet Mask อาจจะไม่ใส่กไ็ ด้ คือเรียกใช้ IP อัตโิ นมัตจิ ากระบบก็ได้ แต่สาํ หรับการใช้งาน
ModBus นี การใส่คา่ ก็นา่ จะเหมาะสมกว่า และต้องใส่ให้ครบทัง ตัวแปรเสมอ
ส่วน Port สําหรับ ModBus TCP ปกติจะเป็น ซึงก็สามารถเปลียนแปลงได้ตามต้องการ
RS485 Baud Rate คือความเร็วการสือสาร เช่น
,
ทังนีคุณสมบัตอิ นื ๆ จะกําหนดตายตัวคือ
Data=8 Stop=1 และ Parity=No
เมือกําหนดค่าต่าง ๆ แล้ว ให้กด SET ทีหน้าจอ
เครืองจะใช้เวลาเล็กน้อย แล้วจะส่งหน้า Page กลับมาใหม่ โดยหลังปุ่ ม SET จะมีคาํ ว่า OK สีแดงด้วย แสดงว่าเครืองรับค่า
Config ทีตังใหม่เรียบร้อยแล้ว ถ้าตัวแปรยังไม่ถกู ต้องก็อาจแก้ไขได้อีก หรือจะดึงสายปลักออกได้เลย และเสียบใหม่อีกที
เพือใช้คา่ ทีตังใหม่ได้เลย
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