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EM-U12V คือบอร์ดสําหรับจ่ายไฟจาก Power-Line และ Battery ไปด้ วยกัน เสมือนเป็ น UPS ขนาดเล็กนันเอง (Uninterruptible
Power System) สามารถจ่ายไฟได้ 3W โดยเลือกใช้ 12VDC หรือ 5VDC ก็ได้ ถ้ าใช้ กบั Battery ขนาด 1.3A จะสามารถจ่ายได้นานถึง
ชม. มีระบบชาร์ทไฟในตัวพร้ อมกับ LED แสดงสถานะ และมี I/O ขาสัญญานเพือแจ้ งสถานะอีกด้วย ระบบชาร์ทแบบพืนฐาน
ตัดต่อด้ วย Relay พร้ อมกับตัว Capacitor เก็บประจุในช่วงตัดต่อด้ วย เหมาะสําหรับงานทีต้องทํางานต่อเนือง แม้ ขณะไฟฟ้าดับ













ทํางานด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 82FG5B16AS20 ความถี Clock 11.0592 MHz
รับไฟ Power-Line จากหม้ อแปลง 12VAC (1A)
ใช้ ร่วมกับ Battery 12VDC ขนาดเล็ก ช่วงกระแส 1-3A
จ่ายไฟเลียงต่อเนืองเป็ น 12VDC (10-14 VDC) กระแส 250mA (3W) หรือจะเลือกใช้ ไฟ 5VDC ผ่านขัว 5P กระแส 600mA
(3W) ก็ได้
ถ้ าใช้ กบั Battery ขนาด 1.3A จะจ่ายไฟได้ นานถึง ชม.
ระบบชาร์ทแบบพืนฐาน ด้วยกระแสต่อเนือง - mA ตัดต่อด้ วย Relay
มี LED สีแดง ดวงแสดงสถานะ Battery และการชาร์ท
มี LED สีเขียวแสดงสถานะ Power-Line
ขัว 5P มี I/O = 3 สําหรับควบคุมและแจ้ งสถานะต่าง ๆ
ขนาดบอร์ด x 80 mm
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1> LED สีแดง ... วิงจาก ไป ทีละดวง คือเปิ ดเครืองใหม่ ไม่วา่ จะใช้ ไฟจาก Power หรือ Battery
2> LED สีเขียว ... สว่างค้ าง = มีไฟเลียงจาก Power-Line (หม้ อแปลง) , ดับ = ไม่มไี ฟเลียง (ไฟฟ้าดับ)
3> LED สีแดง ... สว่างค้ าง อยูใ่ นโหมดใช้ ไฟเลียงจาก Power-Line และแสดงปริมาณไฟของ Battery
, , สว่าง ... Battery เต็ม (12.5V+)
, , สว่าง ... Battery ปกติ (12.0V+)
, สว่าง ... Battery ใกล้ ตาํ (11.5V+)
สว่าง ... Battery ตํา (11.0V+)
4> LED สีแดง ... กระพริบเป็ นจังหวะ คือใช้ ไฟเลียงจาก Battery โดยยังคงแสดงปริมาณไฟเหมือนข้ อ
5> LED สีแดง เฉพาะดวง ... กระพริบ ครัง หมายถึง Battery ตํามาก (<=11.0V) ควรหยุดใช้ หรือชาร์ททันที หรือหมายถึงไม่มี
Battery ต่ออยู่ หรือเสือมสภาพแล้ ว
6> LED สีแดง ... วิงจาก ไป คือจนครบทุกดวง คืออยูใ่ นโหมดชาร์ท
7> สําหรับขัว 5P ใช้ สําหรับควบคุมและแจ้ งสถานะต่าง ๆดังนี
P1.6 ... สถานะไฟเลียงจาก Power-Line (0=On , 1=Off)
P1.5 ... สถานะ Low Batt คือมีไฟ <11.5V (0=Low , 1=Normal)
P1.1 ... สําหรับต่อกับปุ่ มกด เพือควบคุมให้ ชาร์ททันที โดยไม่ต้องรอให้ Low Batt (Force Charge)
8> สําหรับหลักการชาร์ท จะถือว่าใช้ งาน Battery แบบ Standby Use ดังนี
เมือ Low Batt (<11.5V หรือ LED1 ติดสว่างหรือกระพริบเพียง ดวง) และมีไฟจาก Power-Line เครืองจะสัง Relay=On
เพือทําการชาร์ททันที โดยมีกระแสชาร์ ท - mA แล้ วแต่ Volt ของ Batt และทุก ๆครึงชัวโมง จะทําการตรวจสอบ Volt
ถ้ าไปถึ ง >=13.5V ก็ จะหยุดชาร์ ท (กรณี ไม่มีโหลด) หรื อเมื อครบ ชั วโมง ก็ จะหยุดชาร์ ทเช่นกัน (กรณี มีโหลด
แรงไฟจะถูกแบ่งไปใช้ กบั โหลดด้วย Volt อาจจะไม่สามารถไปถึง 13.5V ได้ )
9> ในขณะที ทําการชาร์ ท แล้ วไฟจาก Power-Line ดับไป เครื องก็จะหยุดชาร์ ท และตัดให้ ใช้ ไฟจาก Battery ได้ ทันที
ทั งนี ต้ องแน่ ใจว่ าโหลดดึ งไฟไม่ เกิ น 3W เพราะถ้ าโหลดดึ งไฟมากกว่ านั น อาจจะเกิ ดสภาวะไฟตกชั วขณะได้
ซึงจะทําให้มกี ารทํางานไม่ตอ่ เนืองนันเอง
10> สําหรับขัว ISP (3P) นันมีไว้ สําหรับโหลด Firmware ของ MCU ขณะเดียวกันในขณะใช้ งาน สามารถนําสัญญาณ TX ทีเป็ น
RS232 แบบ TTL (9600,n,8,1) ไปแสดงผลกับโปรแกรม Hyper Terminal ได้ ด้วย โดยจะแสดงข้ อความการทํางาน
ตามจังหวะต่าง ๆตามทีเป็นจริง
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