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AB-520 คือเครืองนับจํานวนทีสามารถปรับค่า Target ได้เองตามเวลา ด้วยการตังค่า Cycle Time สามารถตังช่วง Break ได้
ช่วง และรองรับการทํางานแบบ กะได้ (กลางวัน และกลางคืน) แสดงจํานวนนับได้ หลัก คือ , หน่วย จํานวน บรรทัด
โดยใช้ ตั ว เลข Dot-Matrix LED สี แ ดงความสู ง . นิ ว มี Font ขนาด 7x8 Dots (ใช้ ภายในอาคารเท่ า นั น)
มองเห็นได้ชดั เจนในระยะไกล สามารถนับจํานวนได้เร็วถึง ชิน / วินาที รองรับการอ่านค่าหรือตังค่าต่าง ๆ ผ่านทาง RS485 Network
ได้ เหมาะอย่างยิงสําหรับการนับจํานวนผลิตในโรงงาน

  















ตัวเลขขนาด 7x8 Dots LED สีแดงความสูง . นิว จํานวน หลัก บรรทัด
ปรับความสว่างตัวเลขได้ ระดับ ( - ) ใช้ ภายในอาคารเท่านัน (In-Door)
ปุ่ มกด ตัวทางด้านขวาของตัวเครือง คือ SET (ตัวบน) และ ADJ (ตัวกลาง) และ BACK (ตัวล่าง)
สามารถพ่วงสายปุ่ มกดจากบอร์ดภายใน ออกมายังภายนอกได้ (วงจรแบบ VDC Opto Isolate)
มี Input (1) แบบ Opto-Isolate ต่อกับ Switch หรือ Sensor ต่าง ๆ ได้โดยมีไฟเลียง VDC ให้ รบั สัญญานแบบลง GND
(Active Low หรือแบบ NPN) เพือการนับจํานวน
มี Relay ทํางานเมือนับถึงค่าหรื อมากกว่า Target (Contact แบบ NO ใช้ กบั
VAC 5A ได้)
ระบบเก็บข้อมูลแบบ Flash และ Ram-Backup ทํางานด้วย Battery CR2032 สามารถเก็บการตังค่าต่าง ๆ ไว้ได้ในขณะปิดเครือง
หรือไฟฟ้าดับ รวมทังค่า Actual ทีกําลังนับด้วย
มีเสียง Beep จาก Buzzer เพือตอบสนองการทํางานต่าง ๆ
มีขวั I/O แบบ 3B-Port (5-Pin) และ I/O-Port (3-Pin) อยูภ่ ายใน เพือขยายการทํางานได้
มีพอร์ท RS485 ใช้ ชดุ คําสังแบบ Smart Ascii-Command เพือการดูหรือตังค่าต่าง ๆ ได้
มี Dip-Switch เพือการตังค่า Address ได้ (สามารถตังผ่านชุดคําสัง RS485 ได้ด้วย)
ทํางานด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 82E54AS2 ความถี Clock 11.0592 MHz
ใช้ ไฟเลียง VAC กําลังไฟเพียง 12W (ตังความสว่าง Display สูงสุด)
ขนาดเครือง กว้ าง mm สูง mm หนา mm

 




แสดงค่า Plan (จํานวนเป้าหมายรวม) , Target (จํานวนเป้าหมายตามเวลานาฬกิ า) , Actual (จํานวนนับจริง) และ Percent
(% Actual / Target) ทังหมด บรรทัด บรรทัดละ หลัก
ตังค่า Plan ได้อสิ ระ และค่า Cycle Time ได้ - วินาที รวมทังตังตัวคูณสําหรับนับเป็ นกลุม่ ได้
ตังตารางการทํางานตามเวลานาฬกิ าได้ โดยมีชว่ งกะกลางวัน และกะกลางคืน (Day & Night) โดยตังเป็น ชัวโมง,นาที (HH:MM)
ซึงแต่ละกะจะตังได้ดงั นี ...
Start-Time เวลาเริมทํางาน HH:MM
Break-1 เวลาพัก HH:MM - HH:MM
Break-2 เวลาพัก HH:MM - HH:MM
Break-3 เวลาพัก HH:MM - HH:MM
Break-4 เวลาพัก HH:MM - HH:MM
Stop-Time เวลาหยุดทํางาน HH:MM
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Reset-Time เวลาสําหรับ Reset จํานวนนับอัตโนมัติ (เพือเริมกะต่อไป)







ยึดหยุน่ ได้ตามเหมาะสม ใช้ งานเฉพาะกะกลางวัน (Day) ได้ และเวลาพัก (Break) จะมีหรือไม่มกี ไ็ ด้
นับชินงานได้ เร็วถึง ชิน / วินาที โดยจะต่อกับ Sensor หรือ Switch กดปุ่ มก็ได้
คุณสมบัตพิ นฐานของ
ื
RS485 คือ Speed=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No
มี คําสังเพือการสือสารทาง RS485 เพือการอ่านข้ อมูลหรือตังค่าต่าง ๆ ได้
ตัง Node-Address ได้ หลัก สําหรับต่อพ่วงกันหลายเครืองผ่านสาย RS485 คูเ่ ดียว

 

(แสดงจํานวนนับ)

(แสดงนาฬกิ า)


เมือเปิ ดเครื อง AB-520 ประมาณ วินาทีก็จะพร้ อมใช้ งาน โดยแสดงค่าต่าง ๆ ล่าสุดบน Display และพร้ อมรับสัญญาน
การนับต่อได้ ทนั ที ค่าทีแสดงบน Display จะเป็ นดังนี
Plan
Target
Actual
Percent

จํานวนเป้าหมายรวม ... กําหนดได้อสิ ระ
จํานวนเป้าหมายตามเวลา ... คํานวณจาก Cycle Time อ้ างอิงกับเวลานาฬิกา โดยเปรี ยบเทียบ
กับตารางเวลาทํางาน
จํานวนนับจริง ... มาจาก Sensor หรือการกดปุ่ ม
% ตามการคํานวณ คือ (Actual x 100) / Target (ไม่แสดงทศนิยม)

ความหมายของปุ่ มทัง เป็นตามตารางดังนี
ปุ่ มกด
โหมดแสดงจํานวนนับ
โหมดแสดงนาฬิกา
ตังค่าช่วงเปิ ดเครือง
——————————————————————————————————————————————————
Set (บน)
ตังค่าต่าง ๆ
ตังเวลานาฬกิ า
ตังตารางการทํางาน
——————————————————————————————————————————————————
Adj (กลาง)
แสดงนาฬกิ า
แสดงจํานวนนับ
——————————————————————————————————————————————————
Back (ล่าง)
Reset จํานวนนับ
ตังความสว่าง ( ระดับ)
(ต้องกดค้างนาน วินาที)
(กด ครังตัวเลขกระพริบ ครัง)
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สําหรับการกดปุ่ ม Set ในโหมดแสดงจํานวนนับ เครืองก็จะให้ตงค่
ั าคุณสมบัตติ า่ ง ๆ โดยใช้ รูปแบบการตังทีละหลัก คือตัวเลข
ที กระพริ บ จะสามารถเปลี ยนแปลงค่าได้ ด้ วยปุ่ ม Adj และเลื อนต่อไปด้ วยปุ่ ม Set รวมทังถอยกลับด้ วยปุ่ ม Back
เมือตังครบทังหมดเครืองจึงจะทําการเก็บข้ อมูลไว้ ให้ รายละเอียดดังนี (อักษร X คือตัวเลขทีตังได้)
XXXX ตังค่า Plan 0000-9999 (ตัวเลขต่อกะ หรื อต่อวัน)
S_XX ตังค่า Second คือ Cycle Time 01-99 วินาที
M_XX ตังค่าตัวคูณ เช่นตังเป็ น เมือมี Input 1 ครัง จํานวนนับจะ +
ค่า Cycle Time ถ้ าตังเป็น เครืองจะเปลียนให้ เป็ น ให้ อตั โนมัติ เพราะค่า ไม่สามารถนําไปคํานวณได้ เมือตังจนครบแล้ ว
เครื องจะส่งเสียง Beep และทําการเก็บข้ อมูล จากนันก็จะเข้ าสู่โหมดพร้ อมนับจํานวนได้ ต่อไป ในช่วงการตังค่า จะไม่
สามารถนับจํานวนใด ๆ ได้ และถ้ าไม่มกี ารกดปุ่ มนาน นาที เครืองจะออกจากโหมดตังค่า และกลับเข้ าสูโ่ หมดพร้ อมนับจํานวน
เพือป้องกันการกดค้างอย่างไม่ตงใจ
ั ... ส่วนการกดปุ่ ม Set ในโหมดแสดงนาฬกิ า ก็จะเป็ นการตังเวลานาฬกิ านันเอง ดังนี
H_XX ตังชัวโมง M_XX ตังนาที S_XX ตังวินาที เมือตังจนครบแล้ ว เครืองจะส่งเสียง Beep และปรับเวลาตามค่าใหม่ จากนันก็จะเข้าสูโ่ หมดแสดงนาฬกิ าต่อไป


กดปุ่ ม Set ค้ างไว้ กอ่ น แล้ วจึงเปิ ดเครือง รอประมาณ วินาที แล้ วจึงปล่อยมือ เครืองจะเข้ าสูก่ ารตังตารางการทํางานคือเวลา
HH:MM ของแต่ละวันนันเอง โดยมีลําดับเรียงกันไปทังกะกลางวัน และกะกลางคืน ดังนี (ค่าเวลาในวงเล็บคือค่า Default ทีกําหนดไว้)
(กะกลางวัน)
DSTT Day-Start
HH:MM เวลาเริมทํางาน (08:00)

(กะกลางคืน)
NSTT Night-Start
HH:MM เวลาเริมทํางาน ( : )

DB-1 Day-Break-1
HH:MM เวลาเริมพักช่วง ( : )
HH:MM เวลาหยุดพักช่วง ( : )

NB-1 Night-Break-1
HH:MM เวลาเริมพักช่วง ( : )
HH:MM เวลาหยุดพักช่วง ( : )

DB-2 Day-Break-2
HH:MM เวลาเริมพักช่วง ( : )
HH:MM เวลาหยุดพักช่วง ( : )

NB-2 Night-Break-2
HH:MM เวลาเริมพักช่วง ( : )
HH:MM เวลาหยุดพักช่วง ( : )

DB-3 Day-Break-3
HH:MM เวลาเริมพักช่วง ( : )
HH:MM เวลาหยุดพักช่วง ( : )

NB-3 Night-Break-3
HH:MM เวลาเริมพักช่วง ( : )
HH:MM เวลาหยุดพักช่วง ( : )

DB-4 Day-Break-4
HH:MM เวลาเริมพักช่วง ( : )
HH:MM เวลาหยุดพักช่วง ( : )

NB-4 Night-Break-4
HH:MM เวลาเริมพักช่วง ( : )
HH:MM เวลาหยุดพักช่วง ( : )

DSTP Day-Stop
HH:MM เวลาหยุดทํางาน ( : )

NSTP Night-Stop
HH:MM เวลาหยุดทํางาน ( : )

DS=0 Day-Set-Zero
HH:MM เวลา Reset จํานวนนับ ( : )

NS=0 Night-Set-Zero
HH:MM เวลา Reset จํานวนนับ ( : )
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กรณีใช้ เฉพาะกะกลางวันเท่านัน ตารางของกะกลางคืนจะไม่เปลียนอะไรก็ได้ เพราะโดยทัวไปก็จะปิดเครืองไว้อยูแ่ ล้วหรือถ้ าจะตัง
ก็สามารถตังเวลาเป็ น : ทุกค่าเลยก็ได้ ทํานองเดียวกัน ช่วงเวลาหยุดพักทีไม่ได้ใช้ ก็สามารถตังเป็ น : ทังเวลาเริมพัก
และหยุดพัก หรื อจะตังเป็ นค่าเวลาทีเท่ากันก็ได้ ซึงก็คอื ไม่มหี ยุดพักในช่วงนันนันเอง และรวมถึงการ Reset จํานวนนับด้ วย
ถ้ าไม่ต้องการใช้ กก็ ําหนดเป็ น : ไว้ และให้ Reset ด้วยการกดปุ่ มเท่านัน



AB-520 สามารถสือสารข้ อมูลผ่านทาง RS485 โดยเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อนื ๆ ได้ ทังนีจะเพือทําการดูข้อมูล
หรื อตังค่าตัวแปรก็ได้ คุณสมบัตพิ นฐาน
ื
RS485 คือ Speed=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No ชุดคําสังทีใช้ จะเป็ นแบบ Sac
Protocal คือ Smart Ascii Command สามารถใช้โปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทํางานบนเครืองคอมพิวเตอร์ เพือการทดสอบ
คําสังได้ ทนั ที เพราะมีรูปแบบเป็ นตัวอักษร Ascii ทังหมด ชุดคําสังจะมีรูปแบบดังนี ...
:c\r

สําหรับใช้ งานแบบไม่มี Node Address คือใช้งานเพียงบอร์ดเดียว สือสารกับคอมพิวเตอร์

:@aac\rสําหรับใช้ งานแบบมี Node Address ฃือใช้ พว่ งกันหลาย ๆ บอร์ ด สือสารกับคอมพิวเตอร์ โดยแต่ละครัง
คอมพิวเตอร์ทส่ี งคําสังมี Address ออกไป บอร์ดทีมี Address ตรงกับคําสัง ก็จะโต้ตอบกลับมา
: คือรหัสนําหน้ า (0x3A)
c คือรหัสคําสังเป็ นตัวเลข หรือตัวอักษรตัวเดียว
\r คือรหัสลงท้ าย (0x0D)
@ คือรหัสเพิมเติม (0x40) กรณีใช้ งานแบบมี Node Address
aa คือหมายเลข Node Address ซึงเป็ น Ascii แบบ bcd 01-99
ตัวอย่างเช่นถ้ าหมายเลข aa=37 รหัส Ascii ก็คอื 0x33 และ 0x37
(ความจริ ง aa รองรับเลข Hex ฐานสิบหก แต่แนะนําให้ ใช้ เป็ น bcd เพือให้ ดเู ข้ าใจได้ งา่ ย)
Sac เป็น Protocal ทีทําให้ใช้งานแบบตัวเดียวก็ได้ หรือพ่วงกันเป็น Network ก็ได้ โดยทําการตัง Node Address ได้จากชุดคําสังเลย
โดยถ้ าเป็ นการใช้ งานบอร์ ดเดียว ก็สามารถใช้ รูปแบบ :c\r ใช้ งานได้ เลย เมือส่งคําสังไปแล้ ว บอร์ ดจะตอบสนองกลับมา
ด้ วยข้ อมูลหรื อข้ อความใด ๆ เสมอ และถ้ าใช้ พ่วงกันหลาย ๆ บอร์ ด ก็ให้ ตงั Node Address แต่ละบอร์ ดแตกต่างกันไป
และก็ใช้ คําสังรูปแบบ :@aac\r ซึงเฉพาะบอร์ดทีมี Node Address ตรงกับ aa เท่านันทีจะตอบสนองกลับ
ชุดคําสังจะสรุปได้ ตามตารางต่อไปนี โดยจะแสดงในรูปแบบไม่มี Node Address และไม่ใส่รหัสลงท้ าย \r เพือให้ ดสู บายตา
ส่วนค่าภายใน [ ] หมายถึง Option คือเลือกใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ซึงความหมายส่วนใหญ่กค็ อื การใส่ Option คือการ “เขียนค่า”
(write) และการไม่ใส่คอื การ “อ่านค่า” (read) ถ้ าใน Option มีทางเลือกหลายแบบ ก็จะขันด้วยอักษร | อีกที ในวงเล็บ (RX)
หมายถึงรับข้ อมูลทีมาจากคอมพิวเตอร์ และ (TX) หมายถึงส่งข้ อมูลกลับไปยังคอมพิวเตอร์





——————————————————————————————————————————————————
(RX) :1
Read Counter
(TX) xxxx
คือตัวเลขจํานวนนับ หลัก ณ ขณะนัน
——————————————————————————————————————————————————
(RX) :2[pppp-cc-mm]
(TX) pppp-cc-mm[OK]
Read/Write Config
pppp คือค่า Plan (4 digit)
cc คือค่า Cycle Time เป็ นวินาทีตอ่ ชินงาน ( digit)
mm คือค่าตัวคูณ ( digit)
รายละเอียดให้ทําความเข้าใจจากหัวข้อ การใช้ งานทัวไป
อักษร ‘-’ ไม่มผี ลอะไร แต่ต้องใส่ไว้ ด้วย เพือดูแยกให้ ชดั เจน

Page 4/7





——————————————————————————————————————————————————
(RX) :3
Reset Counter
(TX) OK
เทียบเท่ากับการกดปุ่ ม ADJ นันเอง
——————————————————————————————————————————————————
(RX) :4[rbixyz]
Read/Write I/O Direct
(TX) rbixyz[OK]
สําหรับควบคุมอุปกรณ์บนบอร์ดโดยตรง
r คือสถานะ 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) ทีขัว Pin 0=5V 1=0V 2-9=delay 0.X sec
x คือสถานะ IO (P15) ทีขัว Pin 0=5V 1=0V 2-9=delay 0.X sec
y คือสถานะ IO (P16) ทีขัว Pin 0=5V 1=0V 2-9=delay 0.X sec
z คือสถานะ IO (P17) ทีขัว Pin 0=5V 1=0V 2-9=delay 0.X sec
การ Read จะได้สถานะเป็ น , เท่านัน
ส่วนการ Write สามารถกําหนดเป็ นค่า delay 0.2-0.9 วินาทีได้
สถานะของ Relay จะขึนอยูเ่ งือนไขของค่า 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) คือตารางกะกลางวัน แต่ถ้า x=N (Night) คือตารางกะกลางคืน
hhmm ทัง ค่าคือชัวโมง,นาที ตามตารางเรียงกันไป คือ Start , Break-1 (เริม,หยุด) ,
Break-2 (เริม,หยุด) , Break-3 (เริม,หยุด) , Break-4 (เริม,หยุด) , Stop , Set-Zero
รายละเอียดให้ ทําความเข้าใจจากหัวข้ อ การตังตารางการทํางาน
อักษร ‘-’ ไม่มผี ลอะไร แต่ต้องใส่ไว้ ด้วย เพือดูแยกให้ ชดั เจน
——————————————————————————————————————————————————
(RX) :T[hhmmss]
Read/Write Time
(TX) hhmmss[OK]
สําหรับการอ่านหรือเขียนค่าเวลากับระบบนาฬกิ า
hhmmss คือ ชัวโมง,นาที,วินาที
——————————————————————————————————————————————————
(RX) :X[aa]
Read/Write Node Address
(TX) aa[OK]
aa คือค่า Address 01-99 (bcd)
——————————————————————————————————————————————————
(RX) :Y[aaaa]
Checksum or Dump Flash
(TX) ข้ อความต่าง ๆ
สําหรับแสดงค่า Size และ Checksum ของ Firmware เพือตรวจสอบความถูกต้ อง
และถ้ าใส่ aaaa คือเลข hex ของ address ภายใน จะเป็ นการแสดงค่าข้ อมูลให้ ดดู ้ วย
คือข้ อมูลใน Flash ของตัว MCU นันเอง โดยจะแสดงเป็ นจํานวน Byte
——————————————————————————————————————————————————
(RX) :Z[!]
Show Model / Version & Self-Test
(TX) ข้ อความต่าง ๆ
ถ้ าใส่ ! จะหมายถึงเข้ าระบบ Self-Test
หมายเหตุ ... สําหรับสินค้ าของเอสไมโครทีมี Sac Protocal ฃําสัง X,Y,Z จะเป็ นรูปแบบทํานองเดียวกันเสมอ
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Sac Protocal ยังรองรับการทํางานทีซับซ้ อนขึน เพือให้ เหมาะกับสภาพแวดล้ อมทีแตกต่างกันไป โดยถ้ าใส่อกั ษร & (0x26)
ต่อท้ ายคําสัง คืออยูท่ ้ ายสุดของคําสัง Ascii แต่อยูก่ อ่ นรหัสลงท้ าย \r (0x0D) จะหมายถึงไม่ต้องการให้ มกี ารตอบกลับใด ๆ
โดยทีเครืองยังคงทํางานตามคําสังทุกประการ ซึงมักจะใช้ กบั คําสังเพือการตังค่าหรือแสดงข้ อมูล และไม่ต้องการให้ ตอบกลับ
เพื อความรวดเร็ วในการทํางาน ... และสํา หรับสภาพการสื อสารที มีสัญญาณรบกวนสูง อาจจะต้ องการตรวจสอบคํา สัง
ให้มคี วามแน่นอนมากขึน ก็สามารถใส่คา่ Checksum เพิมเติมได้ตามตัวอย่างนี
:Z@5A\r
AB-520 v1.0@6C\r
ค่า Checksum คือผลบวก Hex ของอักษรทุกตัวหลังจาก : จนจบคําสัง จากตัวอย่าง @5A คือค่า Checksum ของอักษร Z และ
@6C คือค่า Checksum ของ AB-520 v1.0 ทังนีถ้ าค่า Checksum ไม่ถกู ต้ อง เครืองก็จะไม่ทํางานใด ๆ สําหรับข้ อมูลทีตอบกลับ
ก็เช่นกัน ถ้ าทางด้านคอมพิวเตอร์ตรวจสอบค่า Checksum แล้วไม่ถกู ต้อง ก็ให้ ถอื ว่าเป็นข้ อมูลทีไม่มคี วามหมายใด ๆ เพราะน่าจะมี
ความผิดพลาดของข้ อมูลในขบวนการสือสารนันเอง


ถ้ าไม่สะดวกในการตัง Address ผ่านคําสังทาง RS485 (:X) ก็เลือกตัง Address ด้วย Dip-Switch ได้ โดยใช้ Dip-Switch 1-4
บนบอร์ด โดยการตังจะมีผลเมือเปิดเครืองใหม่เท่านัน การเปลียนแปลงในขณะเปิดเครืองจะไม่มผี ลใดๆ การตังมีหลักการดังนี ...
Dip1 ... ถ้ า On คือ +
Dip2 ... ถ้ า On คือ +
Dip3 ... ถ้ า On คือ +
Dip4 ... ถ้ า On คือ +
ตัวอย่างเช่น ... Dip1=On Dip4=On นอกนัน Off ... Address = 09
หรือเช่น ... Dip2=On Dip3=On Dip4=On นอกนัน Off ... Address = 07
หรือเช่น ... Dip1=On Dip2=On นอกนัน Off ... Address = 12
กรณีตงั Dip1-4 เป็ น Off ทังหมด ความหมายคือไม่มีการตังจาก Dip-Switch นันเอง ซึงยังคงใช้ Address จากการตังผ่านคําสัง
:X ได้ตามปกติ
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+12V IN1

GND

+12V IN1

GND

SIGNAL
+
ต่อกับ Switch



-

SENSOR
(แบบ Active low หรือ NPN)

ปุ่ มตังค่า ตัว
Power Switch

ภายในตัวเครือง

ขัวต่อใช้งาน
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