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AB-TIMEW ใช้ตอ่ กับสินค้า AB-104,AB-108,AB-307(SE),AB-309 ผ่านทาง RS485 เพือเชือมต่อกับ Cloud ผ่านสัญญาณ Wifi
อีกที ... สําหรับ AB-104,AB-108 คือเพือทํา Temp/Humi Data Logger ข้อมูลไปยัง Cloud และสามารถตังค่า Config ต่าง ๆ
ผ่ านทางหน้า Web ได้ ... และสํา หรับ AB-307(SE),AB-309 คือเพื อการเชื อมต่อฐานเวลามาตรฐานกับระบบ Cloud
ซึงจะทําให้ระบบนาฬกิ ามีความเทียงตรงตามมาตรฐานอยูเ่ สมอ



AB-TIMEW จะมี รู ปแบบคือ แบบใช้ไฟเลี ยง 12VAC (สายคู่สีแดง) สําหรับ AB-104,AB-108 เพือต่อพ่วงกับไฟเลี ยง
จากหม้อแปลงภายในอีกที และแบบใช้ไฟเลียง 220VAC (สายปลัก) สําหรับ AB-307(SE),AB-309 โดยทัง แบบจะมีสาย RS485
คือสายสีเหลือง (A+) และสีขาว (B-)







เมือจ่ายไฟเข้าเครืองจะแสดงหมายเลข Version ของ Firmware ชัวขณะ
จากนันจะแสดงตัวเลข d_XX คือค่า Delay เป็ นเวลา วินาที ทังนีเพือกรณีไฟฟ้าดับ จะดีเลย์เพือรอให้ระบบ 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
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กรณีเชือมต่อ WIFI สําเร็จ ก็จะแสดงคําว่า TIME เพือตังระบบเวลานาฬกิ ากับ Cloud ถ้าไม่สามารถทําได้ ก็จะแสดงคําว่า t_Er
แต่ถา้ เรียบร้อยดี ก็จะแสดงคําว่า t_OK จากนันจะเข้าสูก่ ารใช้งานปกติ โดยแสดงเวลา HH:MMบนหน้าปัด
ณ ขณะนี เครืองพร้อมใช้งานแล้ว ถ้ากดปุ่ มสีแดง ก็จะแสดงค่าต่าง ๆ ได้ดงั นี ...
HH:MM แสดงเวลา ชัวโมง,นาที
SS แสดงเวลา วินาที
DD MM แสดง วันที,เดือน















สามารถทดสอบการเชือมต่อกับ Cloud ได้ดว้ ยการกดปุ่ มค้าง วินาที เครืองจะแสดงคําว่า ChEK ถ้าเชือมไม่ได้จะแสดงคําว่า
Er_X (X คือสถานะของปัญหา) แต่ถา้ เชือมต่อได้เรียบร้อย จะแสดงคําว่า OK
กรณีตอ่ กับ AB-307(SE),AB-309 การเชือมต่อฐานเวลากับระบบ Cloud จะกระทําในเวลา : : และจะส่งคําสังออกทาง
RS485 เพือไปตังค่าให้กบั ระบบนาฬกิ าของทุกตัวทีต่อพ่วงอยู่
และกรณีตอ่ กับ AB-104,AB-108 จะมีลาํ ดับต่าง ๆ ต่อไปนี
เมือถึงเวลาทีจะส่งข้อมูลขึน Cloud เครืองจะแสดงคําว่า L_ เพือเชือม Cloud ซึงถ้าส่งข้อมูลไม่สาํ เร็จจะแสดงคําว่า L_Er ให้ทราบ
แต่ถา้ ส่งขึนเรียบร้อยก็จะแสดงคําว่า L_OK
การเข้าโปรแกรม Sweb บน Cloud ของ Smicro ให้เข้าที www.smicrothai.com และเข้าทีเมนู Sweb จากนันก็เลือกทีชือสินค้า
AB-108 ได้เลย ส่วนชือ User,Password ทีจะเข้าถึงนัน ให้ตดิ ต่อมายังบริษทั เพือการตังชือให้ตามต้องการ ทังนีชือ User
ต้องเป็ นอันเดียวกับทีตังในเครือง AB-TIMEW ตามหัวข้อการตังค่าต่อไปด้วย (User Name)
สําหรับการใช้งานโปรแกรม Sweb ให้เรียนรูจ้ ากการทดลองเล่นจริงได้เลย ในทีนีจะให้ภาพรวมคร่าว ๆ ดังนี
เมนู การตังค่าต่าง ๆ บน Sweb เอง โดย Max Node คือจํานวนเครืองทีจะใช้งานในระบบ และตัวแปรค่า High,Low ต่าง ๆ
สําหรับการแสดงกราฟ และแจ้ง Alarm ทางไลน์ดว้ ย ทังหมดจะไม่มีผลอะไรกับค่า Config ทีอยูใ่ นเครือง AB-104,AB-108
เมนู การตังค่าต่าง ๆ ทีเป็น Config ในเครือง AB-104,AB-108 ทังนีจะตังได้ตามหมายเลข Node แต่ละเครืองเลย ค่าทีตังนีจะถูก
Update ไปยังเครืองจริงภายในเวลา นาที โดยเป็ นแบบ Over Write คือไม่สนใจค่าเดิมทีมีอยู่ ดังนัน ผูใ้ ช้ควรจะตังผ่าน
Sweb เป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม การตังค่าผ่านหน้าปัดของเครืองยังคงทําได้เป็ นปกติ โดยผูใ้ ช้อาจจะเลือกไม่ใช้งานเมนู เลยก็ได้
เพือไม่ได้มกี ารตังค่าทีทับซ้อนกัน











ให้กดปุ่ มค้างไว้กอ่ น จากนันจึงค่อยเปิดไฟเลียง
เครืองจะแสดงหมายเลข Version และจะแสดงเครืองหมาย ] [ จากนันจึงปล่อยมือจากปุ่ ม (ต้องปล่อยภายใน วินาที
เพราะถ้าครบ วินาที จะหมายถึง Format เครือง คือเหมือนเริมต้นใหม่จากการผลิต)
เครืองจะเข้าสูโ่ หมด Access Point Config โดยแสดงคําว่า Conf
ให้นาํ มือถื อมาอยู่ใกล้ ๆ เครือง แล้วหาสัญญาณ Wifi ชือ ab-timew จากนันให้เลือก Connect กรณีเชือมต่อครังแรก
ทีมือถือจะถามรหัสผ่านด้วย ให้ใส่ตวั เลขดังนี
ทีมือถือจะมีการแจ้งเตือน (หรือถาม) ทํานองว่า “ไม่สามารถเชือมต่อ Internet ได้” ให้เลือกทีจะเชือมต่อไป
จากนันให้เข้าโปรแกรม Browser (เช่น Chrome) และเรียกใช้งาน web เป็ น . . .
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ถ้าเชือมต่อได้เรียบร้อย ทีมือถือก็จะแสดงหน้า web ดังนี ...
AB-TIMEW v1.0
Config Page ...
[
] Local SSID
[
] Password
[
] IP Address
[
] Gateway
[
] Subnet Mask
[
] Host
[
] Line
[
] User Name
[
] Interval
[
] Model
Model = ab-104,108,307,309
[ SET]


















โดยจะแสดงค่าเดิมไว้ดว้ ย ผูใ้ ช้สามารถแก้ไขค่าต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามพืนทีทีจะใช้งาน
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
Host = www.smicrothai.com
Line = /_ab-108/sweb_link.php
ทัง ตัวแปรนี คือการใช้งานผ่านบริการของ Smicro กรณีลกู ค้าจะพัฒนาโปรแกรมบน Cloud ด้วยตัวเอง ก็สามารถทําได้
ด้วยการปรับเปลียนตัวแปรนีไปยัง Web ของตัวเอง
User Name คือชือทีจะใช้งานบน Web ซึงต้องแจ้งมายัง Smicro เพือจะได้ตงชื
ั อให้
Interval คือระยะเวลาการเก็บข้อมูลเป็ น - ดังนี
= ทุก ๆ นาที
= ทุก ๆ นาที
= ทุก ๆ นาที
= ทุก ๆ นาที
= ทุก ๆ นาที (หรือทุกชัวโมง)
ทัง ตัวแปร สําหรับการใช้กบั AB-104,AB-108 จะต้องตังเสมอ แต่ถา้ เป็ น AB-307,AB-309 ก็ไม่ตอ้ งตังก็ได้
Model สําหรับใส่รหัสสินค้าทีจะนําไปเชือมต่อด้วย คือ AB-104,AB-108,AB-307,AB-309 โดยใส่เป็นตัวอักษรเล็กหรือใหญ่กไ็ ด้
(การใช้งานเป็ นฐานเวลามาตรฐาน ยังมีสนิ ค้าอีกหลายตัวทีสามารถใช้งานได้ดว้ ย ทังนีจะมีรูปแบบคําสังเหมือนกันทังหมด
ผูใ้ ช้สามารถตัง Model เป็น AB-307 ไว้เสมอได้)
เมือกําหนดค่าต่าง ๆ แล้ว ให้กด SET ทีหน้าจอมือถือ
เครืองจะใช้เวลาเล็กน้อย แล้วจะส่งหน้า Page กลับมาใหม่ โดยเพิมคําว่า [Set] OK (อักษรสีแดง) ให้รบั ทราบ แสดงว่าเครืองรับค่า
Config ที ตังใหม่เรี ยบร้อยแล้ว ถ้าตัวแปรยังไม่ ถูกต้องก็ อาจแก้ไขได้อีก หรื อจะปิ ดไฟแล้วเปิ ดใหม่ เพื อใช้ตามปกติ
ด้วยค่าทีตังใหม่แล้ว

Page 3/3

