


EM-RTH คือบอรด์วดัอณุหภมิูหรอืความชืน  ใช ้Sensor แบบดจิิตอล  สาํหรบัการวดัคา่ในบรรยากาศ   ตวับอรด์ไมมี่การแสดง

คา่อณุหภมูหิรอืความชนื  แตส่ามารถดคูา่ไดผ้า่นการสือสาร RS485 และมี Relay Output 1 ตวับนบอรด์  และม ีI/O Digital อีก

3 Bit ทีควบคมุผา่นทาง RS485 ไดเ้ชน่เดยีวกนั  นอกจากนียงัสามารถวดั 0-5VDC หรอื 0-10VDC จาํนวน  ชอ่ง และวดั 4-20mA

อีก  ช่อง ประยกุตใ์ชง้านต่าง ๆ ไดต้ามตอ้งการ สามารถตงัคณุสมบตัิไดผ้่านทาง RS485 และพิเศษ สามารถใชร้่วมกบั

EM-LCDX (202) เพือการดคูา่ตา่ง ๆ และตงัคา่ไดด้ว้ย

ทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอรเ์บอร ์82FG5B16 ความถีภายใน .  MHz
ม ีLED สีเหลืองแสดงสถานะตา่ง ๆ และมปีุ่ มกด  ตวัเพอืการตงัคา่ หรอือา่นคา่ผา่น RS485 ได้
ม ีRelay ให ้  ตวั หนา้ Contact แบบ NO ใชก้บั  VAC 5A ได้
มขีวั  Pin เป็น I/O Digital อีก  Bit ประยกุตใ์ชง้านตา่ง ๆ  ไดต้ามตอ้งการ
มขีวั  Pin สาํหรบัตอ่กบั EM-LCDX (ใชรุ้น่  อกัษร  บรรทดั) เพอืการตงัคา่และทดสอบ
มพีอรท์ RS485 เพือการดคูา่อณุหภมูหิรอืความชนื  รวมทงัควบคมุ Relay และ I/O Digital ผา่นการสือสารจากคอมพวิเตอรไ์ด้
รวมทงัสามารถตอ่พว่งกนัหลาย ๆ บอรด์บนสาย RS485 เดียวกนัได ้  และเลือกสือสารกบัแตล่ะบอรด์ดว้ยการตงั Address
แตกตา่งกนัไป
คณุสมบตักิารสือสาร RS485 คอื Baud-Rate=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No
เลือกใชช้ดุคาํสงัแบบ Sac (Smart Ascii Command) หรอื ModBus ก็ได ้หรอืเลือกใชโ้หมด Steam เพือสง่คา่ Temp,Humi
ออกทกุ ๆ  วินาทีก็ได ้(ใชแ้สดงตวัเลขระยะไกล และขนาดใหญ่ได)้
เลือกใชก้บัหวัวดัแบบดจิติอลได ้  รุน่ (วดัในบรรยากาศ ฃวามละเอยีด . ) ดงันี
   SHT15 ... Temp -40 ถงึ  องศาเซลเซยีส / Humi 0-99 %RH (แมน่ยาํที - )
   DHT22 ... Temp -40 ถงึ  องศาเซลเซียส / Humi 0-99 %RH (แมน่ยาํที - )
   DS18B20 ... Temp -55 ถงึ  องศาเซลเซยีส (วดัความชืนไมไ่ด)้
สามารถตงัค่า Calibrate ไดท้งัอุณหภูมิและความชืน  โดยเป็นค่าลบหรือบวกก็ได ้  เพือชดเชยหวัวดัแต่ละตวัทีอาจมี
คา่แตกตา่งกนัไปบา้ง
ชพิ A/D ขนาด  บทิ (  Channel) เบอร ์MCP3202 ขนาด  Pin (Option)
วดั 0-5VDC หรอื 0-10VDC ได ้ดว้ย A/D ขนาด  บทิ ความละเอยีด  ระดบั
วดั 4-20mA ดว้ย A/D ขนาด  บทิ ความละเอียด  ระดบั ตอ่ไดท้งัแบบ Source หรอื Sink
ใชไ้ฟเลียง  VAC หรอื  VDC กินกระแส  mA (Relay เป็น On)
ขนาดบอรด์  x 85 mm (ไมร่วมหวัวดั Sensor)
สามารถลงเคสพลาสตกิรุน่ ZCN1 ตดิตงัเขา้กบัรางมาตรฐาน Din rail 35 mm ได้
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เมือจา่ยไฟเขา้บอรด์  LED สีเหลืองจะกระพรบิ  ครงั  จากนนัจะสวา่งครูห่นงึแลว้จงึดบัไป แสดงวา่พรอ้มสาํหรบัการใชง้านแลว้

ถา้มคีาํสงัเขา้มาทาง RS485 โดยตอ้งเป็นคาํสงัทีถกูตอ้งและม ีAddress ตรงกบับอรด์ทีตงัไว ้ (ถา้เลือกใชง้านแบบม ีAddress)

ตวั LED สีเหลืองก็จะกระพรบิตามจงัหวะสือสารใหท้ราบดว้ย  กรณี LED สีเหลืองสวา่ง “คา้ง” จะมคีวามหมายหลายประการดงันี

 รอเวลาใหค้า่ทีอา่นจาก Sensor มคีวามเสถียรก่อน  ซงึโดยปกตจิะใชเ้วลาประมาณ -  วินาที

 Sensor มปัีญหา ซงึอาจจะเกิดจากสายขาด หรอืตวั Sensor เสียหาย (ทดสอบไดด้ว้ยการดงึ Sensor ออก ตวั LED ก็จะสวา่งคา้ง)

ในระหวา่งที LED สวา่งคา้งอยู ่  ถา้มคีาํสงัทาง RS485 เพอือา่นคา่อณุหภมิู,ความชนิ เครอืงจะสง่กลบัเป็น T—.-_H—.- ใหร้บัทราบ

เนืองจากไมส่ามารถสง่คา่อณุหภมู ิหรอืความชืน ณ ขณะนนัได ้ สว่นการวดั Volt และ 4-20mA นนั จะสง่คา่ตามความเป็นจรงิ

ณ ขณะนันเสมอ  ซึงจะมีค่าระหว่าง  ถึง  (A/D แบบ  บิท) ตัว Sensor วัดอุณหภูมิ,ความชืน เลือกได ้  รุ่น

โดยจะตอ้งตงัหมายเลขรุน่ใหต้รงเสมอ และใชง้านได ้  หวั สว่นการวดั Volt และ 4-20mA จะตอ้งเพมิชพิ MCP3202 ลงบนบอรด์ดว้ย

การตังคุณสมบตัิต่าง ๆ มีดงันี  Node-Address = xx (Hex) , Sensor = x , RS485 Mode = x และค่า Calibrate

ของทงัอณุหภมูิและความชนื  โดยสามารถตงัผา่นคาํสงั Sac ทาง RS485   หรือจะตงัผ่านปุ่ มบนบอรด์ รว่มกบัตวัแสดงผล

EM-LCDX (202) ก็ได ้ ... นอกจากนีจะมีการตงัแบบง่าย ๆ เฉพาะ RS485 Mode ไดด้ว้ย โดยการกดปุ่ มใด ๆ คา้งไวก้่อน

แลว้คอ่ยจา่ยไฟเขา้บอรด์ รอจน LED กระพรบิ  ครงัแลว้จงึปลอ่ยมอื  เครอืงจะตงัโหมดใหต้ามตอ้งการ แลว้กระพรบิ LED อีก

 ครงัเพอืใหร้บัทราบ  ดงันี

Key1 (ADJ) ตงั RS485 Mode = 0 เพอืรบัคาํสงัแบบ Sac

Key2 (SET) ตงั RS485 Mode = 1 เพือรบัคาํสงัแบบ ModBus



Page 3/8



EM-RTH สามารถต่อร่วมกับ EM-LCDX โดยใช้กับ LCD รุ่น  (  อักษร  บรรทัด) ผ่านขัว  Pin ได้ด้วย

ซึงจะช่วยใหใ้ชง้าน,ทดสอบและตงัคา่ไดส้ะดวกขึน  สามารถต่อชวัคราวเพือใชต้ามจดุประสงค ์และดงึออกไดเ้มือไม่ใชง้าน

ไมมี่ผลกระทบอะไร  ตวั EM-LCDX ใหต้งั Dip Switch 1-4 เป็น Off,On,On,On การใชง้านรว่มแยกเป็น  ประเดน็ดงันี

> แสดงขอ้ความเรมิตน้เมอืจา่ยไฟเขา้บอรด์ เพือใหร้บัทราบการตงัคา่พนืฐาน

EM-LCDX vX.X (202) เป็นการแสดงผลของตวั EM-LCDX เอง (ชวัขณะสนั ๆ )

EM-RTH vX.X (2018) เป็นการแสดงคา่ทีตงัไวข้องตวั EM-RTH

[AA] SHT15   ModBus AA คือหมายเลข Node-Address (Hex)

SHT15 คอื sensor ทีเลือกใช้

ModBus คอืโหมดของ RS485 ทีเลือกใช้

> สาํหรบัเขา้สูโ่หมด Test  โดยใหก้ดทงั  ปุ่ มฃา้งไวก้อ่น แลว้จงึจา่ยไฟเขา้บอรด์ (ไมร่อปลอ่ยมอื)

เครอืงจะแสดง vX.X ของทงั EM-LCDX และ EM-RTH

จากนนัจะแสดงดงันี ...

T:xxx.x  H:xx.x S:n แสดงคา่ Temp,Humi และหมายเลข Sensor (0-3)

A0:aaaa A1:bbbb R:0 แสดงคา่ A/D ของ Volt และ 4-20mA รวมถงึสถานะของ Relay (0=Off 1=On)

โหมดนใีชเ้พอืดขูอ้มลูตา่ง ๆ  ไดอ้ยา่งสะดวกสาํหรบัหนา้งาน  วา่มกีารทาํงานถกูตอ้งเรยีบรอ้ยดีหรอืไม ่สามารถกดปุ่ม Key1 เพือ

On/Off Relay ไดด้ว้ย  ขณะเดียวกนั ทางดา้น RS485 ก็จะสง่ขอ้มลูออกแบบ Steam ทกุ ๆ วินาที (คนละแบบกบั SteamTH ทีตงั

RS485 Mode = 2) เผือสาํหรบันาํไปใชป้ระโยชนต์า่ง ๆ  ได ้ ดงันี

:Txxx.x_Hxx.x_Vaaaa_Abbbb\r





> สาํหรบัการตงัคา่ตา่ง ๆ ได ้ โดยจะตอ้งเขา้โหมด Test เหมือนขอ้  ก่อน จากนนัใหก้ดปุ่ ม Key2 ซงึจะเขา้โหมด Setup
โดยปุ่มจะเป็น Key1=ADJ (เปลียนแปลงคา่) และ Key2=Set (เลือนตอ่ไป) เพอืการตงัคา่  โดยจะแสดงขอ้มลูดงันี

Node:xx Sen:x M485:x
CT:xxx.x CH:xxx.x

Node:xx ตงั Node-Address เป็นเลข Hex 2 หลกั
Sen:x ตงัหมายเลข Sensor ทีเลือกใช ้ 0=Off  1=SHT15  2=DHT22  3=DS18B20
M485:x ตงัโหมดสาํหรบั RS485  0=SAC  1=ModBus  2=SteamTH
CT:xxx.x ตงัคา่ Calibrate ของอณุหภมู ิโดยสามารถตงัเป็นคา่ บวก หรอื ลบ ก็ได้
CH:xxx.x ตงัคา่ Calibrate ของฃวามชนื โดยสามารถตงัเป็นคา่ บวก หรอื ลบ ก็ได้

สาํหรบั RS485 โหมด SteamTH นนั เครอืงจะสง่ขอ้มลูออกทาง RS485 ทกุ ๆ วินาทีดงันี

:1tt.thh.h\r tt.t คือ Temp และ hh.h คือ Humi
(แสดงอณุหภมูไิดส้งูสดุ .  องศาเซลเซียส)

คือจะเหมือนกบัสินคา้เดิม EM-104RTH และรวมถึง AB-104 v2 ดว้ย โดยสามารถนาํไปแสดงผลดว้ยตวัเลขในระยะไกล
หรอืตวัเลขใหญ่ไดต้ามตอ้งการ ... เมอืตงัคา่ตา่ง ๆ ตามตอ้งการแลว้ เครอืงจะแสดงผลคาํวา่ Save Flash & Reboot สง่ทา้ย
และจะทาํการ Reboot เรมิตน้ใหมต่อ่ไป เพอืจะเขา้สูก่ารใชง้านตามคา่ทีเปลียนแปลงไป
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คณุสมบตัพืินฐาน RS485 คือ Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1  สาํหรบัชดุคาํสงัแบบ Sac Protocal คอื

Smart Ascii Command  สามารถใชโ้ปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทาํงานบนเครอืงคอมพวิเตอร ์ เพือการทดสอบคาํสงัไดท้นัที

เพราะมเีป็นตวัอกัษร Ascii ทงัหมด  ชดุคาํสงัจะมรูีปแบบดงันี ...

:c\r สาํหรบัใชง้านแบบไมมี่ Node Address คือใชง้านเพยีงบอรด์เดียว

:@aac\rสาํหรบัใชง้านแบบม ีNode Address คือใชพ้ว่งกนัหลาย ๆ  บอรด์

: คือรหสันาํหนา้ (0x3A)

c คือรหสัคาํสงัเป็นตวัเลข หรอืตวัอกัษรตวัเดยีว

\r คอืรหสัลงทา้ย (0x0D)

@ คือรหสัเพมิเตมิ (0x40) กรณีใชง้านแบบม ีNode Address

aa คือหมายเลข Node Address ซงึเป็น Ascii แบบ bcd 01-99

ตวัอยา่งเชน่ถา้หมายเลข aa=37 รหสั Ascii กคื็อ 0x33 และ 0x37

(ความจรงิ aa รองรบัเลข Hex ฐานสิบหก แตแ่นะนาํใหใ้ชเ้ป็น bcd เพือใหด้เูขา้ใจไดง่้าย)

Sac เป็น Protocal ทีทาํใหใ้ชง้านแบบตวัเดียวก็ได ้หรอืพว่งกนัเป็น Network ก็ได ้ โดยทาํการตงั Node Address ไดจ้ากชดุคาํสงั

โดยถา้เป็นการใชง้านบอรด์เดียว  ก็สามารถใชรู้ปแบบ :c\r ใชง้านไดเ้ลย  เมือส่งคาํสงัไปแลว้ บอรด์จะตอบสนองกลบัมา

ดว้ยขอ้มลูหรือขอ้ความใด ๆ เสมอ  และถา้ใชพ้่วงกนัหลาย ๆ บอรด์  ก็ใหต้งั Node Address แต่ละบอรด์แตกต่างกนัไป

และก็ใชค้าํสงัรูปแบบ :@aac\r  ซงึเฉพาะบอรด์ทีม ีNode Address ตรงกบั aa เทา่นนัทีจะตอบสนองกลบั



ชดุคาํสงัจะสรุปไดต้ามตารางตอ่ไปนี  โดยจะแสดงในรูปแบบไมมี่ Node Address และไมใ่สร่หสัลงทา้ย \r เพือใหด้สูบายตา
สว่นคา่ภายใน [  ]  หมายถงึ Option คือเลือกใสห่รอืไมใ่สก็่ได ้ ซงึความหมายสว่นใหญ่ก็คอื การใส ่Option คอืการ “เขียนคา่”
(write)  และการไมใ่สคื่อการ “อา่นคา่” (read)  ในวงเล็บ (R) หมายถงึ รบัขอ้มลูจากตวัแม ่และ (T) หมายถงึขอ้มลูทีสง่กลบัไปยงัตวัแม่
——————————————————————————————————————————————————
(R) :1[R]
(T) [Txxx.x_Hxx.x]
(T) Txxx.x_Hxx.x

Read Temp & Humi ... สาํหรบัอา่นคา่อณุหภมู ิและความชืน ณ ขณะนนั  โดย xxx.x คือคา่อณุหภมู ิซงึแสดงคา่ตดิลบไดด้ว้ย
สว่น xx.x คือคา่ความชืน  ทงั  คา่จะเป็นคา่ทีผา่นการบวก,ลบกบัคา่ Calibrate แลว้ (ทีกาํหนดดว้ยคาํสงั : )  กรณีถา้แสดงเป็น
—.- หรือ —.- แสดงว่าอยู่ในช่วงรอเสถียร หรือ Sensor มีปัญหา นอกจากนี ถา้ใส่ตวัอกัษร R ก็จะแสดงเป็น  บรรทดั
โดยบรรทัดแรกจะเป็นค่าทีอ่านได้จากหัว Sensor โดยตรง ส่วนบรรทัดทีสองจะเป็นค่าทีผ่านการบวก,ลบ Calibrate
แลว้สาํหรบักรณีทีตอ้งการเปรยีบเทียบคา่ใหช้ดัเจน
——————————————————————————————————————————————————
(R) :2[xxxx]
(T) xxxx[OK]

Read/Write Relay & I/O ... สาํหรบัการอา่นหรอืเขียนคา่ใหก้บั Relay และ I/O ทีขวั  Pin  โดย xxxx คอื สถานะของ Relay,
P61,P60,P24 ตามลาํดับ โดยถ้าเป็น  หมายถึง Relay Off หรือ I/O=5V และถ้าเป็น  หมายถึง Relay On หรือ
I/O=GND (Active Low)
——————————————————————————————————————————————————
(R) :3[Txxx.x_Hxxx.x]
(T) Txxx.x_Hxxx.x[OK]

Read/Write Calibrate ... สาํหรับการอ่านหรือเขียนค่า Calibrate ของอุณหภูมิและความชืน  ซึงก็คือค่าทีนาํไปบวก
หรอืลบโดยตรงกบัคา่ทีอา่นไดจ้าก Sensor เลย  เพราะฉะนนัคาํสงั  :  นีจงึสามารถใสค่า่ตดิลบไดด้ว้ย ข้ อ สั ง เ ก ต คื อ ค่ า
Hxxx.x จะม ี  หลกัหนา้จดุ ซงึแตกตา่งจากคา่ทีอา่นไดจ้ากคาํสงั :  ทีม ี  หลกัหนา้จดุ
——————————————————————————————————————————————————
(R) :4[sm]
(T) smkk[OK-Reboot]

Read/Write Config ... สาํหรบัการอา่นหรอืเขียนคา่ Config  โดย s คือหมายเลข Sensor วดั T,H ดงันี 0=Off (ไมไ่ดง้าน)
1=SHT15 2=DHT22  3=DS18B20  ส่วน m คือโหมดของ RS485 ซึงเป็นดังนี 0=SAC  1=ModBus  2=SteamTH
(รายละเอียดของ SteamTH ใหด้จูากหวัขอ้ การใชง้านรว่มกบั EM-LCDX (202) และการตงัคา่)  นอกจากนี การอา่นคา่จะได ้kk
เพมิมาดว้ย ซงึก็คือสถานะของปุ่ มกดบนบอรด์นนัเอง  โดยเรยีงตามลาํดบั Key1,Key2 คา่ทีไดคื้อ =ไม่ไดก้ด =กดปุ่ ม ...
กรณีเขียนคา่ sm แลว้ เครอืงจะทาํการ Reboot ระบบใหใ้หมด่ว้ย เพอืจะไดเ้ป็นไปตามคา่ทีเปลียนใหม่
——————————————————————————————————————————————————
(R) :5
(T) xxxx_ppp_v.vv

Read Volt (5V) ... สาํหรบัการอา่นคา่ 0-5VDC ดว้ย A/D ขนาด  บทิ ความละเอียด  ระดบั (บนบอรด์ตอ้งปรบั Jumper
เป็นดา้น 5V ดว้ย) โดยคา่ xxxx คือขอ้มลูดิบ  ถึง  และ ppp คือขอ้มลูทีแปลงใหเ้ป็น % คือ  ถึง  และ v.vv
คือขอ้มลูทีแปลงเป็น Volt คือ .  ถงึ .
——————————————————————————————————————————————————
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(R) :6
(T) xxxx_ppp_vv.v

Read Volt (10V) ... สาํหรบัการอา่นคา่ 0-10VDC ดว้ย A/D ขนาด  บทิ ความละเอยีด  ระดบั (บนบอรด์ตอ้งปรบั Jumper
เป็นดา้น 10V ดว้ย) โดยคา่ xxxx คือขอ้มลูดิบ  ถึง  และ ppp คือขอ้มลูทีแปลงใหเ้ป็น % คือ  ถึง  และ vv.v
คือขอ้มลูทีแปลงเป็น Volt คือ .  ถงึ .
——————————————————————————————————————————————————
(R) :7
(T) xxxx_ppp_aa.a

Read 4-20mA ... สาํหรบัการอา่นคา่ 4-20mA ดว้ย A/D ขนาด  บทิ ความละเอียด  ระดบั โดยบนบอรด์สามารถรบัไดท้งัแบบ
Source (ตวัอปุกรณที์มาตอ่ มแีหลง่จา่ยไฟมาให)้ หรอืแบบ Sink (ตวัอปุกรณท์มีาตอ่ ไมมี่แหลง่จา่ยไฟ แตจ่ะใชไ้ฟ 12VDC จาก
EM-RTH) ทงันีคา่ xxxx คือขอ้มลูดบิ  ถงึ  ซงึมีขอ้สงัเกตคือ ถา้เป็น  หมายถึงไมมี่สญัญาณมา แตถ่า้มีสญัญาณมา
ก็จะเรมิตน้ทคีา่ประมาณ  คอืที 4mA นนัเอง และ ppp คือขอ้มลูทีแปลงใหเ้ป็น % คอื  ถึง  (ของ 4-20mA) และ aa.a
คือขอ้มลูทีแปลงเป็น mA คือ .  ถงึ .  กรณีทีไมมี่สญัญาณมา ทงั ppp และ aa.a จะแสดงเป็น — และ —.-
——————————————————————————————————————————————————
(R) :X[aa]
(T) aa[OK]

Read/Write Node Address ... โดย aa คือคา่ Address 01-99 (bcd หรอื Hex)
——————————————————————————————————————————————————
(R) :Y[aaaa]
(T) ขอ้ความตา่ง ๆ

Checksum or Dump Flash ... สาํหรบัแสดงคา่ Size และ Checksum ของ Firmware เพือตรวจสอบความถกูตอ้ง  และถา้ใส่
aaaa คือเลข hex ของ address  คือจะแสดงขอ้มลูในหนว่ยความจาํ Flash ภายในตวั MCU นนัเอง (จะแสดงเฉพาะสว่น IAP)
โดยแสดงเป็นจาํนวน  Byte
——————————————————————————————————————————————————
(R) :Z[!]
(T) ขอ้ความตา่ง ๆ

Show Model / Version & Self-Test ... สาํหรบัแสดงชือสินคา้ และรุน่ของ Firmware เป็น vX.X และถา้ใส ่! จะหมายถงึเขา้ระบบ
Self-Test เพือการตรวจสอบและเพือการซอ่ม (ถา้ม)ี
——————————————————————————————————————————————————
หมายเหต ุ... สนิคา้ของเอสไมโครทีม ีSac Protocal คาํสงั X,Y,Z จะเป็นรูปแบบทาํนองเดียวกนัเสมอ

Sac Protocal ยงัรองรบัการทาํงานทีซบัซอ้นขนึ  เพอืใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มทีแตกตา่งกนัไป  โดยถา้ใสอ่กัษร & (0x26)
ตอ่ทา้ยคาํสงั  คืออยูท่า้ยสดุของคาํสงั Ascii แตอ่ยูก่อ่นรหสัลงทา้ย \r (0x0D)  จะหมายถึงไมต่อ้งการใหมี้การตอบกลบัใด ๆ
โดยทีเครืองยังคงทาํงานตามคาํสังทุกประการ  ซึ งมักจะใช้กับคาํสังเพือการตังค่าหรือแสดงข้อมูล และไม่ต้องการ
ใหต้อบกลบัเพือความรวดเรว็ในการทาํงาน ... และสาํหรบัสภาพการสือสารทีมีสญัญาณรบกวนสงู อาจจะตอ้งการตรวจสอบ
คาํสงัใหมี้ความแนน่อนมากขนึ  ก็สามารถใสค่า่ Checksum เพมิเตมิไดต้ามตวัอยา่งนี

:Z@5A\r
EM-RTH v1.0@D2\r





คา่ Checksum คือผลบวก Hex ของอกัษรทกุตวัหลงัจาก : จนถงึ @ ตวัอยา่ง @5A คือคา่ Checksum ของอกัษร Z และ @D2
คือคา่ Checksum ของ EM-RTH v1.0  ทงันีถา้คา่ Checksum ไมถ่กูตอ้ง  เครอืงก็จะไมท่าํงานใด ๆ   สาํหรบัขอ้มลูทตีอบกลบัก็เชน่กนั
ถ้าตรวจสอบค่า Checksum แลว้ไม่ถูกตอ้ง  ก็ให้ถือว่าเป็นข้อมูลทีไม่มีความหมายใด ๆ  เพราะน่าจะมีความผิดพลาด
ระหวา่งการสือสารนนัเอง

คณุสมบตัพืินฐาน RS485 คือ Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1  สาํหรบัชดุคาํสงัแบบ ModBus (RTU-Binary)
ซงึเป็นมาตรฐานทีใชก้นัโดยทวัไปในแวดวงอตุสาหกรรม  ทงันี EM-RTH จะเป็นตวั Slave คือเมอืมีคาํสงัเขา้มา ตวั EM-RTH
ก็จะตอบกลบัไปใหพ้รอ้มกบัขอ้มลู  สาํหรบัโหมด ModBus นี  จะรบัคาํสงัแบบ Fix ตายตวั ไมไ่ดย้ดึหยุน่ใหป้รบัตวัแปรตา่ง ๆ  ไดต้อ้งการ
ซงึจะมี Format เป็นตวัเลข Hex มาตรฐานดงันี

( ) อา่นคา่ Temp และ Humi

รบัคาํสงั (R) ##  04  00  00  00  02  XX  XX

## คือหมายเลข Node-Address (Hex)
 คอื Function Code (Read Analog Input Register)
  คอืตาํแหนง่ตวัแปรทีจะอา่น (  Coil/Register Numbers)
  คอืจาํนวน Register ทีจะอา่น

XX XX คือคา่ CRC Checksum

ขอ้มลูสง่กลบั (T) ##  04  04  AA  AA  BB  BB  XX  XX

## คือหมายเลข Node-Address (Hex)
 คอื Function Code (Read Analog Input Register)
 คือความยาวของขอ้มลูทีจะตามมา

AA AA คือ Temp x 10 (Integer 16 บทิ) เชน่  จะหมายถงึ .  องศา
BB BB คือ Humi x 10 (Integer 16 บทิ) เชน่  จะหมายถงึ .  %RH
XX XX คือคา่ CRC Checksum

( ) อา่นคา่ Volt และ 4-20mA

รบัคาํสงั (R) ##  04  00  04  00  02  XX  XX

## คือหมายเลข Node-Address (Hex)
 คอื Function Code (Read Analog Input Register)
  คอืตาํแหนง่ตวัแปรทีจะอา่น (  Coil/Register Numbers)
  คอืจาํนวน Register ทีจะอา่น

XX XX คือคา่ CRC Checksum

ขอ้มลูสง่กลบั (T) ##  04  04  AA  AA  BB  BB  XX  XX

## คือหมายเลข Node-Address (Hex)
 คอื Function Code (Read Analog Input Register)
 คือความยาวของขอ้มลูทีจะตามมา

AA AA คือ Volt (Integer 16 บทิ) ใหผ้ลลพัทร์ะดบั  บทิคอืคา่ -
BB BB คือ 4-20mA (Integer 16 บทิ) ใหผ้ลลพัทร์ะดบั  บทิคอืคา่ -
(คา่ AA AA และ BB BB นี ตอ้งนาํตวัเลข -  ไปคาํนวณตอ่อีกที)
XX XX คือคา่ CRC Checksum Page 7/8
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( ) เขียนคา่ให ้Relay และ 3B-Port

รบัคาํสงั (R) ##  05  AA  AA  BB  BB  XX  XX

## คือหมายเลข Node-Address (Hex)
 คือ Function Code (Force Single Coil)

AA AA คือตาํแหนง่ Relay หรอื 3B-Port ดงันี

00 00 = Relay
00 01 = P61 บนขวั 3B-Port
00 02 = P60 บนขวั 3B-Port
00 03 = P24 บนขวั 3B-Port

BB BB คอืสถานะของ Relay หรอื 3B-port

FF 00 = Relay ON หรอื Logic-0
00 00 = Relay OFF หรอื Logic-1

XX XX คือคา่ CRC Checksum

ขอ้มลูสง่กลบั (T) ##  05  AA  AA  BB  BB  XX  XX
เหมอืนขอ้มลูทีรบัคาํสงั (R) ทกุประการ

ชพิ AD MCP32032 (Option) เคส ZCN1 ใชก้บั EM-RTH ได้

ภาพแสดงบรเิวณปุ่มกด,ขวั I/O,

ขวั RS485 และ Supply

ภาพแสดงบรเิวณขวัวดั 4-20mA,Volt,

ขวั Sensor และ Relay Output


