
AB-TIMEW ใชต้อ่กบัสินคา้ AB-104,AB-108,AB-307(SE),AB-309 ผา่นทาง RS485 เพือเชือมตอ่กบั Cloud ผา่นสญัญาณ Wifi

อีกที ... สาํหรบั AB-104,AB-108 คือเพอืทาํ Temp/Humi Data Logger ขอ้มลูไปยงั Cloud และสามารถตงัคา่ Config ตา่ง ๆ

ผ่านทางหน้า Web ได ้ ... และสาํหรับ AB-307(SE),AB-309 คือเพือการเชือมต่อฐานเวลามาตรฐานกับระบบ Cloud

ซงึจะทาํใหร้ะบบนาฬกิามคีวามเทียงตรงตามมาตรฐานอยูเ่สมอ

www.smicrothai.com
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AB-TIMEW จะมี  รูปแบบคือ แบบใชไ้ฟเลียง 12VAC (สายคู่สีแดง) สาํหรบั AB-104,AB-108 เพือต่อพ่วงกับไฟเลียง

จากหมอ้แปลงภายในอีกที  และแบบใชไ้ฟเลียง 220VAC (สายปลกั) สาํหรบั AB-307(SE),AB-309 โดยทงั  แบบจะมีสาย RS485

คือสายสีเหลือง (A+) และสีขาว (B-)

เมือจา่ยไฟเขา้เครอืงจะแสดงหมายเลข Version ของ Firmware ชวัขณะ
จากนนัจะแสดงตวัเลข d_XX คือคา่ Delay เป็นเวลา  วนิาที ทงันีเพือกรณีไฟฟา้ดบั จะดีเลยเ์พอืรอใหร้ะบบ  Wifi (Access
Point) ของพนืทีมคีวามพรอ้มกอ่น สามารถกดปุ่ม (กดคา้งหนอ่ย) ขา้มขนัตอน Delay ได้
จากนนัจะแสดงคาํวา่ WIFI เพือเชือมตอ่กบั Wifi ของพืนที โดยจะพยายามเชือมภายใน  วินาที ถา้เชือมตอ่ไมส่าํเร็จ
จะแสดงคาํวา่ W_Er เพือใหร้บัทราบ แตถ่า้เชอืมตอ่สาํเรจ็ ก็จะแสดงคาํวา่ W_OK











กรณีเชอืมตอ่ WIFI สาํเรจ็ ก็จะแสดงคาํวา่ TIME เพือตงัระบบเวลานาฬกิากบั Cloud ถา้ไมส่ามารถทาํได ้ก็จะแสดงคาํวา่ t_Er
แตถ่า้เรยีบรอ้ยดี ก็จะแสดงคาํวา่ t_OK จากนนัจะเขา้สูก่ารใชง้านปกต ิโดยแสดงเวลา HH:MMบนหนา้ปัด
ณ ขณะนี เครอืงพรอ้มใชง้านแลว้ ถา้กดปุ่มสีแดง ก็จะแสดงคา่ตา่ง ๆ ไดด้งันี ...

HH:MM แสดงเวลา ชวัโมง,นาที
       SS แสดงเวลา วนิาที
DD MM แสดง วนัที,เดือน

สามารถทดสอบการเชือมตอ่กบั Cloud ไดด้ว้ยการกดปุ่มคา้ง  วินาที  เครอืงจะแสดงคาํวา่ ChEK ถา้เชือมไมไ่ดจ้ะแสดงคาํวา่
Er_X (X คือสถานะของปัญหา) แตถ่า้เชือมตอ่ไดเ้รยีบรอ้ย จะแสดงคาํวา่ OK
กรณีตอ่กบั AB-307(SE),AB-309 การเชอืมตอ่ฐานเวลากบัระบบ Cloud จะกระทาํในเวลา : :  และจะสง่คาํสงัออกทาง
RS485 เพอืไปตงัคา่ใหก้บัระบบนาฬกิาของทกุตวัทีตอ่พว่งอยู่

และกรณีตอ่กบั AB-104,AB-108 จะมลีาํดบัตา่ง ๆ  ตอ่ไปนี
เมอืถึงเวลาทีจะสง่ขอ้มลูขนึ Cloud เครอืงจะแสดงคาํวา่ L_  เพอืเชอืม Cloud ซงึถา้สง่ขอ้มลูไมส่าํเรจ็จะแสดงคาํวา่ L_Er ใหท้ราบ
แตถ่า้สง่ขนึเรยีบรอ้ยก็จะแสดงคาํวา่ L_OK
การเขา้โปรแกรม Sweb บน Cloud ของ Smicro ใหเ้ขา้ที www.smicrothai.com  และเขา้ทเีมน ูSweb จากนนัก็เลือกทีชอืสินคา้
AB-108 ไดเ้ลย สว่นชอื User,Password ทีจะเขา้ถงึนนั ใหต้ดิตอ่มายงับรษัิทเพอืการตงัชือใหต้ามตอ้งการ  ทงันีชอื User
ตอ้งเป็นอนัเดียวกบัทีตงัในเครอืง AB-TIMEW ตามหวัขอ้การตงัคา่ตอ่ไปดว้ย (User Name)
สาํหรบัการใชง้านโปรแกรม Sweb ใหเ้รยีนรูจ้ากการทดลองเลน่จรงิไดเ้ลย ในทีนีจะใหภ้าพรวมครา่ว ๆ  ดงันี
เมน ู  การตงัคา่ตา่ง ๆ บน Sweb เอง โดย Max Node คือจาํนวนเครอืงทีจะใชง้านในระบบ และตวัแปรคา่ High,Low ตา่ง ๆ
สาํหรบัการแสดงกราฟ และแจง้ Alarm ทางไลนด์ว้ย ทงัหมดจะไมมี่ผลอะไรกบัคา่ Config ทีอยูใ่นเครอืง AB-104,AB-108
เมน ู  การตงัคา่ตา่ง ๆ  ทีเป็น Config ในเครอืง AB-104,AB-108  ทงันีจะตงัไดต้ามหมายเลข Node แตล่ะเครอืงเลย  คา่ทีตงันีจะถกู
Update ไปยงัเครอืงจรงิภายในเวลา  นาที  โดยเป็นแบบ Over Write คือไมส่นใจคา่เดิมทีมอียู ่  ดงันนั ผูใ้ชค้วรจะตงัผา่น
Sweb เป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม การตงัคา่ผา่นหนา้ปัดของเครอืงยงัคงทาํไดเ้ป็นปกต ิโดยผูใ้ชอ้าจจะเลือกไมใ่ชง้านเมน ู  เลยก็ได้

เพอืไมไ่ดมี้การตงัคา่ทีทบัซอ้นกนั
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ใหก้ดปุ่มคา้งไวก้อ่น จากนนัจงึคอ่ยเปิดไฟเลียง
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-timew จากนนัใหเ้ลือก Connect กรณีเชือมต่อครงัแรก
ทีมอืถือจะถามรหสัผา่นดว้ย ใหใ้สต่วัเลขดงันี 
ทีมอืถือจะมกีารแจง้เตอืน (หรอืถาม) ทาํนองวา่ “ไมส่ามารถเชือมตอ่ Internet ได”้ ใหเ้ลือกทีจะเชือมตอ่ไป
จากนนัใหเ้ขา้โปรแกรม Browser (เชน่ Chrome) และเรยีกใชง้าน web เป็น . . .
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ถา้เชือมตอ่ไดเ้รยีบรอ้ย ทีมอืถือก็จะแสดงหนา้ web ดงันี ...

AB-TIMEW v1.0
Config Page ...

[ ] Local SSID
[ ] Password
[ ] IP Address
[ ] Gateway
[ ] Subnet Mask
[ ] Host
[ ] Line
[ ] User Name
[ ] Node
[ ] Interval
[ ] Model
Model = ab-104,108,307,309

[ SET]

โดยจะแสดงคา่เดมิไวด้ว้ย ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขคา่ตา่ง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามพนืทีทีจะใชง้าน
ตวัแปร Local SSID และ Password ก็คือรหสั Wifi ของพนืที
คา่ IP Address , Gateway และ Subnet Mask อาจจะไมใ่สก็่ได ้ คือเรียกใช ้ IP อตัโินมตัจิากระบบก็ได ้ทงันีถา้จะใสค่า่
ตอ้งใสใ่หค้รบทงั  ตวัแปรเสมอ
Host = www.smicrothai.com
Line = /_ab-108/sweb_link.php
ทงั  ตวัแปรนี คือการใชง้านผา่นบรกิารของ Smicro กรณีลกูคา้จะพฒันาโปรแกรมบน Cloud ดว้ยตวัเอง ก็สามารถทาํได้
ดว้ยการปรบัเปลียนตวัแปรนีไปยงั Web ของตวัเอง
User Name คือชอืทีจะใชง้านบน Web ซงึตอ้งแจง้มายงั Smicro เพอืจะไดต้งัชือให้
Node คือหมายเลขเครอืง
Interval คือระยะเวลาการเก็บขอ้มลูเป็น -  ดงันี

 = ทกุ ๆ  นาที
 = ทกุ ๆ  นาที
 = ทกุ ๆ  นาที
 = ทกุ ๆ  นาที
 = ทกุ ๆ  นาท ี(หรอืทกุชวัโมง)

ทงั  ตวัแปร สาํหรบัการใชก้บั AB-104,AB-108 จะตอ้งตงัเสมอ แตถ่า้เป็น AB-307,AB-309 ก็ไมต่อ้งตงัก็ได้
 Model สาํหรบัใสร่หสัสนิคา้ทีจะนาํไปเชอืมตอ่ดว้ย คอื AB-104,AB-108,AB-307,AB-309 โดยใสเ่ป็นตวัอกัษรเลก็หรอืใหญ่กไ็ด้
(การใชง้านเป็นฐานเวลามาตรฐาน ยงัมสีนิคา้อีกหลายตวัทีสามารถใชง้านไดด้ว้ย ทงันีจะมรูีปแบบคาํสงัเหมือนกนัทงัหมด
ผูใ้ชส้ามารถตงั Model เป็น AB-307 ไวเ้สมอได)้
เมือกาํหนดคา่ตา่ง ๆ  แลว้ ใหก้ด SET ทีหนา้จอมอืถือ
เครอืงจะใชเ้วลาเลก็นอ้ย แลว้จะสง่หนา้ Page กลบัมาใหม ่โดยเพมิคาํวา่ [Set] OK (อกัษรสีแดง) ใหร้บัทราบ แสดงวา่เครอืงรบัคา่
Config ทีตังใหม่เรียบรอ้ยแล้ว ถ้าตัวแปรยังไม่ถูกตอ้งก็อาจแก้ไขได้อีก หรือจะปิดไฟแล้วเปิดใหม่ เพือใช้ตามปกติ
ดว้ยคา่ทีตงัใหมแ่ลว้






























