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EM-RTH คือบอร์ดวัดอุณหภูมหิ รือความชืน ใช้ Sensor แบบดิจติ อล สําหรับการวัดค่าในบรรยากาศ ตัวบอร์ดไม่มีการแสดง
ค่าอุณหภูมหิ รือความชืน แต่สามารถดูคา่ ได้ผา่ นการสือสาร RS485 และมี Relay Output 1 ตัวบนบอร์ด และมี I/O Digital อีก
3 Bit ทีควบคุมผ่านทาง RS485 ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนียังสามารถวัด 0-5VDC หรือ 0-10VDC จํานวน ช่อง และวัด 4-20mA
อีก ช่อง ประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ได้ตามต้องการ สามารถตังคุณสมบัติได้ผ่านทาง RS485 และพิเศษ สามารถใช้ร่วมกับ
EM-LCDX (202) เพือการดูคา่ ต่าง ๆ และตังค่าได้ดว้ ย























ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 82FG5B16 ความถีภายใน .
MHz
มี LED สีเหลืองแสดงสถานะต่าง ๆ และมีปมุ่ กด ตัวเพือการตังค่า หรืออ่านค่าผ่าน RS485 ได้
มี Relay ให้ ตัว หน้า Contact แบบ NO ใช้กบั
VAC 5A ได้
มีขวั Pin เป็ น I/O Digital อีก Bit ประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
มีขวั Pin สําหรับต่อกับ EM-LCDX (ใช้รนุ่ อักษร บรรทัด) เพือการตังค่าและทดสอบ
มีพอร์ท RS485 เพือการดูคา่ อุณหภูมหิ รือความชืน รวมทังควบคุม Relay และ I/O Digital ผ่านการสือสารจากคอมพิวเตอร์ได้
รวมทังสามารถต่อพ่วงกันหลาย ๆ บอร์ดบนสาย RS485 เดียวกันได้ และเลือกสือสารกับแต่ละบอร์ดด้วยการตัง Address
แตกต่างกันไป
คุณสมบัตกิ ารสือสาร RS485 คือ Baud-Rate=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No
เลือกใช้ชดุ คําสังแบบ Sac (Smart Ascii Command) หรือ ModBus ก็ได้ หรือเลือกใช้โหมด Steam เพือส่งค่า Temp,Humi
ออกทุก ๆ วินาทีกไ็ ด้ (ใช้แสดงตัวเลขระยะไกล และขนาดใหญ่ได้)
เลือกใช้กบั หัววัดแบบดิจติ อลได้ รุน่ (วัดในบรรยากาศ ฃวามละเอียด . ) ดังนี
SHT15 ... Temp -40 ถึง องศาเซลเซียส / Humi 0-99 %RH (แม่นยําที - )
DHT22 ... Temp -40 ถึง องศาเซลเซียส / Humi 0-99 %RH (แม่นยําที - )
DS18B20 ... Temp -55 ถึง องศาเซลเซียส (วัดความชืนไม่ได้)
สามารถตังค่า Calibrate ได้ทงอุ
ั ณหภูมิและความชื น โดยเป็ นค่าลบหรือบวกก็ได้ เพื อชดเชยหัววัดแต่ละตัวที อาจมี
ค่าแตกต่างกันไปบ้าง
ชิพ A/D ขนาด บิท ( Channel) เบอร์ MCP3202 ขนาด Pin (Option)
วัด 0-5VDC หรือ 0-10VDC ได้ ด้วย A/D ขนาด บิท ความละเอียด
ระดับ
วัด 4-20mA ด้วย A/D ขนาด บิท ความละเอียด
ระดับ ต่อได้ทงแบบ
ั
Source หรือ Sink
ใช้ไฟเลียง VAC หรือ VDC กินกระแส mA (Relay เป็ น On)
ขนาดบอร์ด x 85 mm (ไม่รวมหัววัด Sensor)
สามารถลงเคสพลาสติกรุน่ ZCN1 ติดตังเข้ากับรางมาตรฐาน Din rail 35 mm ได้
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เมือจ่ายไฟเข้าบอร์ด LED สีเหลืองจะกระพริบ ครัง จากนันจะสว่างครูห่ นึงแล้วจึงดับไป แสดงว่าพร้อมสําหรับการใช้งานแล้ว
ถ้ามีคาํ สังเข้ามาทาง RS485 โดยต้องเป็ นคําสังทีถูกต้องและมี Address ตรงกับบอร์ดทีตังไว้ (ถ้าเลือกใช้งานแบบมี Address)
ตัว LED สีเหลืองก็จะกระพริบตามจังหวะสือสารให้ทราบด้วย กรณี LED สีเหลืองสว่าง “ค้าง” จะมีความหมายหลายประการดังนี
รอเวลาให้คา่ ทีอ่านจาก Sensor มีความเสถียรก่อน ซึงโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ - วินาที
 Sensor มีปัญหา ซึงอาจจะเกิดจากสายขาด หรือตัว Sensor เสียหาย (ทดสอบได้ดว้ ยการดึง Sensor ออก ตัว LED ก็จะสว่างค้าง)


ในระหว่างที LED สว่างค้างอยู่ ถ้ามีคาํ สังทาง RS485 เพืออ่านค่าอุณหภูม,ิ ความชิน เครืองจะส่งกลับเป็ น T—.-_H—.- ให้รบั ทราบ
เนืองจากไม่สามารถส่งค่าอุณหภูมิ หรือความชืน ณ ขณะนันได้ ส่วนการวัด Volt และ 4-20mA นัน จะส่งค่าตามความเป็ นจริง
ณ ขณะนันเสมอ ซึงจะมีค่าระหว่าง ถึง
(A/D แบบ บิท) ตัว Sensor วัดอุณหภูมิ,ความชื น เลือกได้ รุ ่น
โดยจะต้องตังหมายเลขรุน่ ให้ตรงเสมอ และใช้งานได้ หัว ส่วนการวัด Volt และ 4-20mA จะต้องเพิมชิพ MCP3202 ลงบนบอร์ดด้วย
การตังคุณสมบัติต่าง ๆ มี ดงั นี Node-Address = xx (Hex) , Sensor = x , RS485 Mode = x และค่า Calibrate
ของทังอุณหภูมิและความชืน โดยสามารถตังผ่านคําสัง Sac ทาง RS485 หรือจะตังผ่านปุ่ มบนบอร์ด ร่วมกับตัวแสดงผล
EM-LCDX (202) ก็ได้ ... นอกจากนีจะมีการตังแบบง่าย ๆ เฉพาะ RS485 Mode ได้ดว้ ย โดยการกดปุ่ มใด ๆ ค้างไว้ก่อน
แล้วค่อยจ่ายไฟเข้าบอร์ด รอจน LED กระพริบ ครังแล้วจึงปล่อยมือ เครืองจะตังโหมดให้ตามต้องการ แล้วกระพริบ LED อีก
ครังเพือให้รบั ทราบ ดังนี
Key1 (ADJ)
Key2 (SET)

ตัง RS485 Mode = 0 เพือรับคําสังแบบ Sac
ตัง RS485 Mode = 1 เพือรับคําสังแบบ ModBus
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EM-RTH สามารถต่ อ ร่ ว มกั บ EM-LCDX โดยใช้กั บ LCD รุ ่ น
( อั ก ษร บรรทั ด ) ผ่ านขั ว Pin ได้ ด ้วย
ซึงจะช่วยให้ใช้งาน,ทดสอบและตังค่าได้สะดวกขึน สามารถต่อชัวคราวเพือใช้ตามจุดประสงค์ และดึงออกได้เมือไม่ใช้งาน
ไม่มผี ลกระทบอะไร ตัว EM-LCDX ให้ตงั Dip Switch 1-4 เป็น Off,On,On,On การใช้งานร่วมแยกเป็ น ประเด็นดังนี
> แสดงข้อความเริมต้นเมือจ่ายไฟเข้าบอร์ด เพือให้รบั ทราบการตังค่าพืนฐาน
EM-LCDX vX.X (202) เป็ นการแสดงผลของตัว EM-LCDX เอง (ชัวขณะสัน ๆ)
EM-RTH vX.X (2018) เป็นการแสดงค่าทีตังไว้ของตัว EM-RTH
[AA] SHT15 ModBus AA คือหมายเลข Node-Address (Hex)
SHT15 คือ sensor ทีเลือกใช้
ModBus คือโหมดของ RS485 ทีเลือกใช้
> สําหรับเข้าสูโ่ หมด Test โดยให้กดทัง ปุ่ มฃ้างไว้กอ่ น แล้วจึงจ่ายไฟเข้าบอร์ด (ไม่รอปล่อยมือ)
เครืองจะแสดง vX.X ของทัง EM-LCDX และ EM-RTH
จากนันจะแสดงดังนี ...
T:xxx.x H:xx.x S:n
แสดงค่า Temp,Humi และหมายเลข Sensor (0-3)
A0:aaaa A1:bbbb R:0 แสดงค่า A/D ของ Volt และ 4-20mA รวมถึงสถานะของ Relay (0=Off 1=On)
โหมดนีใช้เพือดูขอ้ มูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสําหรับหน้างาน ว่ามีการทํางานถูกต้องเรียบร้อยดีหรือไม่ สามารถกดปุ่ ม Key1 เพือ
On/Off Relay ได้ดว้ ย ขณะเดียวกัน ทางด้าน RS485 ก็จะส่งข้อมูลออกแบบ Steam ทุก ๆ วินาที (คนละแบบกับ SteamTH ทีตัง
RS485 Mode = 2) เผือสําหรับนําไปใช้ประโยชน์ตา่ ง ๆ ได้ ดังนี
:Txxx.x_Hxx.x_Vaaaa_Abbbb\r
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> สําหรับการตังค่าต่าง ๆ ได้ โดยจะต้องเข้าโหมด Test เหมือนข้อ ก่อน จากนันให้กดปุ่ ม Key2 ซึงจะเข้าโหมด Setup
โดยปุ่ มจะเป็ น Key1=ADJ (เปลียนแปลงค่า) และ Key2=Set (เลือนต่อไป) เพือการตังค่า โดยจะแสดงข้อมูลดังนี
Node:xx Sen:x M485:x
CT:xxx.x CH:xxx.x
Node:xx
Sen:x
M485:x
CT:xxx.x
CH:xxx.x

ตัง Node-Address เป็ นเลข Hex 2 หลัก
ตังหมายเลข Sensor ทีเลือกใช้ 0=Off 1=SHT15 2=DHT22 3=DS18B20
ตังโหมดสําหรับ RS485 0=SAC 1=ModBus 2=SteamTH
ตังค่า Calibrate ของอุณหภูมิ โดยสามารถตังเป็ นค่า บวก หรือ ลบ ก็ได้
ตังค่า Calibrate ของฃวามชืน โดยสามารถตังเป็ นค่า บวก หรือ ลบ ก็ได้

สําหรับ RS485 โหมด SteamTH นัน เครืองจะส่งข้อมูลออกทาง RS485 ทุก ๆ วินาทีดงั นี
:1tt.thh.h\r

tt.t คือ Temp และ hh.h คือ Humi
(แสดงอุณหภูมไิ ด้สงู สุด . องศาเซลเซียส)

คือจะเหมือนกับสินค้าเดิม EM-104RTH และรวมถึง AB-104 v2 ด้วย โดยสามารถนําไปแสดงผลด้วยตัวเลขในระยะไกล
หรือตัวเลขใหญ่ได้ตามต้องการ ... เมือตังค่าต่าง ๆ ตามต้องการแล้ว เครืองจะแสดงผลคําว่า Save Flash & Reboot ส่งท้าย
และจะทําการ Reboot เริมต้นใหม่ตอ่ ไป เพือจะเข้าสูก่ ารใช้งานตามค่าทีเปลียนแปลงไป


คุณสมบัตพิ นฐาน
ื
RS485 คือ Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1 สําหรับชุดคําสังแบบ Sac Protocal คือ
Smart Ascii Command สามารถใช้โปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทํางานบนเครืองคอมพิวเตอร์ เพือการทดสอบคําสังได้ทนั ที
เพราะมีเป็ นตัวอักษร Ascii ทังหมด ชุดคําสังจะมีรูปแบบดังนี ...
:c\r

สําหรับใช้งานแบบไม่มี Node Address คือใช้งานเพียงบอร์ดเดียว

:@aac\rสําหรับใช้งานแบบมี Node Address คือใช้พว่ งกันหลาย ๆ บอร์ด
: คือรหัสนําหน้า (0x3A)
c คือรหัสคําสังเป็ นตัวเลข หรือตัวอักษรตัวเดียว
\r คือรหัสลงท้าย (0x0D)
@ คือรหัสเพิมเติม (0x40) กรณีใช้งานแบบมี Node Address
aa คือหมายเลข Node Address ซึงเป็ น Ascii แบบ bcd 01-99
ตัวอย่างเช่นถ้าหมายเลข aa=37 รหัส Ascii ก็คอื 0x33 และ 0x37
(ความจริง aa รองรับเลข Hex ฐานสิบหก แต่แนะนําให้ใช้เป็ น bcd เพือให้ดเู ข้าใจได้งา่ ย)
Sac เป็ น Protocal ทีทําให้ใช้งานแบบตัวเดียวก็ได้ หรือพ่วงกันเป็ น Network ก็ได้ โดยทําการตัง Node Address ได้จากชุดคําสัง
โดยถ้าเป็ นการใช้งานบอร์ดเดียว ก็สามารถใช้รูปแบบ :c\r ใช้งานได้เลย เมือส่งคําสังไปแล้ว บอร์ดจะตอบสนองกลับมา
ด้วยข้อมูลหรือข้อความใด ๆ เสมอ และถ้าใช้พ่วงกันหลาย ๆ บอร์ด ก็ให้ตงั Node Address แต่ละบอร์ดแตกต่างกันไป
และก็ใช้คาํ สังรูปแบบ :@aac\r ซึงเฉพาะบอร์ดทีมี Node Address ตรงกับ aa เท่านันทีจะตอบสนองกลับ
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ชุดคําสังจะสรุปได้ตามตารางต่อไปนี โดยจะแสดงในรูปแบบไม่มี Node Address และไม่ใส่รหัสลงท้าย \r เพือให้ดสู บายตา
ส่วนค่าภายใน [ ] หมายถึง Option คือเลือกใส่หรือไม่ใส่กไ็ ด้ ซึงความหมายส่วนใหญ่กค็ อื การใส่ Option คือการ “เขียนค่า”
(write) และการไม่ใส่คอื การ “อ่านค่า” (read) ในวงเล็บ (R) หมายถึง รับข้อมูลจากตัวแม่ และ (T) หมายถึงข้อมูลทีส่งกลับไปยังตัวแม่
——————————————————————————————————————————————————
(R) :1[R]
(T) [Txxx.x_Hxx.x]
(T) Txxx.x_Hxx.x
Read Temp & Humi ... สําหรับอ่านค่าอุณหภูมิ และความชืน ณ ขณะนัน โดย xxx.x คือค่าอุณหภูมิ ซึงแสดงค่าติดลบได้ดว้ ย
ส่วน xx.x คือค่าความชืน ทัง ค่าจะเป็ นค่าทีผ่านการบวก,ลบกับค่า Calibrate แล้ว (ทีกําหนดด้วยคําสัง : ) กรณีถา้ แสดงเป็ น
—.- หรือ —.- แสดงว่าอยู่ในช่วงรอเสถียร หรือ Sensor มีปัญหา นอกจากนี ถ้าใส่ตวั อักษร R ก็จะแสดงเป็ น บรรทัด
โดยบรรทัดแรกจะเป็ นค่าที อ่านได้จากหัว Sensor โดยตรง ส่ วนบรรทัดที สองจะเป็ นค่าที ผ่ านการบวก,ลบ Calibrate
แล้วสําหรับกรณีทต้ี องการเปรียบเทียบค่าให้ชดั เจน
——————————————————————————————————————————————————
(R) :2[xxxx]
(T) xxxx[OK]
Read/Write Relay & I/O ... สําหรับการอ่านหรือเขียนค่าให้กบั Relay และ I/O ทีขัว Pin โดย xxxx คือ สถานะของ Relay,
P61,P60,P24 ตามลํา ดับ โดยถ้าเป็ น หมายถึ ง Relay Off หรื อ I/O=5V และถ้าเป็ น หมายถึง Relay On หรื อ
I/O=GND (Active Low)
——————————————————————————————————————————————————
(R) :3[Txxx.x_Hxxx.x]
(T) Txxx.x_Hxxx.x[OK]
Read/Write Calibrate ... สํา หรับการอ่ านหรื อเขี ยนค่า Calibrate ของอุณหภูมิและความชื น ซึ งก็ คื อค่าที นําไปบวก
หรือลบโดยตรงกับค่าทีอ่านได้จาก Sensor เลย เพราะฉะนันคําสัง : นีจึงสามารถใส่คา่ ติดลบได้ดว้ ย ข้ อ สั ง เ ก ต คื อ ค่ า
Hxxx.x จะมี หลักหน้าจุด ซึงแตกต่างจากค่าทีอ่านได้จากคําสัง : ทีมี หลักหน้าจุด
——————————————————————————————————————————————————
(R) :4[sm]
(T) smkk[OK-Reboot]
Read/Write Config ... สําหรับการอ่านหรือเขียนค่า Config โดย s คือหมายเลข Sensor วัด T,H ดังนี 0=Off (ไม่ได้งาน)
1=SHT15 2=DHT22 3=DS18B20 ส่วน m คือโหมดของ RS485 ซึ งเป็ นดังนี 0=SAC 1=ModBus 2=SteamTH
(รายละเอียดของ SteamTH ให้ดจู ากหัวข้อ การใช้งานร่วมกับ EM-LCDX (202) และการตังค่า) นอกจากนี การอ่านค่าจะได้ kk
เพิมมาด้วย ซึงก็คือสถานะของปุ่ มกดบนบอร์ดนันเอง โดยเรียงตามลําดับ Key1,Key2 ค่าทีได้คือ =ไม่ได้กด =กดปุ่ ม ...
กรณีเขียนค่า sm แล้ว เครืองจะทําการ Reboot ระบบให้ใหม่ดว้ ย เพือจะได้เป็ นไปตามค่าทีเปลียนใหม่
——————————————————————————————————————————————————
(R) :5
(T) xxxx_ppp_v.vv
Read Volt (5V) ... สําหรับการอ่านค่า 0-5VDC ด้วย A/D ขนาด บิท ความละเอียด
ระดับ (บนบอร์ดต้องปรับ Jumper
เป็ นด้าน 5V ด้วย) โดยค่า xxxx คือข้อมูลดิบ ถึง
และ ppp คือข้อมูลทีแปลงให้เป็ น % คือ ถึง
และ v.vv
คือข้อมูลทีแปลงเป็ น Volt คือ . ถึง .
——————————————————————————————————————————————————
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(R) :6
(T) xxxx_ppp_vv.v
Read Volt (10V) ... สําหรับการอ่านค่า 0-10VDC ด้วย A/D ขนาด บิท ความละเอียด
ระดับ (บนบอร์ดต้องปรับ Jumper
เป็ นด้าน 10V ด้วย) โดยค่า xxxx คือข้อมูลดิบ ถึง
และ ppp คือข้อมูลทีแปลงให้เป็ น % คือ ถึง
และ vv.v
คือข้อมูลทีแปลงเป็ น Volt คือ . ถึง .
——————————————————————————————————————————————————
(R) :7
(T) xxxx_ppp_aa.a
Read 4-20mA ... สําหรับการอ่านค่า 4-20mA ด้วย A/D ขนาด บิท ความละเอียด
ระดับ โดยบนบอร์ดสามารถรับได้ทงแบบ
ั
Source (ตัวอุปกรณ์ทมาต่
ี อ มีแหล่งจ่ายไฟมาให้) หรือแบบ Sink (ตัวอุปกรณ์ทมาต่
ี อ ไม่มแี หล่งจ่ายไฟ แต่จะใช้ไฟ 12VDC จาก
EM-RTH) ทังนีค่า xxxx คือข้อมูลดิบ ถึง
ซึงมีขอ้ สังเกตคือ ถ้าเป็ น หมายถึงไม่มีสญ
ั ญาณมา แต่ถา้ มีสญ
ั ญาณมา
ก็จะเริมต้นทีค่าประมาณ คือที 4mA นันเอง และ ppp คือข้อมูลทีแปลงให้เป็ น % คือ ถึง (ของ 4-20mA) และ aa.a
คือข้อมูลทีแปลงเป็ น mA คือ . ถึง . กรณีทไม่
ี มีสญ
ั ญาณมา ทัง ppp และ aa.a จะแสดงเป็ น — และ —.——————————————————————————————————————————————————
(R) :X[aa]
(T) aa[OK]
Read/Write Node Address ... โดย aa คือค่า Address 01-99 (bcd หรือ Hex)
——————————————————————————————————————————————————
(R) :Y[aaaa]
(T) ข้อความต่าง ๆ
Checksum or Dump Flash ... สําหรับแสดงค่า Size และ Checksum ของ Firmware เพือตรวจสอบความถูกต้อง และถ้าใส่
aaaa คือเลข hex ของ address คือจะแสดงข้อมูลในหน่วยความจํา Flash ภายในตัว MCU นันเอง (จะแสดงเฉพาะส่วน IAP)
โดยแสดงเป็ นจํานวน Byte
——————————————————————————————————————————————————
(R) :Z[!]
(T) ข้อความต่าง ๆ
Show Model / Version & Self-Test ... สําหรับแสดงชือสินค้า และรุน่ ของ Firmware เป็ น vX.X และถ้าใส่ ! จะหมายถึงเข้าระบบ
Self-Test เพือการตรวจสอบและเพือการซ่อม (ถ้ามี)
——————————————————————————————————————————————————
หมายเหตุ ... สินค้าของเอสไมโครทีมี Sac Protocal คําสัง X,Y,Z จะเป็นรูปแบบทํานองเดียวกันเสมอ
Sac Protocal ยังรองรับการทํางานทีซับซ้อนขึน เพือให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทีแตกต่างกันไป โดยถ้าใส่อกั ษร & (0x26)
ต่อท้ายคําสัง คืออยูท่ า้ ยสุดของคําสัง Ascii แต่อยูก่ อ่ นรหัสลงท้าย \r (0x0D) จะหมายถึงไม่ตอ้ งการให้มีการตอบกลับใด ๆ
โดยที เครื องยั งคงทํา งานตามคํา สั งทุ กประการ ซึ งมัก จะใช้กั บคํา สั งเพื อการตั งค่า หรื อแสดงข้อมู ล และไม่ ต ้องการ
ให้ตอบกลับเพือความรวดเร็วในการทํางาน ... และสําหรับสภาพการสือสารทีมีสญ
ั ญาณรบกวนสูง อาจจะต้องการตรวจสอบ
คําสังให้มคี วามแน่นอนมากขึน ก็สามารถใส่คา่ Checksum เพิมเติมได้ตามตัวอย่างนี
:Z@5A\r
EM-RTH v1.0@D2\r
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ค่า Checksum คือผลบวก Hex ของอักษรทุกตัวหลังจาก : จนถึง @ ตัวอย่าง @5A คือค่า Checksum ของอักษร Z และ @D2
คือค่า Checksum ของ EM-RTH v1.0 ทังนีถ้าค่า Checksum ไม่ถกู ต้อง เครืองก็จะไม่ทาํ งานใด ๆ สําหรับข้อมูลทีตอบกลับก็เช่นกัน
ถ้าตรวจสอบค่า Checksum แล้วไม่ถูกต้อง ก็ ให้ถือว่าเป็ นข้อมูลที ไม่มีความหมายใด ๆ เพราะน่าจะมีความผิดพลาด
ระหว่างการสือสารนันเอง



คุณสมบัตพิ นฐาน
ื
RS485 คือ Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1 สําหรับชุดคําสังแบบ ModBus (RTU-Binary)
ซึงเป็ นมาตรฐานทีใช้กนั โดยทัวไปในแวดวงอุตสาหกรรม ทังนี EM-RTH จะเป็ นตัว Slave คือเมือมีคาํ สังเข้ามา ตัว EM-RTH
ก็จะตอบกลับไปให้พร้อมกับข้อมูล สําหรับโหมด ModBus นี จะรับคําสังแบบ Fix ตายตัว ไม่ได้ยดึ หยุน่ ให้ปรับตัวแปรต่าง ๆ ได้ตอ้ งการ
ซึงจะมี Format เป็ นตัวเลข Hex มาตรฐานดังนี
( ) อ่านค่า Temp และ Humi
รับคําสัง (R)

## 04 00 00 00 02 XX XX
## คือหมายเลข Node-Address (Hex)
คือ Function Code (Read Analog Input Register)
คือตําแหน่งตัวแปรทีจะอ่าน (
Coil/Register Numbers)
คือจํานวน Register ทีจะอ่าน
XX XX คือค่า CRC Checksum

ข้อมูลส่งกลับ (T)

## 04 04 AA AA BB BB XX XX
## คือหมายเลข Node-Address (Hex)
คือ Function Code (Read Analog Input Register)
คือความยาวของข้อมูลทีจะตามมา
AA AA คือ Temp x 10 (Integer 16 บิท) เช่น จะหมายถึง . องศา
BB BB คือ Humi x 10 (Integer 16 บิท) เช่น จะหมายถึง . %RH
XX XX คือค่า CRC Checksum

( ) อ่านค่า Volt และ 4-20mA
รับคําสัง (R)

## 04 00 04 00 02 XX XX
## คือหมายเลข Node-Address (Hex)
คือ Function Code (Read Analog Input Register)
คือตําแหน่งตัวแปรทีจะอ่าน (
Coil/Register Numbers)
คือจํานวน Register ทีจะอ่าน
XX XX คือค่า CRC Checksum

ข้อมูลส่งกลับ (T)

## 04 04 AA AA BB BB XX XX
## คือหมายเลข Node-Address (Hex)
คือ Function Code (Read Analog Input Register)
คือความยาวของข้อมูลทีจะตามมา
AA AA คือ Volt (Integer 16 บิท) ให้ผลลัพท์ระดับ บิทคือค่า BB BB คือ 4-20mA (Integer 16 บิท) ให้ผลลัพท์ระดับ บิทคือค่า (ค่า AA AA และ BB BB นี ต้องนําตัวเลข ไปคํานวณต่ออีกที)
XX XX คือค่า CRC Checksum
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( ) เขียนค่าให้ Relay และ 3B-Port
รับคําสัง (R)

## 05 AA AA BB BB XX XX
## คือหมายเลข Node-Address (Hex)
คือ Function Code (Force Single Coil)
AA AA คือตําแหน่ง Relay หรือ 3B-Port ดังนี
00 00 = Relay
00 01 = P61 บนขัว 3B-Port
00 02 = P60 บนขัว 3B-Port
00 03 = P24 บนขัว 3B-Port
BB BB คือสถานะของ Relay หรือ 3B-port
FF 00 = Relay ON หรือ Logic-0
00 00 = Relay OFF หรือ Logic-1
XX XX คือค่า CRC Checksum

ข้อมูลส่งกลับ (T)

## 05 AA AA BB BB XX XX
เหมือนข้อมูลทีรับคําสัง (R) ทุกประการ



ภาพแสดงบริเวณปุ่ มกด,ขัว I/O,
ขัว RS485 และ Supply

ชิพ AD MCP32032 (Option)

ภาพแสดงบริเวณขัววัด 4-20mA,Volt,
ขัว Sensor และ Relay Output

เคส ZCN1 ใช้กบั EM-RTH ได้
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