
AB-UR2,3 คอืกลอ่ง Relay อเนกประสงค ์สาํหรบันาํหนา้คอนแทค ไปประยกุตใ์ชง้านตา่ง ๆ  ไดต้ามตอ้งการ โดยจะสามารถสงัเปิดปิด

Relay ได ้ โดยผ่านเครือข่ายภายใน (Intranet) ทีมีสัญญาณ Wifi รองรับ หรือจะใช้ตวั AB-UR2,3 สรา้งสัญญาณ Wifi

เพือตดิตอ่กนัเองก็ได ้ซงึใชใ้นระยะไมเ่กิน  เมตร ทาํใหไ้มต่อ้งเดนิสายไฟมนัใจไดใ้นความเสถียร และยดึหยุน่ในการตงัคา่ตา่ง ๆ

รวมทงัรองรบัการใชเ้ป็น RS485 แบบไรส้ายดว้ย โดยรองรบัชดุคาํสงัแบบ Ascii Command

ตวัอย่างการประยุกตใ์ชง้าน

(1) นาํ AB-UR2,3 จาํนวน  ตวัไวที้จดุ A และอีก  ตวัไวที้จดุ B แตล่ะตวัตา่งก็เชอืมตอ่ Wifi ของสถานที (หรอืเชือมตอ่ Wifi

ด้วยตัวเอง ในระยะไม่เกิน  เมตร) และตัง IP Address ให้มองเห็นถึงกัน เมือกดปุ่ มทีตัวใดตัวหนึง  Relay

ของอีกตวัก็จะทาํงานเหมอืนกนัทกุประการ  และยงัเพมิ AB-UR2,3 ไปยงัจดุอืน ๆ  ไดด้ว้ย

(2) นาํ AB-UR2,3 จาํนวน  ตวัหรอืมากกวา่ ไปวางไวต้ามจดุตา่ง ๆ และตา่งก็เชอืมตอ่ Wifi ของสถานที และตงั IP Address

ใหม้องไปยงัคอมใด ๆ  ในระบบ จากนนัก็ใชค้อมเพอืการควบคมุ Relay หรอีอา่นคา่จาก Input (Switch) ไดด้ว้ย และอาจจะเพอื

การสือสารทาง RS485 ก็ได้
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ภายในใช ้MCU ยอดนิยม ESP8266 Clock 80 MHz

ม ีLED สีเหลือง  ดวง แสดงการทาํงานตา่ง ๆ  (การเชอืมตอ่,จงัหวะการสือสาร)

มปีุ่มกด  ตวัสาํหรบัการทดสอบการเชอืมตอ่ รวมทงัสาํหรบัการตงัคา่ใชง้านดว้ย

ม ีRelay 2 หรอื  ตวัอยูภ่ายใน มหีนา้คอนแทคทงั NO,NC รองรบั 5A 220V

ม ีDC-Opto-Input 2 หรอื  ชดุอยูภ่ายใน สามารถตอ่กบัปุ่มกด หรอืไฟ DC จากภายนอกกไ็ด้

รูปแบบ Input ตงัได ้  แบบคอื Push/Pull กดตดิ ปลอ่ยดบั หรอื Toggle กดทหีนงึตดิ กดทีหนงึดบั

มขีวั RS485 อยูภ่ายใน รองรบัการสือสารขอ้มลูแบบ Ascii ใชง้านเป็น Cloud RS485 ได้

ใชไ้ฟเลียง 220VAC กาํลงัไฟเพยีง 1W (มหีมอ้แปลงขนาดเลก็อยูภ่ายใน)

ขนาดเคส (อเนกประสงค ์B-06) 130 x 190 x 50 mm
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ใหก้ดปุ่ มคา้งไว ้แลว้จงึเสียบปลกั ไฟ LED จะกระพรบิ  ครงั (Power-Up)
จากนนัจะกระพรบิเรว็ ๆ  ใหป้ลอ่ยมือภายใน  วินาที (การกดคา้งครบ  วินาที คือการเขา้โหมด Formatt เรมิตน้ใหม)่
เครอืงจะเขา้สูโ่หมด AP-Config (Access Point) โดย LED จะกระพรบิเรว็สดุ
นาํมอืถือมาอยูใ่กล ้ๆ แลว้คน้หา Wifi ชอื ab-ur2 หรอื ab-ur3
กด Connect จากนนัใหใ้ส ่Password เป็น 
ทีมอืถืออาจจะฟอ้งวา่ ไมส่ามารถเขา้ถงึ Internet ได ้ซงึก็ไมเ่ป็นไร ใหย้งัคง Connect ตอ่ไป
ใหเ้รยีกไอคอน Web Browser (เชน่ Chrome) แลว้กาํหนด Address ไปที . . .
เครอืงจะแสดงหนา้ Page เพอืการตงัคา่ตา่ง ๆ ดงันี (แสดงตวัอยา่งเป็นรุน่ AB-UR2 และแสดงขอ้มลูตามคา่ default)

AB-UR2 v1.0
Config Page ...

[run-001 ] Local SSID
[12345678 ] Password
[192.168.4.1 ] IP Address
[192.168.4.1 ] Gateway
[255.255.255.0] Subnet Mask
[AP ] Mode (STA,AP)
[PP ] (xx) Switch Mode (T,P)
[192.168.4.2 ] Target-1 IP
[ ] Target-2 IP
[ ] Target-3 IP
[ ] Target-4 IP
[1470 ] Port
[9600 ] RS485 Baud Rate
[ SET ]

Local SSID คือชอื Wifi
   ( ) กรณี Mode=AP คือชอื Wifi ทีเรากาํหนดขนึเอง เพอืเชือมระหวา่ง AB-UR2,3 ดว้ยกนัเอง
   ( ) กรณี Mode=STA คือชอื Wifi เหมือน AP หรอืชอืตามสถานทีทีจะใชง้าน ทงันีตอ้งเป็น Wifi ความถี 2.4G
   และเชือมตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งผา่นหนา้ Web
Password คือรหสัผา่นของ Wifi
IP Address คอืหมายเลข IP แบบ Fix ของ Network ... ใชเ้ป็นเลขอา้งองิสาํหรบัการทาํงานตา่ง ๆ  โดยตรง
Gateway คอืหมายเลข IP ทีเป็นตวัสง่ผา่นขอ้มลู ... ถา้เชอืมตอ่กนัเองจะเป็น . . .  เสมอ
แตถ่า้เป็นไปตามสถานที ใหต้งัตามทีสถานทีนนั ๆ  กาํหนดไว้
Subnet Mask คือคา่ตวัแปรของระบบ Network โดยทวัไปคือ . . .  หรอื . . .
Mode คอืโหมดการทาํงานของ Wifi ... ถา้เชอืมตอ่กนัเองจะตอ้งตงัเป็น AP 1 ตวัโดยให ้IP=192.168.4.1 เทา่นนั และทีเหลือจะเป็น
STA ... แตถ่า้เชอืมตอ่กบั Wifi สถานที ใหต้งัเป็น STA ทงัหมด
Switch Mode กาํหนดรูปแบบของปุ่ มกด คือใส่ตวัอกัษร T หมายถึง Toggle หรือใส่ตวัอกัษร P หมายถึง Push-Pull
และจะตอ้งใสเ่ป็นอกัษร  ตวัเสมอ (รุน่ AB-UR2) เชน่ ถา้ใสเ่ป็น PT จะหมายถงึ Input-1 เป็น Push-Pull (กดตดิปลอ่ยดบั)
และ Input-2 เป็น Toggle (กดทีหนงึตดิ และกดอกีทีหนงึดบั)
Target-X IP คอืหมายเลข IP ของตวัทีจะเชอืมตอ่กนั ซงึสามารถตงัไดถ้งึ  คา่ (ดภูาพตวัอยา่งตอ่ไป)
Port คอืหมายเลข Port เพือการสือสารถงึกนั ใหต้งัเป็น  เสมอ ยกเวน้วา่จะไปซาํกบัระบบอืน ๆ  ทีใชง้านอยู่







































RS485 Baud Rate คือความเรว็การสือสารทาง RS485
เมือใสข่อ้ความจนครบตามตอ้งการแลว้ ใหก้ด Set ทีดา้นลา่งของหนา้ Page
รอจนมขีอ้ความตอบกลบัมาวา่ OK เป็นอกัษรสีแดง คือตงัคา่เรยีบรอ้ยแลว้
ใหด้งึไฟออกแลว้เสียบใหม ่ก็จะใชง้านไดต้ามทีตงัไว้
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การเชอืมตอ่กนัเอง

(สมมุต ิIP = 192.168.4.X)

Mode = AP

X = 1

Tar = 2,3

Mode = STA

X = 2

Tar = 1,3

Mode = STA

X = 3

Tar = 1,2

* กรณี Mode = AP ใหต้งั IP = 192.168.4.1 เทา่นนั  และตงั Gateway ของทกุตวัเป็น . . .  ดว้ย

การเชอืมตอ่กับ Local Network (WIFI)

(สมมุต ิIP = 192.168.4.X)

การทาํงานของ Relay 2 กลุม่ อสิระจากกนั

Mode = STA

X = 101

Tar = 102

Mode = STA

X = 103

Tar = 104

Mode = STA

X = 102

Tar = 101

Mode = STA

X = 104

Tar = 103

Access Point
(หรอื Router)
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เมือเสียบปลกั ไฟ LED จะกระพรบิ  ครงั (Power-Up)
(1) กรณี Mode=AP (Access Point) จะมกีระพรบิตามมาอกี  ครงัเรว็ขนึ และพรอ้มใชง้านทนัที
(2) กรณี Mode=STA (Station) จะกระพรบิ  ครงัเรว็ เป็นจงัหวะทกุวินาท ีคือกาํลงัหนว่งเวลา  วนิาที เผือกรณีสถานทีนนัไฟดบั

การหน่วงเวลานีมีเพือรอให้ Router ของสถานทีมีความพรอ้มก่อน ถ้าต้องการข้ามขันตอนนี สามารถกดปุ่ มได้
(ตอ้งกดคา้งเลก็นอ้ย) จากนนั LED จะกระพรบิรวั ๆ  คือกาํลงัอยูร่ะหวา่งเชอืมตอ่ Wifi และจากนนั LED จะกระพรบิ  ครงั
แสดงวา่เชือมตอ่ไดแ้ลว้และพรอ้มใชง้าน แตถ่า้ LED สวา่งฃา้ง แสดงวา่เชือมไมไ่ด้

เมือทกุอยา่งเรยีบรอ้ย ก็สามารถกดปุ่ม Input และดสูถานะของ Relay ตามการใชง้านไดเ้ลย
การกดปุ่มทีหนา้ปัด จะสามารถตรวจสอบการเชอืมตอ่ระหวา่งกนัไดด้ว้ย โดยเมอืกดแลว้ จะทาํให ้LED กระพรบิ  ครงั และตวัอืนๆ

ทีเชือมตอ่กนัอยู ่ก็จะกระพรบิดว้ยเชน่กนั แสดงวา่ตวัทีเรากด สามารถสง่ขอ้มลูไปยงัตวัปลายทางได้










การสือสารของ AB-UR2,3 ทีสง่ใน network จะเป็นแบบ UDP Protocal
คาํสงัสาํหรบัการควบคมุ Relay คอื Ascii Command โดยจะมรูีปแบบดงันี

:NRxy\r (จาํนวน  Byte)

x คือหมายเลข Relay ตงัแต ่  ขนึไป
y คอืรหสัควบคมุ 0=Off 1=On 2=Toggle
และ xy = 99 คือการทดสอบการเชอืมตอ่ เพือทาํให ้LED กระพรบิ

สาํหรบัลกูคา้ทีทาํโปรแกรมบนคอมไดเ้อง สามารถใชรู้ปแบบนีเพือการสงังานตวั Relay ได้
กรณีใชง้านเหมอืนเป็น RS485 Network ดว้ยนนั คาํสงัสง่ผา่น RS485 จะตอ้งเป็น Ascii Command เทา่นนั และมขีอ้มลูไมเ่กิน
85 Byte ตอ่การสือสารแตล่ะครงั และตอ้งมีรหสัเรมิตน้ไมต่รงกบัขอ้ความ :NR ดว้ย
การตงั Target-X IP อาจตงัเป็น Broadcast ไดด้ว้ย เชน่ . . .  (คือเป็นหมายเลข ) ทงันีเพือใหส้ง่กระจายไปยงั
ทกุจดุพรอ้มกนัเลย  ทงันีขนึอยูก่บัความเหมาะสมในการใชง้านแตล่ะแหง่ เพราะการตงั Broadcast มคีวามสะดวกก็จรงิ

แตก็่เพมิปรมิาณการสือสารใน Network โดยรวมดว้ย












