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AB-SDMW คือตัวเชือมต่อกับ Meter ไฟฟ้าทีวัดไฟตามบ้าน หรือตามห้องในตึก โดยต้องเป็ นรุน่ ทีมี RS485 เช่น SDM-120 ,
SDM-230 เพือการอ่านค่าข้อมูลต่าง ๆ และส่งข้อมูลไปเก็บบน Cloud ผ่านสัญญาณ Wifi อีกที ผูใ้ ช้สามารถดูคา่ ของ Meter
ได้ดว้ ยโปรแกรม Sweb ของเอสไมโคร (หรือจะพัฒนาโปรแกรมด้วยตัวเองก็ได้) โดยอยูท่ ใดก็
ี ได้ สะดวกต่องานทีเกียวข้องกับ Meter
หลาย ๆ ตัว หรือทีอยูห่ า่ งไกล เช่น หอพัก สํานักงานให้เช่าตามตึก
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สายไฟ RS485 ยาว เมตร คือสายสีเหลือง (A+) และสีขาว (B-)
เมือเสียบปลักไฟ (220VAC) เครืองจะแสดงหมายเลข Version ของ Firmware ชัวขณะ
จากนัน จะแสดงตัวเลข d_XX คือค่า Delay เป็ นเวลา วินาที ทังนีเพือกรณีไฟฟ้าดับ จะดีเลย์เพือรอให้ ระบบ Wifi
(Access Point) ของพืนทีมีความพร้อมก่อน สามารถกดปุ่ ม (กดค้างหน่อย) ข้ามขันตอน Delay ได้
จากนันจะแสดงคําว่า WIFI เพือเชือมต่อกับ Wifi ของพืนที โดยจะพยายามเชือมภายใน วินาที ถ้าเชือมต่อไม่สาํ เร็จ
จะแสดงคําว่า W_Er เพือให้รบั ทราบ แต่ถา้ เชือมต่อสําเร็จ ก็จะแสดงคําว่า W_OK
กรณีเชือมต่อ WIFI สําเร็จ ก็จะแสดงคําว่า TIME เพือตังระบบเวลานาฬกิ ากับ Cloud ถ้าไม่สามารถทําได้ ก็จะ
แสดงคําว่า t_Er แต่ถา้ เรียบร้อยดี ก็จะแสดงคําว่า t_OK จากนันจะเข้าสูก่ ารใช้งานปกติ โดยแสดงเวลา HH:MM บนหน้าปัด
ณ ขณะนี เครืองพร้อมใช้งานแล้ว ถ้ากดปุ่ มสีแดง ก็จะแสดงค่าต่าง ๆ ได้ดงั นี ...
HH:MM แสดงเวลา ชัวโมง,นาที
SS แสดงเวลา วินาที
DD MM แสดง วันที,เดือน
n1 XX แสดงหมายเลข Meter Address ตัวที
n2 XX แสดงหมายเลข Meter Address ตัวที
n3 XX แสดงหมายเลข Meter Address ตัวที
n4 XX แสดงหมายเลข Meter Address ตัวที
n5 XX แสดงหมายเลข Meter Address ตัวที
(หมายเลข Meter Address ทีเป็ น คือไม่ได้ใช้งาน)









สามารถทดสอบการเชือมต่อกับ Cloud ได้ดว้ ยการกดปุ่ มแดงค้าง วินาที เครืองจะแสดงคําว่า ChEK ถ้าเชือมไม่ได้จะแสดงคําว่า
Er_X (X คือสถานะของปัญหา) แต่ถา้ เชือมต่อได้เรียบร้อย จะแสดงคําว่า OK
เมือถึงเวลาทีจะส่งข้อมูลขึน Cloud เครืองจะแสดง n_ XX คือหมายเลข Meter ทีกําลังดึงข้อมูล และจากนันจะแสดงคําว่า
C_ เพือเชือม Cloud ซึงถ้าไม่สาํ เร็จจะแสดงคําว่า C_Er ให้ทราบ แต่ถา้ ส่งขึนเรียบร้อยก็จะแสดงคําว่า C_OK
การเข้าโปรแกรม Sweb บน Cloud ของ Smicro ให้เข้าที www.smicrothai.com และเข้าทีเมนู Sweb จากนันก็เลือกทีชือสินค้า
AB-SDMW ได้เลย ส่วนชือ User,Password ทีจะเข้าถึงนัน ให้ตดิ ต่อมายังบริษทั เพือการตังชือให้ตามต้องการ ทังนีชือ User
ต้องเป็ นอันเดียวกับทีตังในเครือง AB-SDMW ตามหัวข้อการตังค่าต่อไปด้วย (User Name)
สําหรับการใช้งานโปรแกรม Sweb ให้เรียนรูจ้ ากการทดลองเล่นได้เลย
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ให้กดปุ่ มค้างไว้กอ่ น จากนันจึงค่อยเสียบปลัก
เครืองจะแสดงหมายเลข Version และจะแสดงเครืองหมาย ] [ จากนันจึงปล่อยมือจากปุ่ ม (ต้องปล่อยภายใน วินาที
เพราะถ้าครบ วินาที จะหมายถึง Format เครือง คือเหมือนเริมต้นใหม่จากการผลิต)
เครืองจะเข้าสูโ่ หมด Access Point Config โดยแสดงคําว่า Conf
ให้นาํ มือถือมาอยู่ใกล้ ๆ เครือง แล้วหาสัญญาณ Wifi ชือ ab-sdmw จากนันให้เลือก Connect กรณีเชือมต่อครังแรก
ทีมือถือจะถามรหัสผ่านด้วย ให้ใส่ตวั เลขดังนี
ทีมือถือจะมีการแจ้งเตือน (หรือถาม) ทํานองว่า “ไม่สามารถเชือมต่อ Internet ได้” ให้เลือกทีจะเชือมต่อไป
จากนันให้เข้าโปรแกรม Browser (เช่น Chrome) และเรียกใช้งาน web เป็ น . . .
ถ้าเชือมต่อได้เรียบร้อย ทีมือถือก็จะแสดงหน้า web ดังนี ...
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 ]







โดยจะแสดงค่าเดิมไว้ดว้ ย ผูใ้ ช้สามารถแก้ไขค่าต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามพืนทีทีจะใช้งาน
แยกเป็ น กลุม่ คือ การตังค่าต่าง ๆ ของ AB-SDMW เอง และส่วนล่าง Set Meter Address คือการตังค่า Address ไปยังตัว
Meter อีกที สําหรับ Meter รุน่ ทีไม่สามารถตัง Address จากหน้าปัดได้
ตัวแปร Local SSID และ Password ก็คอื รหัส Wifi ของพืนที
ค่า IP Address , Gateway และ Subnet Mask อาจจะไม่ใส่ก็ได้ คือเรียกใช้ IP อัตโิ นมัตจิ ากระบบก็ได้ ทังนีถ้าจะใส่คา่
ต้องใส่ให้ครบทัง ตัวแปรเสมอ
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