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EM-TNET คือบอร์ดวัดอุณหภูมิ ใช้ Sensor มาตรฐานได้ถึง รุ ่น คือ PT100 , Type-K และ GY-906 (แบบอินฟาเรด
ไม่ ต ้องสั มผั สวัตถุ ) ตัวบอร์ดไม่ มี การแสดงค่าอุณ หภู มิ แต่สามารถดูค่าได้ผ่ านการสื อสาร RS485 หรื อจะใช้ต่ อกั บ
ตัวแสดงผลระยะไกลก็ ได้ มี I/O Digital 1 Bit ที ควบคุมผ่ า นทาง RS485 ได้ด ้วยการตั งค่า ต่ าง ๆ ทํา ได้ง่ ายด้ว ย
Dip-Switch 8 ตัว นําประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ได้คมุ้ ค่าสุดสุด

















ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 82FG5B16 ความถีภายใน .
MHz
มี LED สีแดงแสดง Power และ LED เหลืองแสดงสถานะต่าง ๆ
มีขวั Pin เป็ น I/O Digital อีก Bit ประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
มีพอร์ท RS485 เพือการดูคา่ อุณหภูมิ รวมทังควบคุม I/O Digital ผ่านการสือสารจากคอมพิวเตอร์ได้ รวมทังสามารถต่อพ่วงกัน
หลาย ๆ บอร์ดบนสาย RS485 เดียวกันได้ และเลือกสือสารกับแต่ละบอร์ดด้วยการตัง Address แตกต่างกันไปได้ถงึ ตัว
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 ออก
ทุก ๆ วินาทีกไ็ ด้ (ใช้แสดงตัวเลขระยะไกล และขนาดใหญ่ได้)
โหมด Steam สามารถตัง Calibrate ได้ดว้ ย โดยมีตวั เลขตังแต่ - ถึง องศาเซลเซียส
เลือกใช้กบั หัว Sensor ได้ รุน่ (ความละเอียด องศา) ดังนี
PT100 ... วัด - ถึง องศาเซลเซียส (บนบอร์ดต้องเพิมโมดูล PT1005V และชิพ MCP3202)
Type-K ... วัด ถึง องศาเซลเซียส (บนบอร์ดต้องเพิมโมดูล TYPE-K)
GY-906 ... วัด - ถึง องศาเซลเซียส (เป็ นแบบอินฟาเรด ไม่ตอ้ งสัมผัสวัตถุ ระยะ cm)
มีชอ่ ง VR 100K เพือการทดสอบ โดยปรับได้ - ( ) ระดับ (บนบอร์ดต้องเพิมชิพ MCP3202)
ใช้ไฟเลียง VAC หรือ VDC กินกระแส mA
ขนาดบอร์ด x 85 mm (ไม่รวมหัววัด Sensor)
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EM-TNET ใช้ก ารตั งคุณ สมบัติ ทั งหมดด้ว ย Dip-Switch ซึ งง่ า ยและสะดวก และไม่ ต ้องใช้อุ ปกรณ์อื นใดเพิ มเติ ม
โดยครอบคลุมการตังรุน่ Sensor , โหมดในการใช้งาน และ Address ของบอร์ด ดังนี
รุน่ ของ Sensor
Dip1=OFF Dip2=OFF
Dip1=OFF Dip2=ON
Dip1=ON Dip2=OFF
Dip1=ON Dip2=ON

โหมดทดสอบ โดยปรับค่าที VR 100K (บนบอร์ดต้องเพิมชิพ MCP3202)
โดยจะส่งค่าตังแต่ - (ภายในจะทํางานจริงที - )
ใช้กบั หัวรุน่ PT100 (บนบอร์ดต้องเพิมโมดูล PT1005V และชิพ MCP3202)
ใช้กบั หัวรุน่ Type-K (บนบอร์ดต้องเพิมโมดูล TYPE-K)
ใช้กบั หัวรุน่ GY-906 ต่อเข้ากับขัว Pin

โหมดการใช้งาน (การสือสารทาง RS485)
Dip3=OFF Dip4=OFF
สือสารแบบ SAC (Smart Ascii Command)
Dip3=OFF Dip4=ON
สือสารแบบ ModBus
Dip3=ON Dip4=OFF
ส่งข้อมูลออกแบบ Steam ทุก ๆ วินาที
Dip3=ON Dip4=ON
ส่งข้อมูลออกแบบ Steam-Display ทุก ๆ วินาที
ตัง Address (BCD) ของบอร์ด (สําหรับโหมด SAC และ ModBus)
Dip5=OFF Dip6=OFF Dip7=OFF Dip8=OFF
Address 0x00
Dip5=OFF Dip6=OFF Dip7=OFF Dip8=ON
Address 0x01
Dip5=OFF Dip6=OFF Dip7=ON Dip8=OFF
Address 0x02
Dip5=OFF Dip6=OFF Dip7=ON Dip8=ON
Address 0x03
Dip5=OFF Dip6=ON Dip7=OFF Dip8=OFF
Address 0x04
Dip5=OFF Dip6=ON Dip7=OFF Dip8=ON
Address 0x05
Dip5=OFF Dip6=ON Dip7=ON Dip8=OFF
Address 0x06
Dip5=OFF Dip6=ON Dip7=ON Dip8=ON
Address 0x07
Dip5=ON Dip6=OFF Dip7=OFF Dip8=OFF
Dip5=ON Dip6=OFF Dip7=OFF Dip8=ON
Dip5=ON Dip6=OFF Dip7=ON Dip8=OFF
Dip5=ON Dip6=OFF Dip7=ON Dip8=ON
Dip5=ON Dip6=ON Dip7=OFF Dip8=OFF
Dip5=ON Dip6=ON Dip7=OFF Dip8=ON
Dip5=ON Dip6=ON Dip7=ON Dip8=OFF
Dip5=ON Dip6=ON Dip7=ON Dip8=ON

Address 0x08
Address 0x09
Address 0x10
Address 0x11
Address 0x12
Address 0x13
Address 0x14
Address 0x15

Page 2/6

ตังค่า Calibrate (สําหรับโหมด Steam)
Dip5=OFF Dip6=OFF Dip7=OFF Dip8=OFF
Dip5=OFF Dip6=OFF Dip7=OFF Dip8=ON
Dip5=OFF Dip6=OFF Dip7=ON Dip8=OFF
Dip5=OFF Dip6=OFF Dip7=ON Dip8=ON
Dip5=OFF Dip6=ON Dip7=OFF Dip8=OFF
Dip5=OFF Dip6=ON Dip7=OFF Dip8=ON
Dip5=OFF Dip6=ON Dip7=ON Dip8=OFF
Dip5=OFF Dip6=ON Dip7=ON Dip8=ON

Temp +0
Temp +1
Temp +2
Temp +3
Temp +4
Temp +5
Temp +6
Temp +7

Dip5=ON Dip6=OFF Dip7=OFF Dip8=OFF
Dip5=ON Dip6=OFF Dip7=OFF Dip8=ON
Dip5=ON Dip6=OFF Dip7=ON Dip8=OFF
Dip5=ON Dip6=OFF Dip7=ON Dip8=ON
Dip5=ON Dip6=ON Dip7=OFF Dip8=OFF
Dip5=ON Dip6=ON Dip7=OFF Dip8=ON
Dip5=ON Dip6=ON Dip7=ON Dip8=OFF
Dip5=ON Dip6=ON Dip7=ON Dip8=ON

Temp -0
Temp -1
Temp -2
Temp -3
Temp -4
Temp -5
Temp -6
Temp -7


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 มี ปัญหา ซึ งอาจจะเกิ ดจากสายขาด หรือตัว Sensor เสี ยหาย ยกเว้นรุ ่น PT100 ซึ งจะไม่สามารถทราบได้
(ทดสอบได้ดว้ ยการดึง Sensor ออก ตัว LED ก็จะสว่างค้าง)
ในโหมด Steam นัน เครืองจะส่งข้อมูลออกทาง RS485 ทุก ๆ วินาทีดงั นี
:Tttt\r ttt คือค่าอุณหภูมิ หลัก เป็นองศาเซลเซียส ความละเอียด องศา
โดยจะแสดงได้สงู สุดตามคุณสมบัตขิ อง Sensor ส่วนค่าติดลบจะแสดง
ได้ตาสุ
ํ ดที - องศาเซลเซียส
ส่วนในโหมด Steam-Display ก็จะทํานองเดียวกัน เพียงแต่จะเปลียนอักษร T เป็ นหมายเลข เท่านัน ซึงจะสอดคล้องกับสินค้า
Display ของเอสไมโคร โดยสามารถนําไปแสดงผลด้วยตัวเลขในระยะไกล หรือตัวเลขใหญ่ได้ตามต้องการ กรณี LED สว่างค้างอยู่
คือ Sensor มีปัญหาหรือรอเสถียร ค่าทีส่งจะเป็น :T—\r ให้รบั ทราบด้วย
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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
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
(T) Txxx
Read Temp ... สําหรับอ่านค่าอุณหภูมิ ณ ขณะนัน โดย xxx คือค่าอุณหภูมิ ซึงแสดงค่าติดลบได้ถงึ - ด้วย กรณีถา้ แสดง
เป็ น — แสดงว่าอยูใ่ นช่วงรอเสถียร หรือ Sensor มีปัญหา
———————————————————————————————————————————————————
(R) :2[x]
(T) x[OK]
Read/Write I/O-Port ... สําหรับการอ่านหรือเขียนค่าให้กบั I/O-Port ทีขัว Pin โดย x คือสถานะของ Port โดยถ้าเป็ น หมายถึง
I/O=5V และถ้าเป็ น หมายถึง I/O=GND (Active Low)
———————————————————————————————————————————————————
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(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
โดยทีเครืองยังคงทํางานตามคําสังทุกประการ ซึงมักจะใช้กบั คําสังเพือการตังค่าหรือแสดงข้อมูล และไม่ตอ้ งการให้ตอบกลับ
เพื อความรวดเร็ วในการทํางาน ... และสํา หรับสภาพการสื อสารที มีสัญญาณรบกวนสูง อาจจะต้องการตรวจสอบคํา สัง
ให้มคี วามแน่นอนมากขึน ก็สามารถใส่คา่ Checksum เพิมเติมได้ตามตัวอย่างนี
:Z@5A\r
EM-TNET v2.0 (2020)@55\r
ค่า Checksum คือผลบวก Hex ของอักษรทุกตัวหลังจาก : จนถึง @ ตัวอย่าง @5A คือค่า Checksum ของอักษร Z และ @
คือค่า Checksum ของ EM-TNET v2.0 (2020) ทังนีถ้าค่า Checksum ไม่ถกู ต้อง เครืองก็จะไม่ทาํ งานใด ๆ สําหรับข้อมูล
ที ตอบกลั บ ก็ เ ช่ น กั น ถ้ าตรวจสอบค่ า Checksum แล้ ว ไม่ ถู ก ต้อง ก็ ใ ห้ ถื อว่ า เป็ นข้ อ มู ล ที ไม่ มี ค วามหมายใด ๆ
เพราะน่าจะมีความผิดพลาดระหว่างการสือสารนันเอง
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คุณสมบัตพิ นฐาน
ื
RS485 คือ Baud-Rate=9600 Parity=None Data=8 Stop=1 สําหรับชุดคําสังแบบ ModBus (RTU-Binary)
ซึงเป็ นมาตรฐานทีใช้กนั โดยทัวไปในแวดวงอุตสาหกรรม ทังนี EM-TNET จะเป็ นตัว Slave คือเมือมีคาํ สังเข้ามา ตัว EM-TNET
ก็จะตอบกลับไปให้พร้อมกับข้อมูล สําหรับโหมด ModBus นี จะรับคําสังแบบ Fix ตายตัว ไม่ได้ยดึ หยุน่ ให้ปรับตัวแปรต่าง ๆ ได้ตอ้ งการ
ซึงจะมี Format เป็ นตัวเลข Hex มาตรฐานดังนี
รับคําสัง (R)

## 04 00 00 00 01 XX XX
## คือหมายเลข Node-Address (Hex)
คือ Function Code (Read Analog Input Register)
คือตําแหน่งตัวแปรทีจะอ่าน (สําหรับ EM-TNET มีเพียงตําแหน่งเดียวเท่านัน)
คือจํานวน Register ทีจะอ่าน (สําหรับ EM-TNET ต้องเป็ น
เท่านัน)
XX XX คือค่า CRC Checksum

ส่งข้อมูลกลับ (T)

## 04 02 AA AA XX XX
## คือหมายเลข Node-Address (Hex)
คือ Function Code (Read Analog Input Register)
คือความยาวของข้อมูลทีจะตามมา
AA AA คือข้อมูล Data (ค่า Signed Integer 16 บิท)
XX XX คือค่า CRC Checksum

ตําแหน่งตัวแปร
(
Coil/Register Numbers) คืออ่านค่า Temp โดยเป็ นตัวเลข Signed Integer รองรับค่า Temp
ติดลบได้ดว้ ย เช่น ถ้าได้คา่ เป็ น 0x0014 คือ Temp=20 องศา และถ้าได้คา่ เป็ น 0xFFF8 คือ Temp=-8 องศานันเอง
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