
AB-SDMW คือตวัเชือมตอ่กบั Meter ไฟฟา้ทีวดัไฟตามบา้น หรือตามหอ้งในตกึ โดยตอ้งเป็นรุน่ทีม ีRS485 เชน่ SDM-120 ,

SDM-230 เพือการอา่นคา่ขอ้มลูตา่ง ๆ และสง่ขอ้มลูไปเก็บบน Cloud ผา่นสญัญาณ Wifi อีกที ผูใ้ชส้ามารถดคูา่ของ Meter

ไดด้ว้ยโปรแกรม Sweb ของเอสไมโคร (หรอืจะพฒันาโปรแกรมดว้ยตวัเองก็ได)้ โดยอยูที่ใดก็ได ้สะดวกตอ่งานทีเกียวขอ้งกบั Meter

หลาย ๆ  ตวั หรอืทีอยูห่า่งไกล เชน่ หอพกั สาํนกังานใหเ้ชา่ตามตกึ
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สายไฟ RS485 ยาว  เมตร คือสายสีเหลือง (A+) และสีขาว (B-)

เมือเสียบปลกัไฟ (220VAC) เครอืงจะแสดงหมายเลข Version ของ Firmware ชวัขณะ

จากนนั จะแสดงตวัเลข d_XX คือค่า Delay เป็นเวลา  วินาที ทงันีเพือกรณีไฟฟ้าดบั จะดีเลยเ์พือรอให ้ ระบบ Wifi

(Access Point) ของพนืทีมคีวามพรอ้มก่อน สามารถกดปุ่ ม (กดคา้งหนอ่ย) ขา้มขนัตอน Delay ได้

จากนนัจะแสดงคาํวา่ WIFI เพือเชือมตอ่กบั Wifi ของพืนที โดยจะพยายามเชือมภายใน  วินาที ถา้เชือมตอ่ไมส่าํเร็จ

จะแสดงคาํวา่ W_Er เพือใหร้บัทราบ แตถ่า้เชอืมตอ่สาํเรจ็ ก็จะแสดงคาํวา่ W_OK

กรณีเชือมตอ่ WIFI สาํเรจ็ ก็จะแสดงคาํวา่ TIME เพือตงัระบบเวลานาฬกิากบั Cloud ถา้ไมส่ามารถทาํได ้ก็จะ

แสดงคาํวา่ t_Er แตถ่า้เรยีบรอ้ยดี ก็จะแสดงคาํวา่ t_OK จากนนัจะเขา้สูก่ารใชง้านปกต ิโดยแสดงเวลา HH:MM บนหนา้ปัด

ณ ขณะนี เครอืงพรอ้มใชง้านแลว้ ถา้กดปุ่มสีแดง ก็จะแสดงคา่ตา่ง ๆ ไดด้งันี ...

HH:MM แสดงเวลา ชวัโมง,นาที

       SS แสดงเวลา วนิาที

DD MM แสดง วนัที,เดือน

n1 XX แสดงหมายเลข Meter Address ตวัที 

n2 XX แสดงหมายเลข Meter Address ตวัที 

n3 XX แสดงหมายเลข Meter Address ตวัที 

n4 XX แสดงหมายเลข Meter Address ตวัที 

n5 XX แสดงหมายเลข Meter Address ตวัที 

(หมายเลข Meter Address ทีเป็น  คอืไมไ่ดใ้ชง้าน)

สามารถทดสอบการเชือมตอ่กบั Cloud ไดด้ว้ยการกดปุ่มแดงคา้ง  วนิาที  เครอืงจะแสดงคาํวา่ ChEK ถา้เชอืมไมไ่ดจ้ะแสดงคาํวา่

Er_X (X คือสถานะของปัญหา) แตถ่า้เชือมตอ่ไดเ้รยีบรอ้ย จะแสดงคาํวา่ OK

เมือถงึเวลาทีจะสง่ขอ้มลูขนึ Cloud เครอืงจะแสดง n_ XX คอืหมายเลข Meter ทีกาํลงัดงึขอ้มลู และจากนนัจะแสดงคาํวา่

C_  เพือเชอืม Cloud ซงึถา้ไมส่าํเรจ็จะแสดงคาํวา่ C_Er ใหท้ราบ แตถ่า้สง่ขนึเรยีบรอ้ยก็จะแสดงคาํวา่ C_OK

การเขา้โปรแกรม Sweb บน Cloud ของ Smicro ใหเ้ขา้ที www.smicrothai.com  และเขา้ทเีมน ูSweb จากนนัก็เลือกทีชอืสินคา้

AB-SDMW ไดเ้ลย สว่นชอื User,Password ทีจะเขา้ถงึนนั ใหต้ดิตอ่มายงับรษัิทเพอืการตงัชือใหต้ามตอ้งการ  ทงันีชอื User

ตอ้งเป็นอนัเดยีวกบัทีตงัในเครอืง AB-SDMW ตามหวัขอ้การตงัคา่ตอ่ไปดว้ย (User Name)

สาํหรบัการใชง้านโปรแกรม Sweb ใหเ้รยีนรูจ้ากการทดลองเลน่ไดเ้ลย



























ใหก้ดปุ่มคา้งไวก้อ่น จากนนัจงึคอ่ยเสียบปลกั
เครอืงจะแสดงหมายเลข Version และจะแสดงเครอืงหมาย ] [ จากนนัจงึปลอ่ยมือจากปุ่ ม  (ตอ้งปลอ่ยภายใน  วินาที
เพราะถา้ครบ  วินาที จะหมายถงึ Format เครอืง คือเหมอืนเรมิตน้ใหมจ่ากการผลติ)
เครอืงจะเขา้สูโ่หมด Access Point Config โดยแสดงคาํวา่ Conf
ใหน้าํมือถือมาอยู่ใกล ้ ๆ เครือง แลว้หาสญัญาณ Wifi ชือ ab-sdmw จากนนัใหเ้ลือก Connect กรณีเชือมตอ่ครงัแรก
ทีมอืถือจะถามรหสัผา่นดว้ย ใหใ้สต่วัเลขดงันี 
ทีมอืถือจะมกีารแจง้เตอืน (หรอืถาม) ทาํนองวา่ “ไมส่ามารถเชือมตอ่ Internet ได”้ ใหเ้ลือกทีจะเชือมตอ่ไป
จากนนัใหเ้ขา้โปรแกรม Browser (เชน่ Chrome) และเรยีกใชง้าน web เป็น . . .
ถา้เชือมตอ่ไดเ้รยีบรอ้ย ทีมอืถือก็จะแสดงหนา้ web ดงันี ...

AB-SDMW v1.0
Config Page ...

[ ] Local SSID
[ ] Password
[ ] IP Address
[ ] Gateway
[ ] Subnet Mask
[ ] Host
[ ] Line
[ ] User Name
[ ] Interval
[ ] Meter Address-1
[ ] Meter Address-2
[ ] Meter Address-3
[ ] Meter Address-4
[ ] Meter Address-5
[ SET-CONFIG ]

Set Meter Address (RS485) ...
[ ] From Address
[ ] To Address
[ SET-ADDR ]

โดยจะแสดงคา่เดมิไวด้ว้ย ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขคา่ตา่ง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามพนืทีทีจะใชง้าน
แยกเป็น  กลุม่คือ การตงัคา่ตา่ง ๆ ของ AB-SDMW เอง และสว่นลา่ง Set Meter Address คือการตงัคา่ Address ไปยงัตวั
Meter อกีที สาํหรบั Meter รุน่ทีไมส่ามารถตงั Address จากหนา้ปัดได้
ตวัแปร Local SSID และ Password ก็คือรหสั Wifi ของพนืที
คา่ IP Address , Gateway และ Subnet Mask อาจจะไมใ่สก็่ได ้ คือเรียกใช ้ IP อตัโินมตัจิากระบบก็ได ้ทงันีถา้จะใสค่า่

ตอ้งใสใ่หค้รบทงั  ตวัแปรเสมอ























Page 3/3




