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AB-SCR1 คือกล่อง Relay อเนกประสงค์ สําหรับนําหน้าคอนแทค ไปประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ได้ตามต้องการโดยจะสามารถสังเปิดปิ ด
Relay ได้จากทุกทีในโลก ทังนีขอเพียงแต่มีสญ
ั ญาณ Wifi เท่านัน และยังสามารถเปิ ดปิ ดผ่านจากหน้า Web หรือผ่าน App
บนมือถือก็ได้ดว้ ย ทังนีต้องเป็นงานทียอมรับเงือนไขดังนี
> ยอมรับช่วง Delay ได้ตามธรรมชาติของ Cloud (ไม่เกิน วินาที)
> ยอมรับช่วงจังหวะ Disconnect ตามธรรมชาติการเข้าถึง Cloud
เช่น ช่วงจังหวะการเปลียน IP ของผูใ้ ห้บริการ Internet
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
(1) นํา AB-SCR1 จํานวน ตัวไว้ทโรงงาน
ี
และใช้อกี ตัวไว้ทสํี านักงาน แต่ละตัวต่างก็เชือมต่อ Wifi ของสถานที และตังชือ
Slink Name เดียวกัน เมือกดปุ่ มทีตัวใดตัวหนึง Relay ของอีกตัวก็จะทํางานเหมือนกันทุกประการ และยังสามารถเพิม
AB-SCR1 ไปยังจุดอืน ๆ ได้ดว้ ย
(2) นํา AB-SCR1 ไปเชือมต่อกับรีโมทประตูบา้ น ผ่านทางหน้าคอนแทครีเลย์ จากนันให้โหลด App บนมือถือ แล้วตังค่าให้เรียบร้อย
จากนันก็สามารถใช้มอื ถือเป็นเสมือนรีโมทเปิดประตูบา้ นได้ทนั ที
(3) นํา AB-SCR1 หลาย ๆ ตัวไปไว้ในโรงงาน เพือการเปิ ดปิดอุปกรณ์ตา่ ง ๆ และเมือต้องการจะเปิ ดปิ ดตัวได้ ก็สามารถเข้า Web
ที www.smicrothai.com เพือสังงานได้ตามต้องการ











ภายในใช้ MCU ยอดนิยม ESP8266 Clock 80 MHz
มี LED สีเหลือง ดวง แสดงการทํางานต่าง ๆ (การเชือมต่อ,จังหวะการสือสาร)
มีปมุ่ กด ตัวสําหรับการเปิ ดปิ ด รวมทังสําหรับการตังค่าใช้งานด้วย
มี Relay 1 ตัวอยูภ่ ายใน มีหน้าคอนแทคทัง NO,NC รองรับ 5A 220V
สามารถตังปุ่ มกดได้ แบบคือ Push/Pull กดติด ปล่อยดับ หรือ Toggle กดทีหนึงติด กดทีหนึงดับ
มีขวั RS485 อยูภ่ ายใน รองรับการสือสารข้อมูลแบบ Ascii ใช้งานเป็ น Cloud RS485 ได้
ใช้ไฟเลียง 220VAC กําลังไฟเพียง 0.5W (มีหม้อแปลงขนาดเล็กอยูภ่ ายใน)
ขนาดเคส (อเนกประสงค์ E202) 110 x 110 x 60 mm
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ให้กดปุ่ มค้างไว้ แล้วจึงเสียบปลัก รอประมาณ วินาที แล้วจึงปล่อยมือ
สังเกตไฟ LED สีฟา้ บนโมดูลจะกระพริบ ฃรัง และต่อไปจะกระพริบเร็ว ๆ
ตอนนีเครืองจะทําหน้าทีเป็ น Access Point แล้ว
นํามือถือมาอยูใ่ กล้ ๆ แล้วค้นหา Wifi ชือ ab-scr1
กด Connect จากนันให้ใส่ Password เป็ น
ทีมือถืออาจจะฟ้องว่า ไม่สามารถเข้าถึง Internet ได้ ซึงไม่เป็ นไร
ให้เรียกไอคอน Web Browser (เช่น Chrome) แล้วกําหนด Address ไปที
ในหน้า Page จะมีขอ้ ความให้ตงค่
ั าดังนี

.

..

Local SSID
Password
Host
Slink Name

กําหนดชือ Wifi ตามสถานทีทีจะใช้งาน
กําหนดรหัสผ่านของ Wifi
กําหนดเป็ น . . . (ทาง Smicro จะใส่ไว้ให้แล้ว)
กําหนดชือเฉพาะของลูกฃ้า (ทาง Smicro จะใส่ไว้ให้แล้ว)
ชือ Name นีคือกลุม่ ทีจะให้ Relay ทํางานเหมือนกัน
กรณีถา้ ลูกค้าต้องการเครืองเพิม ต้องระบุดว้ ยว่าจะให้ทาํ งาน
เหมือนกลุม่ งานเดิม หรือเป็ นกลุม่ งานใหม่
Switch Mode กําหนดรูปแบบของปุ่ มกด
ใส่ตวั อักษร t หมายถึง Toggle
หรือใส่ตวั อักษร p หมายถึง Push-Pull





เมือใส่ขอ้ ความจนครบตามต้องการแล้ว ให้กด Set ทีด้านล่างของหน้า Page
รอจนมีขอ้ ความตอบกลับมาว่า OK เป็นอักษรสีแดง คือตังค่าเรียบร้อย
(ระหว่างการกด SET ไฟ LED ทีกระพริบเร็ว ๆ จะหยุดเป็ นช่วงตามจังหวะด้วย)
ให้ดงึ ไฟออกแล้วเสียบใหม่ ก็จะใช้งานได้ตามทีตังไว้












สามารถสังเกตไฟ LED สีฟา้ บนโมดูล เพือทราบการทํางานต่าง ๆ ได้
เมือจ่ายไฟเข้าบอร์ด LED กระพริบ ครัง
จากนันจะกระพริบ ครังเร็ว เป็นจังหวะทุกวินาที คือกําลังหน่วงเวลา วินาที เผือกรณีสถานทีนันไฟดับ การหน่วงเวลานี
มีเพือรอให้ Router ของสถานทีมีความพร้อมก่อน ถ้าต้องการข้ามขันตอนนี สามารถกดปุ่ มได้ (ต้องกดค้างเล็กน้อย)
จากนัน LED จะกระพริบรัว ๆ คือกําลังอยูร่ ะหว่างเชือมต่อ Wifi
จากนัน LED จะกระพริบ ครัง แสดงว่าเชือมต่อได้แล้ว
ถ้าลําดับทังหมดเป็นไปตามนี บอร์ดก็พร้อมใช้งานทันที
ขณะทีเครืองทํางานอยูน่ นั ทุก ๆ นาที ไฟ LED จะกระพริบสัน ครัง คือเป็นการตรวจสอบการเชือมต่อกับ Cloud อยูเ่ สมอ
กรณีทการเชื
ี อมต่ออาจจะหลุดไป ไฟ LED จะสว่างค้างไว้เพือให้รบั ทราบ และเครืองจะพยายามกลับมาเชือมต่อใหม่ทกุ ๆ วินาที
จนกว่าจะเชือมต่อสําเร็จ
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ปกติการใช้งาน AB-SCR1 ตังแต่ ตัวขึนไป ก็สามารถทํางานได้แล้ว โดยสถานะ Relay ของทุกเครืองจะทํางานเหมือนกันเสมอ
ซึงเรียกว่ากลุม่ งาน ทังนีถ้าต้องการกลุม่ งานใหม่ ทีไม่เกียวกับกลุม่ งานเดิม ก็ตอ้ งทําการตังชือ Name ให้แตกต่างกันไป หลักการคือ
ทุกเครืองจะเชือมไปยัง Cloud (1) ส่วนกลางและจัดการเชือมโยงทุกตัวตามชือ Name หรือกลุม่ งานนันเอง คําสังทีการเปิดปิด Relay
ก็จะเชือมให้กบั ทุกบอร์ดทีมีชอื Name เดียวกัน ทังนีทาง Smicro เป็นผูด้ แู ลและกําหนดชือต่าง ๆ ใน Cloud ให้ลกู ค้าได้ตามต้องการ
โดยไม่มคี า่ บริการแต่อย่างใด
ส่วนกรณีทต้ี องการเปิดปิด Relay โดยผ่าน App มือถือ ก็สามารถทําเพิมได้เช่นเดียวกัน หลักการคือจะต้องระบุ Name และ Password
ไปที Cloud (2) ทีแยกต่างหากอีกอันหนึง จากนันก็ใช้ App สําเร็จรูปทีชือว่า HTTP Shortcuts ทําการเชือมต่อไปที Cloud (2)
โดยเมือมีการสังงาน ก็จะเชือมโยงไปที Cloud (1) เพือสังเปิดปิด Relay ได้ตามต้องการ นอกจากจะควบคุมผ่าน App บนมือถือได้แล้ว
ยังสามารถควบคุมผ่านหน้า Web บนเครืองคอมได้ดว้ ย และสามารถเปลียน Password ได้ตามต้องการ และยังมี Logger
เพือดูประวัตกิ ารสังเปิดปิดย้อนหลังได้ดว้ ย (เฉพาะทีสังจากมือถือ หรือคอม) การเข้าถึงผ่านคอม สามารถเรียกจากโปรแกรม Browser
ได้ดงั นี http://www.smicrothai.com/_link/slink.php หรือจะเข้า Web ของ Smicro ปกติ แล้วเข้าผ่านเมนู Sweb ก็ได้








ติดตัง App ทีชือว่า HTTP Shortcuts (แสดงภาพ Logo ของ App)
เข้า App และกด + เพือสร้าง Shortcuts ตัวใหม่
(1) ให้เลือกเป็ น Regular Shortcut
(2) จากนันเฃรืองจะให้ปอ้ นข้อมูลต่าง ๆ สําหรับ Shortcut อันนี
โดยให้กาํ หนด Shortcut Name และเลือกรูปภาพไอฃอน ตามต้องการ (เป็ นชือทีสือความเข้าใจเท่านัน)
(3) ส่วนสําคัญคือ Basic Request Settings ให้กาํ หนดดังนี
Method GET
URL http://www.smicrothai.com/_link/slink.php?name=...&user=...&pass=...&control=...
โดย ... คือข้อความทีกําหนดเองคือ
name คือชือตามทีกําหนดอยูใ่ นเครือง (Slink Name)
user คือชือของผูใ้ ช้มอื ถือ กําหนดให้แตกต่างกันได้อสิ ระตามแต่ละเครือง
(ให้ยกเว้นคําว่า web เพราะจะหมายถึงการสังงานของเครืองคอม แบบหน้า web)
pass คือรหัสผ่านตามทีกําหนดแบบหน้า web ของระบบ Cloud (2)
control คือรหัสควบคุม Relay ดังนี
1_On
1_Off
1_PP_0.5sec
1_PP_1sec
1_PP_5sec





หมายถึง Relay-1 เปิ ด
หมายถึง Relay-1 ปิ ด
หมายถึง Relay-1 เปิ ดปิ ดระยะเวลา . sec (เหมือนกดปุ่ ม)
หมายถึง Relay-1 เปิ ดปิ ดระยะเวลา sec
หมายถึง Relay-1 เปิ ดปิ ดระยะเวลา sec

ข้อความรหัสนี ต้องกําหนดให้ถกู ต้องทุกประการ โดยสนใจอักษร lower หรือ upper ด้วย
เมือตังทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้กดเครืองหมายถูก ทีมุมขวาบน
ณ ตอนนี Shortcut ทีสร้างไว้ก็พร้อมใช้งาน ให้ทดลองใช้จริงได้เลย
ผูใ้ ช้สามารถกําหนด Shortcut ได้หลาย ๆ ตัวตามความเหมาะสมแล้วแต่การใช้งาน
ตัวอย่างเช่น Relay-1 ON , Relay-1 OFF , Relay-2 ON/OFF 1 Sec อะไรทํานองนี
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มีขวต่
ั อบนบอร์ดภายในเพือรับคําสังทาง RS485 (ขัวเขียว) โดยจะเชือมต่อกับคอม หรือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ใด ๆ คุณสมบัตคิ อื
Speed=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No ชุ ด คํา สั งที ใช้ จ ะเป็ นแบบ Smart Ascii Command Plus (SAC+)
โดยเมือส่งคําสังไปอย่างถูกต้อง เครืองก็จะตอบกลับมาเสมอ สามารถทดลองคําสังได้ โดยใช้โปรแกรมสือสารแบบ Terminal
ทีทํางานบนคอม มีรูปแบบเป็ นตัวอักษร Ascii ทังหมด คําสังจะแยกเป็ น ส่วนและมีรูปแบบดังนี ...
===== ( ) สําหรับสือสารกับ MCU บนบอร์ด =====
รับคําสัง;c\r
ตอบกลับ
*x\r
===== ( ) สําหรับสือสารกับ Cloud =====
รับคําสัง#c\r
ตอบกลับ
=x\r
===== ( ) สําหรับสือสารกับเองกับทุกตัวภายในกลุม่ Slink Name =====
รับ,ส่ง ข้อความใด ๆ ทีลงท้ายด้วย \r และไม่ตรงกับเงือนไขของ ( ) และ ( )
c คือคําสังเป็ นตัวเลข หรือตัวอักษร และอาจมีหรือไม่มขี อ้ มูลติดตามมาก็ได้
x คือข้อความตอบกลับ ซึงอาจจะมีบรรทัดเดียว หรือหลายบรรทัดก็ได้
\r คือรหัสลงท้าย (0x0D)
สําหรับคําสังกลุม่ ( ) เป็ นรูปแบบใด ๆ ทีผูใ้ ช้กาํ หนดขึนมาเอง ส่วนคําสังกลุม่ ( ) สําหรับดูสถานะต่าง ๆ ของการเชือมกับ Cloud
ซึงผูใ้ ช้อาจจะสนหรือไม่สนใจก็ได้ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดจะไม่ได้อยูใ่ นคูม่ อื นี ผูใ้ ช้อาจจะใช้คาํ สัง #help\r เพือดูรายละเอียด
ของคําสังต่าง ๆ ได้ถา้ ต้องการ ... ส่วนคําสังกลุม่ ( ) จะสรุปได้ตามตารางต่อไปนี ในวงเล็บ (R) หมายถึงคําสังทีส่งไป และ (T)
คือข้อมูลทีตอบกลับ โดยจะแสดงเป็ นตัวอย่างสมมุตเิ พือให้เข้าใจ ตัวคําสังจะแสดงแบบไม่ใส่รหัสลงท้าย \r เพือให้ดสู บายตา
ส่วนค่าภายใน [ ] ต่อท้ายคําสัง หมายถึง Option คือใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ถ้าใส่จะให้ความหมายทํานอง “เขียนค่า” (write)
และการไม่ใส่คอื “อ่านค่า” (read) ส่วนการตอบกลับก็จะแยกเป็ น กรณีดว้ ย คือแบบปกติ กับภายใน [ ] อีกทีฃือยังไม่ได้เชือมต่อ
Wifi (คือยังไม่ตงค่
ั า หรือตังแล้วแต่ไม่สามารถ Connect ได้)





(R) ;Z
Check (Show Model)
(T) *AB-SCR1 vX.X
แสดงรุน่ ของสินค้าและหมายเลข Version ของ Firmware
——————————————————————————————————————————————————
(R) ;W
Wifi Status
แสดงสถานะของ Wifi ตามทีเป็ นจริง (แสดงตัวอย่างข้อความ กรณี)
(T) *STA|smicro|12345678|192.168.4.2|192.168.4.1|255.255.255.0|
คือใช้งานโหมด STA ตามด้วยข้อมูล ssid,password,ip-address,gateway และ subnet-mask
(T) *Wifi Off ...
คือยังไม่ได้เชือมต่อ Wifi (คือยังไม่ตงค่
ั า หรือตังแล้วแต่ไม่สามารถ Connect ได้)
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(R) ;F
(T) *Format Flash (Y)

Format Flash
สําหรับล้างข้อมูลทังหมดใน Flash-Data โดยเครืองจะถามความแน่ใจ
อีกครัง ถ้าไม่ได้กด Y เครืองก็จะยกเลิกและแสดงคําว่า *Cancel ...
แต่ถา้ กด Y เครืองก็จะทําการ Format ให้ทนั ที โดยจะใช้เวลาสักครูแ่ ละ
แสดงคําว่า *Formatting ... OK ในทีสุด หลังจาก Format แล้ว จะ
ต้องตังค่าต่าง ๆ ใหม่ดว้ ย จึงจะใช้งานได้ตอ่ ไป
——————————————————————————————————————————————————
(R) ;Cn[xx...x]
Config สําหรับดูและตังค่าตัวแปรต่าง ๆ
(T) *<xxx> ... xxx[*OK]
หมายเลข n คือค่า - ถ้าใส่ [xxx] จะหมายถึงตังค่าตามหมายเลขนัน ๆ
แต่ถา้ ไม่ไส่ ก็จะหมายถึงขอดูคา่ นัน ๆ ผูใ้ ช้สามารถใช้เพียงแค่ ;C เพือดูคา่
ทุกหมายเลขได้ในคราวเดียวเลย รายละเอียดของแต่ละหมายเลขเป็ นดังนี
*1<smicro> ... SSID
*2<12345678> ... Password
*3<> ... IP Address
*4<> ... Gateway
*5<> ... Subnet Mask
*6<128.199.68.41> ... Host
*7<test> ... Slink Name
*8<p> ... Switch Mode (T=toggle,P=Push/Pull)
ค่าใน < > คือตัวแปรทีตัง ส่วนข้อความหลังจาก ... คือความหมายของมัน
รายละเอียดการตังดูหวั ข้อต่อไปอีกที กรณีตอ้ งการลบค่าใด ๆ สามารถใส่
เครืองหมาย - ได้ เช่น ;C7- หมายถึงลบค่า Slink Name










ชือ SSID,password ต้องตรงกับแต่ละสถานทีทีกําหนดไว้จริง โดยการใช้งานจะอยู่ในสถานะ Station เสมอ และ Wifi
ของสถานทีนัน ๆ ต้องเชือมต่อกับ Internet ภายนอกได้ดว้ ย
การกําหนด IP-Address Gateway Subnet-Mask จะต้องทําให้ครบทัง ตัวแปรเสมอ จึงจะมีผลจริง ถ้าไม่ครบ หรือไม่กาํ หนดเลย
ก็จะเป็ นการใช้ระบบ Auto (หรือทีเรียกว่า DHCP) โดยจะรับค่าทัง จากระบบทีเชือมต่ออยู่
ตัวแปร Host และ Slink Name จะเกียวข้องกับการกําหนดชือในระบบ Cloud ด้วย โดยทาง Smicro จะตังให้ไว้เรียยร้อย
ทังนีผูใ้ ช้ควรบันทึกชือ Slink Name ไว้ดว้ ย เผืออนาคตจะเพิมตัวใหม่นเข้
ี ากับกลุม่ เดิม ก็จะได้แจ้งชือให้ทางเราตังได้อย่างถูกต้อง
ตัวแปร Switch Mode คือคุณสมบัตขิ องปุ่ มกดนันเอง โดย P=Push/Pull กดติด ปล่อยดับ หรือ T=Toggle กดทีหนึงติด กดทีหนึงดับ
การตัง Switch Mode นีสามารถตังแตกต่างกันได้อสิ ระ แม้จะอยูใ่ นชือกลุม่ เดียวกัน
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