
แสดงคา่ Plan (จํานวนเปา้หมายรวม) , Target (จํานวนเปา้หมายตามเวลานาฬกิา) ,  Actual (จํานวนนบัจริง) และ Percent
(% Actual / Target) ทงัหมด  บรรทดั บรรทดัละ  หลกั
ตงัคา่ Plan ได้อสิระ และคา่ Cycle Time ได้ -  วนิาที  รวมทงัตงัตวัคณูสําหรับนบัเป็นกลุม่ได้
ตงัตารางการทํางานตามเวลานาฬกิาได้ โดยมชีว่งกะกลางวนั และกะกลางคนื (Day & Night) โดยตงัเป็น ชวัโมง,นาที (HH:MM)
ซงึแตล่ะกะจะตงัได้ดงันี ...
   Start-Time เวลาเริมทํางาน HH:MM
   Break-1 เวลาพกั HH:MM - HH:MM
   Break-2 เวลาพกั HH:MM - HH:MM
   Break-3 เวลาพกั HH:MM - HH:MM
   Break-4 เวลาพกั HH:MM - HH:MM
   Stop-Time เวลาหยดุทํางาน HH:MM
   Reset-Time เวลาสําหรับ Reset จํานวนนบัอตัโนมตั ิ(เพือเริมกะตอ่ไป)



AB-520 คือเครืองนบัจํานวนทีสามารถปรับคา่ Target ได้เองตามเวลา  ด้วยการตงัคา่ Cycle Time สามารถตงัชว่ง Break ได้

 ชว่ง และรองรับการทํางานแบบ  กะได้ (กลางวนั และกลางคืน)  แสดงจํานวนนบัได้  หลกั คือ ,  หนว่ย จํานวน  บรรทดั

โดยใช้ตัวเลข Dot-Matrix LED สีแดงความสูง .  นิ ว  มี  Font ขนาด 7x8 Dots (ใช้ภายในอาคารเท่ านั น)

มองเหน็ได้ชดัเจนในระยะไกล  สามารถนบัจํานวนได้เร็วถงึ  ชนิ / วนิาที  รองรับการอา่นคา่หรือตงัคา่ตา่ง ๆ  ผา่นทาง RS485 Network

ได้  เหมาะอยา่งยงิสําหรับการนบัจํานวนผลิตในโรงงาน

ตวัเลขขนาด 7x8 Dots LED สีแดงความสงู .  นวิ จํานวน  หลกั  บรรทดั
ปรับความสวา่งตวัเลขได้  ระดบั ( - ) ใช้ภายในอาคารเทา่นนั (In-Door)
ปุ่มกด  ตวัทางด้านขวาของตวัเครือง คอื SET (ตวับน) และ ADJ (ตวักลาง) และ BACK (ตวัลา่ง)
สามารถพว่งสายปุ่มกดจากบอร์ดภายใน ออกมายงัภายนอกได้ (วงจรแบบ  VDC Opto Isolate)
ม ีInput (1) แบบ Opto-Isolate ตอ่กบั Switch หรือ Sensor ตา่ง ๆ ได้โดยมไีฟเลียง  VDC ให้รับสญัญานแบบลง GND
(Active Low หรือแบบ NPN) เพือการนบัจํานวน
ม ีRelay ทํางานเมอืนบัถงึคา่หรือมากกวา่ 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 12W (ตงัความสวา่ง Display สงูสดุ)
ขนาดเครือง กว้าง  mm สงู  mm หนา  mm
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เมือเปิดเครือง AB-520 ประมาณ  วินาทีก็จะพร้อมใช้งาน โดยแสดงคา่ตา่ง ๆ ล่าสดุบน Display และพร้อมรับสญัญาน

การนบัตอ่ได้ทนัที   คา่ทแีสดงบน Display จะเป็นดงันี

Plan จํานวนเปา้หมายรวม ... กําหนดได้อสิระ

Target จํานวนเปา้หมายตามเวลา ... คํานวณจาก Cycle Time อ้างอิงกับเวลานาฬิกา โดยเปรียบเทียบ

กบัตารางเวลาทํางาน

Actual จํานวนนบัจริง ... มาจาก Sensor หรือการกดปุ่ม

Percent % ตามการคํานวณ คือ (Actual x 100) / Target (ไมแ่สดงทศนิยม)

ความหมายของปุ่มทงั  เป็นตามตารางดงันี

ปุ่มกด โหมดแสดงจาํนวนนับ โหมดแสดงนาฬิกา ตงัค่าช่วงเปิดเครือง

——————————————————————————————————————————————————

Set (บน) ตงัคา่ตา่ง ๆ ตงัเวลานาฬกิา ตงัตารางการทํางาน

——————————————————————————————————————————————————

Adj (กลาง) แสดงนาฬกิา แสดงจํานวนนบั

——————————————————————————————————————————————————

Back (ลา่ง) Reset จํานวนนบั ตงัความสวา่ง (  ระดบั)

(ต้องกดค้างนาน  วินาที) (กด  ครงัตวัเลขกระพริบ  ครงั)



ยดึหยุน่ได้ตามเหมาะสม ใช้งานเฉพาะกะกลางวนั (Day) ได้  และเวลาพกั (Break) จะมีหรือไมมี่ก็ได้
นบัชนิงานได้เร็วถงึ  ชนิ / วินาที โดยจะตอ่กบั Sensor หรือ Switch กดปุ่มก็ได้
คณุสมบตัพืินฐานของ RS485 คือ Speed=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No
ม ี  คําสงัเพอืการสือสารทาง RS485 เพือการอา่นข้อมลูหรือตงัคา่ตา่ง ๆ  ได้
ตงั Node-Address ได้  หลกั สําหรับตอ่พว่งกนัหลายเครืองผา่นสาย RS485 คูเ่ดียว











(แสดงจํานวนนบั) (แสดงนาฬกิา)



กดปุ่ม Set ค้างไว้กอ่น แล้วจงึเปิดเครือง รอประมาณ  วินาที แล้วจงึปลอ่ยมอื  เครืองจะเข้าสูก่ารตงัตารางการทํางานคือเวลา
HH:MM ของแตล่ะวนันนัเอง โดยมีลําดบัเรียงกนัไปทงักะกลางวนั และกะกลางคืน ดงันี  (คา่เวลาในวงเลบ็คือคา่ Default ทีกําหนดไว้)

(กะกลางวนั) (กะกลางคืน)
DSTT Day-Start NSTT Night-Start
HH:MM เวลาเริมทํางาน  (08:00) HH:MM เวลาเริมทํางาน ( : )

DB-1 Day-Break-1 NB-1 Night-Break-1
HH:MM เวลาเริมพกัชว่ง  ( : ) HH:MM เวลาเริมพกัชว่ง  ( : )
HH:MM เวลาหยดุพกัชว่ง  ( : ) HH:MM เวลาหยดุพกัชว่ง  ( : )

DB-2 Day-Break-2 NB-2 Night-Break-2
HH:MM เวลาเริมพกัชว่ง  ( : ) HH:MM เวลาเริมพกัชว่ง  ( : )
HH:MM เวลาหยดุพกัชว่ง  ( : ) HH:MM เวลาหยดุพกัชว่ง  ( : )

DB-3 Day-Break-3 NB-3 Night-Break-3
HH:MM เวลาเริมพกัชว่ง  ( : ) HH:MM เวลาเริมพกัชว่ง  ( : )
HH:MM เวลาหยดุพกัชว่ง  ( : ) HH:MM เวลาหยดุพกัชว่ง  ( : )

DB-4 Day-Break-4 NB-4 Night-Break-4
HH:MM เวลาเริมพกัชว่ง  ( : ) HH:MM เวลาเริมพกัชว่ง  ( : )
HH:MM เวลาหยดุพกัชว่ง  ( : ) HH:MM เวลาหยดุพกัชว่ง  ( : )

DSTP Day-Stop NSTP Night-Stop
HH:MM เวลาหยดุทํางาน ( : ) HH:MM เวลาหยดุทํางาน ( : )

DS=0 Day-Set-Zero NS=0 Night-Set-Zero
HH:MM เวลา Reset จํานวนนบั ( : ) HH:MM เวลา Reset จํานวนนบั ( : ) Page 3/7



สําหรับการกดปุ่ม Set ในโหมดแสดงจํานวนนบั เครืองก็จะให้ตงัคา่คณุสมบตัติา่ง ๆ  โดยใช้รูปแบบการตงัทีละหลกั  คือตวัเลข
ทีกระพริบ  จะสามารถเปลียนแปลงค่าได้ด้วยปุ่ ม Adj  และเลือนต่อไปด้วยปุ่ ม Set  รวมทังถอยกลับด้วยปุ่ ม Back
เมือตงัครบทงัหมดเครืองจงึจะทําการเก็บข้อมลูไว้ให้  รายละเอียดดงันี (อกัษร X คือตวัเลขทีตงัได้)

XXXX ตงัคา่ Plan 0000-9999 (ตวัเลขตอ่กะ หรือตอ่วนั)
S_XX ตงัคา่ Second คือ Cycle Time 01-99 วนิาที
M_XX ตงัคา่ตวัคณู เชน่ตงัเป็น  เมอืม ีInput 1 ครัง จํานวนนบัจะ +

คา่ Cycle Time ถ้าตงัเป็น  เครืองจะเปลียนให้เป็น  ให้อตัโนมตั ิ เพราะคา่  ไมส่ามารถนําไปคํานวณได้  เมอืตงัจนครบแล้ว
เครืองจะส่งเสียง Beep และทําการเก็บข้อมูล  จากนันก็จะเข้าสู่โหมดพร้อมนบัจํานวนได้ต่อไป ในช่วงการตงัค่า  จะไม่
สามารถนบัจํานวนใด ๆ  ได้  และถ้าไมมี่การกดปุ่มนาน  นาที  เครืองจะออกจากโหมดตงัคา่  และกลบัเข้าสูโ่หมดพร้อมนบัจํานวน
เพือปอ้งกนัการกดค้างอยา่งไมต่งัใจ ... สว่นการกดปุ่ม Set ในโหมดแสดงนาฬกิา ก็จะเป็นการตงัเวลานาฬกิานนัเอง ดงันี

H_XX ตงัชวัโมง -
M_XX ตงันาที -
S_XX ตงัวินาที -

เมือตงัจนครบแล้ว เครืองจะสง่เสียง Beep และปรับเวลาตามคา่ใหม ่จากนนัก็จะเข้าสูโ่หมดแสดงนาฬกิาตอ่ไป



 
——————————————————————————————————————————————————

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

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :2[pppp-cc-mm]
(TX) pppp-cc-mm[OK]

Read/Write Config
pppp คอืคา่ Plan (4 digit)
cc คือคา่ Cycle Time เป็นวนิาทตีอ่ชนิงาน (  digit)
mm คือคา่ตวัคณู (  digit)
รายละเอยีดให้ทําความเข้าใจจากหวัข้อ การใช้งานทวัไป
อกัษร ‘-’ ไมมี่ผลอะไร แตต้่องใสไ่ว้ด้วย เพอืดแูยกให้ชดัเจน Page 4/7

กรณีใช้เฉพาะกะกลางวนัเทา่นนั  ตารางของกะกลางคืนจะไมเ่ปลียนอะไรก็ได้  เพราะโดยทวัไปกจ็ะปิดเครืองไว้อยูแ่ล้วหรือถ้าจะตงั
ก็สามารถตงัเวลาเป็น :  ทกุคา่เลยก็ได้  ทํานองเดียวกนั  ชว่งเวลาหยดุพกัทีไมไ่ด้ใช้  ก็สามารถตงัเป็น :  ทงัเวลาเริมพกั
และหยดุพกั  หรือจะตงัเป็นคา่เวลาทเีทา่กนัก็ได้  ซงึก็คือไมมี่หยดุพกัในชว่งนนันนัเอง และรวมถึงการ Reset จํานวนนบัด้วย
ถ้าไมต้่องการใช้ก็กําหนดเป็น :  ไว้  และให้ Reset ด้วยการกดปุ่มเทา่นนั


AB-520 สามารถสือสารข้อมลูผา่นทาง RS485 โดยเชือมตอ่กบัคอมพวิเตอร์หรืออปุกรณ์อืน ๆ ได้ ทงันีจะเพอืทําการดขู้อมลู
หรือตงัคา่ตวัแปรก็ได้  คณุสมบตัพืินฐาน RS485 คือ Speed=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No ชดุคําสงัทีใช้จะเป็นแบบ Sac
Protocal คอื Smart Ascii Command  สามารถใช้โปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทํางานบนเครืองคอมพวิเตอร์  เพอืการทดสอบ
คําสงัได้ทนัที  เพราะมรูีปแบบเป็นตวัอกัษร Ascii ทงัหมด  ชดุคําสงัจะมรูีปแบบดงันี ...

:c\r สําหรับใช้งานแบบไมมี่ Node Address คือใช้งานเพยีงบอร์ดเดียว สือสารกบัคอมพวิเตอร์

:@aac\rสําหรับใช้งานแบบมี Node Address ฃือใช้พว่งกนัหลาย ๆ บอร์ด สือสารกบัคอมพิวเตอร์  โดยแตล่ะครัง
คอมพวิเตอร์ทีสง่คําสงัมี Address ออกไป  บอร์ดทมี ี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 คือการ “เขียนคา่”
(write)  และการไมใ่สคื่อการ “อา่นคา่” (read)  ถ้าใน Option มทีางเลือกหลายแบบ  ก็จะขนัด้วยอกัษร | อีกท ี ในวงเล็บ (RX)
หมายถงึรับข้อมลูทีมาจากคอมพวิเตอร์ และ (TX) หมายถงึสง่ข้อมลูกลบัไปยงัคอมพวิเตอร์
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——————————————————————————————————————————————————

(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) ทีขวั  Pin 0=5V 1=0V 2-9=delay 0.X sec
x คือสถานะ IO (P15) ทีขวั  Pin 0=5V 1=0V 2-9=delay 0.X sec
y คือสถานะ IO (P16) ทีขวั  Pin 0=5V 1=0V 2-9=delay 0.X sec
z คือสถานะ IO (P17) ทีขวั  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) :5x[hhmm-hhmm-hhmm-hhmm-hhmm-hhmm-hhmm-hhmm-hhmm-hhmm-hhmm]
(TX) hhmm-hhmm-hhmm-hhmm-hhmm-hhmm-hhmm-hhmm-hhmm-hhmm-hhmm[OK|ER]

Read/Write Table
x=D (Day) คือตารางกะกลางวนั แตถ้่า x=N (Night) คอืตารางกะกลางคืน
hhmm ทงั  คา่คือชวัโมง,นาท ีตามตารางเรียงกนัไป คือ Start , Break-1 (เริม,หยดุ) ,
Break-2 (เริม,หยดุ) , Break-3 (เริม,หยดุ) , Break-4 (เริม,หยดุ) , Stop , Set-Zero
รายละเอยีดให้ทําความเข้าใจจากหวัข้อ การตงัตารางการทํางาน
อกัษร ‘-’ ไมมี่ผลอะไร แตต้่องใสไ่ว้ด้วย เพอืดแูยกให้ชดัเจน

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :T[hhmmss] Read/Write Time
(TX) hhmmss[OK] สําหรับการอา่นหรือเขียนคา่เวลากบัระบบนาฬกิา

hhmmss คือ ชวัโมง,นาท,ีวนิาที
——————————————————————————————————————————————————

(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 เพือตรวจสอบความถกูต้อง

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 ุ... สําหรับสนิค้าของเอสไมโครทีม ีSac Protocal ฃําสงั X,Y,Z จะเป็นรูปแบบทํานองเดียวกนัเสมอ
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ถ้าไมส่ะดวกในการตงั Address ผา่นคําสงัทาง RS485 (:X)  ก็เลือกตงั Address ด้วย Dip-Switch ได้  โดยใช้ Dip-Switch 1-4

บนบอร์ด  โดยการตงัจะมผีลเมอืเปิดเครืองใหมเ่ทา่นนั  การเปลียนแปลงในขณะเปิดเครืองจะไมมี่ผลใดๆ  การตงัมีหลกัการดงันี ...

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 จากการตงัผา่นคําสงั

:X ได้ตามปกติ



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-520 v1.0@6C\r

คา่ Checksum คอืผลบวก Hex ของอกัษรทกุตวัหลงัจาก : จนจบคําสงั  จากตวัอยา่ง @5A คอืคา่ Checksum ของอกัษร Z และ

@6C คอืคา่ Checksum ของ AB-520 v1.0  ทงันีถ้าคา่ Checksum ไมถ่กูต้อง เครืองก็จะไมทํ่างานใด ๆ   สําหรับข้อมลูทีตอบกลบั

ก็เชน่กนั  ถ้าทางด้านคอมพวิเตอร์ตรวจสอบคา่ Checksum แล้วไมถ่กูต้อง  กใ็ห้ถือวา่เป็นข้อมลูทีไมมี่ความหมายใด ๆ   เพราะนา่จะมี

ความผิดพลาดของข้อมลูในขบวนการสือสารนนัเอง
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+12V     IN1      GND +12V     IN1      GND

SIGNAL

+ -

SENSOR
(แบบ Active low หรือ NPN)

ตอ่กบั Switch

ภายในตวัเครือง ขวัตอ่ใช้งาน

Power Switch

ปุ่มตงัคา่  ตวั


