


AB-515 คือเครืองนับจํานวนทีสามารถตังค่า Target ได้ และแสดงค่า Diff. (ความต่าง) ของ Actual กับ Target ได้
(Actual - Target)  แสดงจํานวนได้ถงึ  หลกั คือ ,  หนว่ย จํานวน  บรรทดั โดยใช้ตวัเลข LED สีแดงความสงู .  นวิ
มองเหน็ได้ชดัเจน (ใช้ภายในอาคาร)  สามารถนบัจํานวนได้เร็วถงึ  ชนิ / วินาที  รองรับการอา่นคา่หรือตงัคา่ตา่ง ๆ  ผา่นทาง RS485

Network ได้  เหมาะอยา่งยงิสําหรบัการนบัจํานวนผลติในโรงงาน

ตวัเลข 7-Segment LED สีแดงความสงู .  นวิ จํานวน  หลกั  บรรทดั (รวมทงัหมด  หลกั)
ปรับความสวา่งตวัเลขได้  ระดบั ( - ) ใช้ภายในอาคารเทา่นนั (In-Door)
ปุ่มกด  ตวัเพอืการตงัคา่ ทางด้านซ้ายของตวัเครือง คือ SET (ตวับน) และ ADJ (ตวัลา่ง)
สามารถพว่งสายปุ่มกดจากบอร์ดภายใน ออกมายงัภายนอกได้ (วงจรแบบ  VDC Opto Isolate)
ม ี  VDC Input แบบ Opto-Isolate อีก  ชดุ ตอ่กบั Switch หรือ Sensor ตา่ง ๆ  ได้โดยมไีฟเลียง  VDC ให้  รับสญัญานแบบลง
GND (Active Low) โดย Input-1 สําหรับนบัจํานวน (นบัขนึ) และ Input-2 สําหรับนบัถอยหลงั (นบัลง) เผือกรณีของเสีย
หรือนบัผดิพลาด
ม ีRelay 1 ตวั ทํางานเมอืนบัถงึคา่ Target (Contact แบบ NO ใช้กบั  VAC 5A ได้)
ระบบเก็บข้อมลูแบบ Flash และ Ram-Backup ทํางานด้วย Battery CR2032 สามารถเก็บการตงัคา่ตา่ง ๆ  ไว้ได้ในขณะปิดเครือง
หรือไฟฟา้ดบั รวมทงัคา่ Actual ทีกําลงันบัด้วย
มเีสียง Beep จาก Buzzer เพอืตอบสนองการทํางานตา่ง ๆ
มขีวั I/O แบบ 3B-Port (5-Pin) และ I/O-Port (3-Pin) อยูภ่ายใน เพือขยายการทํางานได้
มพีอร์ท RS485 ใช้ชดุคําสงัแบบ Smart Ascii-Command เพือการดหูรือตงัคา่ตา่ง ๆ  ได้
ม ีDip-Switch เพือการตงัคา่ Address ได้ (สามารถตงัผา่นชดุคําสงั RS485 ได้ด้วย)
ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 82E54AS2 ความถี Clock 11.0592 MHz
ใช้ไฟเลียง  VAC กําลงัไฟเพยีง 18W (ตงัความสวา่ง Display สงูสดุ)

ขนาดเครือง กว้าง  mm สงู  mm หนา  mm และมเีหลก็หหูวิเพอืตดิตงัแบบแขวนได้
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แสดงคา่ Target , Actual และ Diff. (Actual - Target) เป็น  บรรทดั บรรทดัละ  หลกั
คา่ Diff. แสดงคา่บวกได้  หลกั และคา่ตดิลบได้  หลกั คือ - ,  (ถ้าน้อยกวา่จะแสดงเป็น ——)
ตงัตวัหารได้ -  หนว่ย สําหรับการนบัเป็นกลุม่ เชน่ นบัเป็นโหล (ใช้เฉพาะการนบัขนึ)
สามารถตงัให้คา่ Actual จําไว้ หรือ Reset ใหม ่เมอืเปิดเครือง
นบัชนิงานด้วยความเร็วถงึ  ชนิ / วนิาที กรณีใช้ตวัตรวจจบัแบบ Sensor
และกรณีนับจํานวนด้วยปุ่ มกด สามารถตังค่า De-Bounce ได้  .  ถึง .  วินาที  เพื อป้องกันความผิดพลาด
จากหน้าสมัผสักระชากในขณะกดหรือปลอ่ย
สามารถตงัให้ตวัเลขกระพริบได้  เมอืคา่ Actual >= Target พร้อมกบัตวั Relay เป็น On ด้วย
คณุสมบตัพืินฐานของ RS485 คือ Speed=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No
ม ี  คําสงัเพอืการสือสารทาง RS485 เพือการอา่นข้อมลูหรือตงัคา่ตา่ง ๆ  ได้
ตงั Node-Address ได้  หลกั สําหรับตอ่พว่งกนัหลายเครืองผา่นสาย RS485 คู่
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เมือเปิดเครือง AB-515 ประมาณ  วินาทีก็จะพร้อมใช้งาน โดยแสดงคา่ตา่ง ๆ ล่าสดุบน Display และพร้อมรับสญัญาน
การนบัตอ่ได้ทนัที   ในโหมดพร้อมใช้งานนี  สว่นตา่ง ๆ  ทีเกียวข้องจะมีดงันี

Input-1 สําหรับการนบัขนึ  ซงึจะนบัได้สงูสดุ ,  หนว่ย และถ้ามีการตงั
ตวัหาร (Divider) ก็จะมีผลให้ทําการนบัเป็นกลุม่ด้วย เชน่ ถ้าตงัเป็น

 จะต้องมีสญัญาณเข้ามาจํานวน  ครงั จงึจะนบัตวัเลขขนึ +

Input-2 สําหรับการนบัลง โดยจะเป็น -  เสมอ ไมส่นใจตวัหาร (Divider)
และจะนบัลงจนถึง  เทา่นนั ไมมี่คา่ตดิลบ

Relay จะเป็น On โดยเงือนไข Actual >= Target

SET (ปุ่ มบน) สําหรับการตงัคา่คณุสมบตัติา่ง ๆ

ADJ (ปุ่ มลา่ง) สําหรบัทําการ Reset คา่ Actual ให้เป็น 
โดยจะต้องกดค้างนาน  วินาที (เพอืให้แนใ่จ)

สําหรับการกดปุ่ ม SET นัน  เครืองก็จะให้ตังค่าคุณสมบัติต่าง ๆ  โดยใช้รูปแบบการตังทีละหลัก  ตัวเลขทีกระพริบ
จะสามารถเปลี ยนแปลงค่าได้ด้วยปุ่ ม ADJ  และเลื อนไปหลักต่อไปด้วยปุ่ ม SET  ผู้ ใช้จะต้องตังให้ครบทังหมด
เครืองจงึจะทําการเกบ็ข้อมลูไว้ให้  การตงัคา่จะม ี  Page รายละเอยีดดงันี
(อกัษร X คือตวัเลขทีตงั)

(Page-1)
XXXXX ตงัคา่ Target 0-99,999

ถ้าตงัเป็น  , Relay จะไมทํ่างานเลย
dd _ XX ตงัคา่ Divider (ตวัหาร) -

ถ้าตงัเป็น  เครืองจะปรับเป็น  ให้
Cr __ X ตงัคา่ Continue / Reset

0=Continue คือจําคา่ Actual ไว้ในขณะปิดเครือง
1=Reset คือไมจํ่า และเมอืเปิดเครืองจะ Reset = 0 เสมอ



สายปลกัและ Power-Switch ปุ่ ม SET(บน), ADJ(ลา่ง)
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AB-515 สามารถสือสารข้อมลูผา่นทาง RS485 โดยเชือมตอ่กบัคอมพวิเตอร์หรืออปุกรณ์อืน ๆ ได้ ทงันีจะเพอืทําการดขู้อมลู
หรือตงัคา่ตวัแปรก็ได้  คณุสมบตัพืินฐาน RS485 คือ Speed=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No ชดุคําสงัทีใช้จะเป็นแบบ Sac
Protocal คือ Smart Ascii Command สามารถใช้โปรแกรมสือสารแบบ Terminal ที ทํางานบนเครืองคอมพิวเตอร์
เพือการทดสอบคําสงัได้ทนัที  เพราะมรูีปแบบเป็นตวัอกัษร Ascii ทงัหมด  ชดุคําสงัจะมีรูปแบบดงันี ...

:c\r สําหรับใช้งานแบบไมมี่ Node Address คือใช้งานเพยีงบอร์ดเดยีวสือสารกบัคอมพวิเตอร์

:@aac สําหรับใช้งานแบบม ีNode Address คือใช้พว่งกนัหลาย ๆ  บอร์ดสือสารกบัคอมพวิเตอร์
โดยแตล่ะครงัคอมพวิเตอร์ทีสง่คําสงัมี 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  เมือส่งคําสงัไปแล้ว บอร์ดจะตอบสนองกลบัมา
ด้วยข้อมลูหรือข้อความใด ๆ เสมอ  และถ้าใช้พ่วงกนัหลาย ๆ บอร์ด  ก็ให้ตงั Node Address แต่ละบอร์ดแตกต่างกนัไป
และก็ใช้คําสงัรูปแบบ :@aac\r  ซงึเฉพาะบอร์ดทีม ีNode Address ตรงกบั aa เทา่นนัทีจะตอบสนองกลบั

ชดุคําสงัจะสรุปได้ตามตารางตอ่ไปนี  โดยจะแสดงในรูปแบบไมมี่ Node Address และไมใ่สร่หสัลงท้าย \r เพือให้ดสูบายตา
สว่นคา่ภายใน [  ]  หมายถงึ Option คือเลือกใสห่รือไมใ่สก็่ได้  ซงึความหมายสว่นใหญ่ก็คอื การใส ่Option คอืการ “เขียนคา่”
(write)  และการไมใ่สคื่อการ “อา่นคา่” (read)  ถ้าใน Option มทีางเลือกหลายแบบ  ก็จะขนัด้วยอกัษร | อีกท ี ในวงเล็บ (RX)

หมายถงึ AB-515 เป็นฝ่ายรบัข้อมลู และ (TX) หมายถงึ AB-515 เป็นฝ่ายสง่ข้อมลู

(Page-2)
db __ X ตงัคา่ De-Bounce 0-9 สําหรับการตอ่ Input ด้วยปุ่มกด

=ไมมี่ De-Bounce นบัได้  ชนิ / วินาที
- =มี De-Bounce เป็น 0.X วนิาที

tF __ X ตงัคา่ Target Flash
=ไมต้่องกระพริบ
=กระพริบตวัเลขทงัหมด เมอืคา่ Actual >= Target

bt __ X ตงัคา่ความสวา่งของ Display 0-4 โดย  คือสวา่งสดุ
(ในระหวา่งตงัจะเห็นการเปลียนแปลงความสวา่งด้วย)

เมือตังจนครบแล้ว เครืองจะส่งเสียง Beep อีกครัง และทําการเก็บข้อมูล  จากนันก็จะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานตามเดิม
ในโหมดการตังค่า  จะไม่สามารถนับจํานวนใด ๆ ได้  และถ้าไม่มีการกดปุ่ มนาน  นาที เครืองจะออกจากโหมดตังค่า

และกลบัเข้าสูโ่หมดพร้อมใช้งาน  เพือปอ้งกนัการกดค้างอยา่งไมต่งัใจ ...
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——————————————————————————————————————————————————

(RX) :1 Read Counter
(TX) xxxxx xxxxx คือตวัเลขจํานวนนบั  หลกั ณ ขณะนนั

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :2[ttttt-dd-abcd] Read/Write Config
(TX) ttttt-dd-abcd[OK] ttttt คอืคา่ Target (5 digit)

dd คือคา่ Divider (2 digit)
a คือคา่ Continue/Reset (0-1)
b คอืคา่ De-Bounce (0-9)
c คือคา่ Target Flash (0-1)
d คือคา่ Bright (0-4)
รายละเอยีดให้ทําความเข้าใจจากหวัข้อ การใช้งานทวัไป
อกัษร ‘-’ ไมมี่ผลอะไร แตต้่องใสไ่ว้ด้วย เพอืดแูยกให้ชดัเจน

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :3 Reset Counter
(TX) OK เทียบเทา่กบัการกดปุ่ม ADJ นนัเอง

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :4[rbixyz] Read/Write I/O Direct
(TX) rbixyz[OK] สําหรบัควบคมุอปุกรณ์บนบอร์ดโดยตรง

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 สามารถกําหนดเป็นคา่ delay 0.2-0.9 วินาทีได้
สถานะของ Relay จะขนึอยูเ่งือนไขของคา่ Actual ด้วย

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :X[aa] Read/Write Node Address
(TX) aa[OK] aa คอืคา่ Address 01-99 (bcd)

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :Y[aaaa] Checksum or Dump Flash
(TX) ข้อความตา่ง ๆ สําหรบัแสดงคา่ Size และ Checksum ของ Firmware เพือตรวจสอบความถกุต้อง

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

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :Z[!] Show Model / Version & Self-Test
(TX) ข้อความตา่ง ๆ ถ้าใส ่! จะหมายถงึเข้าระบบ Self-Test

หมายเหต ุ... สําหรับสินค้าของเอสไมโครทีม ีSac Protocal คําสงั X,Y,Z จะเป็นรูปแบบทํานองเดียวกนัเสมอ



Page 5/6




ถ้าไมส่ะดวกในการตงั Address ผา่นคําสงัทาง RS485 (:X)  ก็เลือกตงั Address ด้วย Dip-Switch ได้  โดยใช้ Dip-Switch 1-4
บนบอร์ด  ก็สามารถทํางานได้ทนัที  โดยใช้หลกัการดงันี ...

Dip1 ... ถ้า On คือ +
Dip2 ... ถ้า On คือ +
Dip3 ... ถ้า On คือ +
Dip4 ... ถ้า On คือ +

ตวัอยา่งเชน่ ... Dip1=On Dip4=On นอกนนั Off ... Address = 09
หรือเชน่ ... Dip2=On Dip3=On Dip4=On นอกนนั Off ... Address = 07
หรือเชน่ ... Dip1=On Dip2=On นอกนนั Off ... Address = 12
กรณีตงั Dip1-4 เป็น Off ทงัหมด  ความหมายคอืไมมี่การตงัจาก Dip-Switch นนัเอง  ซงึยงัคงใช้ Address จากการตงัผา่น
คําสงั :X ได้ตามปกติ การตงั Address ด้วย Dip-Switch นี จะมีผลเมือเปิดเครืองเท่านนั การปรับในขณะทีเปิดเครืองแล้ว

จะไมมี่ผลใดๆ

AB-515 มีระบบทดสอบในตัวเอง   เพือใช้ในขบวนการผลิตรวมถึงงานตรวจซ่อมด้วย ... การเข้าโหมดทดสอบตัวเอง
ทําได้ด้วยการกดปุ่ ม ADJ ค้างไว้แล้วจงึเปิดเครือง  รอประมาณ  วนิาทีแล้วจงึปลอ่ยมอื  เครืองจะเข้าโหมดทดสอบให้ทนัที
โดยมปีระเดน็การทดสอบดงัน ี...

1> ทีแผง Display จะแสดงแตล่ะขีดวนไปเรือย ๆ เพอืดวูา่ตดิครบทกุขีดหรือไม ่ และสกัพกัจะแสดงเป็นตวัเลข  
AbCdE ด้วยเพอืดลํูาดบัทีถกูต้อง

2> ในระหวา่งทีแสดงขีดวน ... ถ้ากด INP1 หลกัทีเป็นหมายเลข  จะดบัไป
3> ในระหวา่งทีแสดงขีดวน ... ถ้ากด INP2 หลกัทีเป็นหมายเลข  จะดบัไป
4> ในระหวา่งทีแสดงขีดวน ... ถ้าปรับ Dip1-4 เป็น On หลกัทีเป็นหมายเลข  จะดบัไปตามลําดบั
4> ในระหวา่งทีแสดงขีดวน ... ถ้าปรับ Dip5-8 เป็น On หลกัทีเป็นหมายเลข AbCd จะดบัไปตามลําดบั
5> ในระหวา่งทีแสดงขีดวน ... ถ้ากดปุ่ม SET (ปุ่มบน) เครืองจะแสดงตวัเลขนบัขนึ  หลกัทีบรรทดับน ขณะเดียวกนั ถ้ากด ADJ

(ปุ่มลา่ง) ไปพร้อมกนัด้วย  ก็จะ Reset คา่ให้เป็น 
6> ถ้าปิดเครืองสักพัก แล้วเปิดเครืองเข้าสู่ โหมดทดสอบอีกครัง  เมือกด SET ก็จะแสดงตัวเลขต่อจากเดิม แสดงว่า

ระบบเก็บข้อมลูด้วย Battery ทํางานได้สมบรูณ์ดี


+12V     IN1      GND +12V     IN1      GND

SIGNAL

+ -

SENSOR
(แบบ Active low)

ตอ่กบั Switch
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ขวัตอ่ Relay และ Input

ภาพบอร์ดภายใน

ขวัตอ่ RS485


