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AB-UR2,3 คือกล่อง Relay อเนกประสงค์ สําหรับนําหน้าคอนแทค ไปประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ได้ตามต้องการ โดยจะสามารถสังเปิดปิด
Relay ได้ โดยผ่านเครือข่ายภายใน (Intranet) ที มีสัญญาณ Wifi รองรับ หรือจะใช้ตวั AB-UR2,3 สร้างสัญญาณ Wifi
เพือติดต่อกันเองก็ได้ ซึงใช้ในระยะไม่เกิน เมตร ทําให้ไม่ตอ้ งเดินสายไฟมันใจได้ในความเสถียร และยึดหยุน่ ในการตังค่าต่าง ๆ
รวมทังรองรับการใช้เป็ น RS485 แบบไร้สายด้วย โดยรองรับชุดคําสังแบบ Ascii Command
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
(1) นํา AB-UR2,3 จํานวน ตัวไว้ทจุี ด A และอีก ตัวไว้ทจุี ด B แต่ละตัวต่างก็เชือมต่อ Wifi ของสถานที (หรือเชือมต่อ Wifi
ด้วยตัว เอง ในระยะไม่ เกิ น เมตร) และตั ง IP Address ให้มองเห็ น ถึ งกั น เมื อกดปุ่ มที ตัวใดตัวหนึ ง Relay
ของอีกตัวก็จะทํางานเหมือนกันทุกประการ และยังเพิม AB-UR2,3 ไปยังจุดอืน ๆ ได้ดว้ ย
(2) นํา AB-UR2,3 จํานวน ตัวหรือมากกว่า ไปวางไว้ตามจุดต่าง ๆ และต่างก็เชือมต่อ Wifi ของสถานที และตัง IP Address
ให้มองไปยังคอมใด ๆ ในระบบ จากนันก็ใช้คอมเพือการควบคุม Relay หรีออ่านค่าจาก Input (Switch) ได้ดว้ ย และอาจจะเพือ
การสือสารทาง RS485 ก็ได้












ภายในใช้ MCU ยอดนิยม ESP8266 Clock 80 MHz
มี LED สีเหลือง ดวง แสดงการทํางานต่าง ๆ (การเชือมต่อ,จังหวะการสือสาร)
มีปมุ่ กด ตัวสําหรับการทดสอบการเชือมต่อ รวมทังสําหรับการตังค่าใช้งานด้วย
มี Relay 2 หรือ ตัวอยูภ่ ายใน มีหน้าคอนแทคทัง NO,NC รองรับ 5A 220V
มี DC-Opto-Input 2 หรือ ชุดอยูภ่ ายใน สามารถต่อกับปุ่ มกด หรือไฟ DC จากภายนอกก็ได้
รูปแบบ Input ตังได้ แบบคือ Push/Pull กดติด ปล่อยดับ หรือ Toggle กดทีหนึงติด กดทีหนึงดับ
มีขวั RS485 อยูภ่ ายใน รองรับการสือสารข้อมูลแบบ Ascii ใช้งานเป็ น Cloud RS485 ได้
ใช้ไฟเลียง 220VAC กําลังไฟเพียง 1W (มีหม้อแปลงขนาดเล็กอยูภ่ ายใน)
ขนาดเคส (อเนกประสงค์ B-06) 130 x 190 x 50 mm
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ให้กดปุ่ มค้างไว้ แล้วจึงเสียบปลัก ไฟ LED จะกระพริบ ครัง (Power-Up)
จากนันจะกระพริบเร็ว ๆ ให้ปล่อยมือภายใน วินาที (การกดค้างครบ วินาที คือการเข้าโหมด Formatt เริมต้นใหม่)
เครืองจะเข้าสูโ่ หมด AP-Config (Access Point) โดย LED จะกระพริบเร็วสุด
นํามือถือมาอยูใ่ กล้ ๆ แล้วค้นหา Wifi ชือ ab-ur2 หรือ ab-ur3
กด Connect จากนันให้ใส่ Password เป็ น
ทีมือถืออาจจะฟ้องว่า ไม่สามารถเข้าถึง Internet ได้ ซึงก็ไม่เป็ นไร ให้ยงั คง Connect ต่อไป
ให้เรียกไอคอน Web Browser (เช่น Chrome) แล้วกําหนด Address ไปที . . .
เครืองจะแสดงหน้า Page เพือการตังค่าต่าง ๆ ดังนี (แสดงตัวอย่างเป็ นรุน่ AB-UR2 และแสดงข้อมูลตามค่า 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 คือชือ Wifi
( ) กรณี Mode=AP คือชือ Wifi ทีเรากําหนดขึนเอง เพือเชือมระหว่าง AB-UR2,3 ด้วยกันเอง
( ) กรณี Mode=STA คือชือ Wifi เหมือน AP หรือชือตามสถานทีทีจะใช้งาน ทังนีต้องเป็ น Wifi ความถี 2.4G
และเชือมต่อได้โดยไม่ตอ้ งผ่านหน้า Web
Password คือรหัสผ่านของ Wifi
IP Address คือหมายเลข IP แบบ Fix ของ Network ... ใช้เป็ นเลขอ้างอิงสําหรับการทํางานต่าง ๆ โดยตรง
Gateway คือหมายเลข IP ทีเป็ นตัวส่งผ่านข้อมูล ... ถ้าเชือมต่อกันเองจะเป็ น . . . เสมอ
แต่ถา้ เป็ นไปตามสถานที ให้ตงตามที
ั
สถานทีนัน ๆ กําหนดไว้
Subnet Mask คือค่าตัวแปรของระบบ Network โดยทัวไปคือ . . . หรือ . . .
Mode คือโหมดการทํางานของ Wifi ... ถ้าเชือมต่อกันเองจะต้องตังเป็น AP 1 ตัวโดยให้ IP=192.168.4.1 เท่านัน และทีเหลือจะเป็น
STA ... แต่ถา้ เชือมต่อกับ Wifi สถานที ให้ตงเป็
ั น STA ทังหมด
Switch Mode กําหนดรู ปแบบของปุ่ มกด คือใส่ตวั อักษร T หมายถึง Toggle หรือใส่ตวั อักษร P หมายถึง Push-Pull
และจะต้องใส่เป็ นอักษร ตัวเสมอ (รุน่ AB-UR2) เช่น ถ้าใส่เป็ น PT จะหมายถึง Input-1 เป็ น Push-Pull (กดติดปล่อยดับ)
และ Input-2 เป็ น Toggle (กดทีหนึงติด และกดอีกทีหนึงดับ)
Target-X IP คือหมายเลข IP ของตัวทีจะเชือมต่อกัน ซึงสามารถตังได้ถงึ ค่า (ดูภาพตัวอย่างต่อไป)
Port คือหมายเลข Port เพือการสือสารถึงกัน ให้ตงเป็
ั น
เสมอ ยกเว้นว่าจะไปซํากับระบบอืน ๆ ทีใช้งานอยู่
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RS485 Baud Rate คือความเร็วการสือสารทาง RS485
เมือใส่ขอ้ ความจนครบตามต้องการแล้ว ให้กด Set ทีด้านล่างของหน้า Page
รอจนมีขอ้ ความตอบกลับมาว่า OK เป็นอักษรสีแดง คือตังค่าเรียบร้อยแล้ว
ให้ดงึ ไฟออกแล้วเสียบใหม่ ก็จะใช้งานได้ตามทีตังไว้

 
การเชือมต่อกันเอง
(สมมุติ 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 ให้ตงั IP = 192.168.4.1 เท่านัน และตัง Gateway ของทุกตัวเป็ น

.

. . ด้วย

การเชือมต่อกับ Local Network (WIFI)
(สมมุติ IP = 192.168.4.X)
Access Point
(หรือ Router)
Mode = STA
X = 101
Tar = 102

Mode = STA
X = 102
Tar = 101

Mode = STA
X = 103
Tar = 104

Mode = STA
X = 104
Tar = 103

การทํางานของ Relay 2 กลุม่ อิสระจากกัน
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เมือเสียบปลัก ไฟ LED จะกระพริบ ครัง (Power-Up)
(1) กรณี Mode=AP (Access Point) จะมีกระพริบตามมาอีก ครังเร็วขึน และพร้อมใช้งานทันที
(2) กรณี Mode=STA (Station) จะกระพริบ ครังเร็ว เป็นจังหวะทุกวินาที คือกําลังหน่วงเวลา วินาที เผือกรณีสถานทีนันไฟดับ
การหน่วงเวลานี มี เพื อรอให้ Router ของสถานที มี ความพร้อมก่ อน ถ้าต้องการข้ามขันตอนนี สามารถกดปุ่ มได้
(ต้องกดค้างเล็กน้อย) จากนัน LED จะกระพริบรัว ๆ คือกําลังอยูร่ ะหว่างเชือมต่อ Wifi และจากนัน LED จะกระพริบ ครัง
แสดงว่าเชือมต่อได้แล้วและพร้อมใช้งาน แต่ถา้ LED สว่างฃ้าง แสดงว่าเชือมไม่ได้
เมือทุกอย่างเรียบร้อย ก็สามารถกดปุ่ ม Input และดูสถานะของ Relay ตามการใช้งานได้เลย
การกดปุ่มทีหน้าปัด จะสามารถตรวจสอบการเชือมต่อระหว่างกันได้ดว้ ย โดยเมือกดแล้ว จะทําให้ LED กระพริบ ครัง และตัวอืนๆ
ทีเชือมต่อกันอยู่ ก็จะกระพริบด้วยเช่นกัน แสดงว่าตัวทีเรากด สามารถส่งข้อมูลไปยังตัวปลายทางได้





การสือสารของ AB-UR2,3 ทีส่งใน network จะเป็ นแบบ UDP Protocal
คําสังสําหรับการควบคุม Relay คือ Ascii Command โดยจะมีรูปแบบดังนี
:NRxy\r (จํานวน Byte)
x คือหมายเลข Relay ตังแต่ ขึนไป
y คือรหัสควบคุม 0=Off 1=On 2=Toggle
และ xy = 99 คือการทดสอบการเชือมต่อ เพือทําให้ LED กระพริบ






สําหรับลูกค้าทีทําโปรแกรมบนคอมได้เอง สามารถใช้รูปแบบนีเพือการสังงานตัว Relay ได้
กรณีใช้งานเหมือนเป็ น RS485 Network ด้วยนัน คําสังส่งผ่าน RS485 จะต้องเป็ น Ascii Command เท่านัน และมีขอ้ มูลไม่เกิน
85 Byte ต่อการสือสารแต่ละครัง และต้องมีรหัสเริมต้นไม่ตรงกับข้อความ :NR ด้วย
การตัง Target-X IP อาจตังเป็ น Broadcast ได้ดว้ ย เช่น . . . (คือเป็ นหมายเลข ) ทังนีเพือให้สง่ กระจายไปยัง
ทุกจุดพร้อมกันเลย ทังนีขึนอยูก่ บั ความเหมาะสมในการใช้งานแต่ละแห่ง เพราะการตัง Broadcast มีความสะดวกก็จริง
แต่กเ็ พิมปริมาณการสือสารใน Network โดยรวมด้วย
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