
MX-30 คือนาฬกิาทีสามารถตงัเปิดปิดอปุกรณไ์ฟฟา้  ม ีOutput เป็นสญัญาณเสียงจากไฟล ์MP3 ใน SD-Card เพือแจง้คาบเวลา

ผา่นระบบกระจายเสียง พรอ้มกบั Solid-State Relay (SSR) อีก  ชอ่งเพอืการเปิดปิดเครอืงขยายเสียงได ้และยงัม ีRelay Output

อีก  ตวัใชง้านไดอ้สิระ  ตงัโปรแกรมเปิดเปิดหรอืเลน่เสียงไดต้ามเวลานาฬกิา และมีการทาํงานเป็นรอบสปัดาห ์ เชน่ ตงัเปิด

เวลา :  ของทุก ๆ วันจันทร์  เชื อมต่อการทาํงานกับ Cloud ผ่านทาง Wifi ได้อย่างสมบูรณ์  สะดวกสุดสุด

กบัการตงัโปรแกรมเวลาและคณุสมบตัผิา่นหนา้ Web และมรีะบบเวลาทีเชือมโยงกบั Cloud ไปในตวั เดนิไดแ้มน่ยาํตามมาตรฐาน

เหมาะสาํหรบัการใชบ้อกคาบเวลาในโรงเรยีน,โรงงาน  การตงัเปิดปิดอปุกรณใ์นบา้น,โรงงาน,สาํนกังาน,หอพกั

MX-30 ไดพ้ฒันาตอ่เนอืงมาจนถงึ v2 แลว้ ซงึไดป้รบัแนวทางการทาํงานตา่ง ๆ  ดงันี
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ทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอรย์อดนยิม ESP8266 Clock 80 MHz มี Wifi ในตวั
แสดงผลดว้ย LCD ขนาด  อกัษร  บรรทดั และมไีฟ Back Light สอ่งหลงั
มคีีย ์  ปุ่ มเพอืการตงัคา่คือตงัคณุสมบตัเิชือมตอ่ Wifi และเพอืการดสูถานะการทาํงานตา่ง ๆ
ม ีRelay Output 2 ตวัใชง้านไดอิ้สระจากกนั มขีวั NO,NC อยูภ่ายใน (เพมิ Option ทาํเป็นปลกัไฟได)้
ม ีJack เลก็เป็นสญัญาณเสียงเพอืไปตอ่ระบบการจายเสียงได ้พรอ้มทงัมปีลกัไฟสาํหรบัเปิดปิดเครอืงขยายเสียงใหด้ว้ย เป็นแบบ
Solid-State Relay (SSR) ตดัตอ่ไฟแบบอีเลก็ทรอนิกส ์รองรบัไดถ้งึ 500W
มชีอ่งเสียงและแผน่ Micro-SD-Card สาํหรบัใสไ่ฟลเ์สียง (MP3) ไดต้ามตอ้งการ
เชือมตอ่การทาํงานกบั Cloud ผา่นทาง Wifi (สถานทีใชง้านตอ้งมสีญัญาณ Wifi พรอ้มอยูแ่ลว้)
ตงัโปรแกรมเวลาและคณุสมบตัผิา่นหนา้ Web และยงัสามารถดสูถานะการเชือมตอ่ไดด้ว้ย
มรีะบบการเปิดปิดแบบตารางสปัดาห ์ทาํใหท้าํงานถกูตอ้งเสมอแมเ้มอืเกิดไฟฟา้ดบัและมาใหม่
ใชไ้ฟเลียง  VAC กาํลงัไฟสงูสดุเพยีง 5W

ขนาดสินคา้ กวา้ง  x สงู  x หนา  mm























ปรบัใหมี้การโหลดตารางการเปิดปิดมาไวใ้นเครอืงเลย จากเดมิ v1 ทีเชอืมตอ่ Cloud ทกุนาที เพอืการอา่นตารางและทาํการเปิดปิด
ดว้ยวธีินี ถา้การเชือม Wifi มปัีญหาใด ๆ  เครอืงก็ยงัคงทาํงานตามตารางไดอ้ยา่งถกูตอ้งเสมอ
เครอืงจะตรวจสอบกบั Cloud เพือการดงึคา่ Config และโหลดตารางทีมกีารเปลียนแปลง ทกุ ๆ  นาที ซงึถา้มกีารปรบัตงัคา่
ใด ๆ บน Web ตอ้งรอภายใน  นาท ีเครอืงจงึจะมผีลตามคา่ใหม ่(ทกุ ๆ วนิาทีที , )
กรณีทีสญัญาณ Wifi หรอืการเชอืมตอ่ Internet มีปัญหาระยะยาว ของเดิม v1 จะไมส่ามารถใชง้านไดเ้ลย แตส่าํหรบั v2
จะสามารถตงัเวลานาฬกิาไดจ้ากหนา้เครอืงดว้ย ซงึก็จะทาํใหใ้ชง้านเครอืงไดเ้ป็นปกตติอ่ไป
ม ี RS485 เพอืการสง่ขอ้มลูตงัเวลาใหก้บันาฬิกาตวัอนื ๆ ทีเป็นสินคา้ของ Smicro  โดยจะทาํใหน้าฬกิาทกุตวัเดนิตรงกนั
อยา่งแมน่ยาํ ทงันีการตงัเวลาจะกระทาํวนัละครงัทีเวลา : :

มกีารปรบับอรด์วงจรภายใน จงึทาํใหมี้ Relay Output เป็น  ตวั จากเดมิ v1.x ทีม ี  ตวั
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MX-30 มี Output เป็นสญัญาณเสียงดว้ย Jack ขนาดเลก็ เพอืไปตอ่กบัเครอืงขยายเสียงอกีที และสามารถคมุ Relay ไดท้งัหมด
 ตวั เป็น SSR=1 และ Relay-Contact=2 รายละเอียดหมายเลขของ Relay เป็นดงันี

Relay-0 เป็น Solid State Relay (ตดัตอ่แบบวงจรอีเล็กทรอนกิส)์ โดยทาํเป็นปลกัไฟไวพ้รอ้มอยูท่างดา้นซา้ยของเครอืง
ใชเ้พอืเปิดปิดเครอืงขยายเสียง รองรบัขนาดไดถ้งึ 500W ทงันีถา้ตงั Control เป็น -  ก็จะหมายถงึหมายเลขไฟล์
MP3 ทีอยูใ่น SD-Card เชน่ ตงัเป็น  จะหมายถึงไฟล ์002.mp3 โดยเครอืงจะเปิดเครอืงขยายเสียงใหก้อ่น
จากนนักเ็ลน่เสียง และเมอืจบเสียงแลว้ ก็จะปิดใหเ้อง การเปิดเครอืงขยายเสียง สามารถตงั Delay ได ้ -  วินาที
เพือรองรบัเครอืงขยายทีตอ้งใชเ้วลาในการอุน่เครอืงกอ่น จากนนัจงึคอ่ยเลน่เสียง Relay-0 ยงัใชเ้พอืการเปิดปิด
โดยไมเ่กียวกบัการเลน่เสียงก็ได ้ โดยตงั Control เป็น  (ปิด) หรอื  (เปิด)  ซงึก็คือการเปิดปิดตามเวลานนัเอง
แตจ่ะไมส่ามารถเปิดแบบตงั Delay ได้

Relay-1,2 แบบ Relay เป็นหนา้ Contact (220VAC 5A) ทงัแบบ NO และ NC อยูภ่ายในเครอืงซงึจะตอ่ใชง้านไดต้ามตอ้งการ
หรอื Option เพือทาํเป็นปลกัไฟก็ได ้ โดยตวัปลกัจะอยูท่างดา้นลา่งของเครอืง  เรยีงซา้ยไปขวาเป็น ,   สาํหรบั
Relay ทงั  ตวันี จะตงัเป็นเปิดปิดตามเวลากไ็ด ้ โดยตงั Control เป็น  (ปิด) หรอื  (เปิด)  หรอืตงัเป็นเปิดแลว้
หนว่งเวลา -  วนิาที จงึปิดก็ได ้(ถา้ตงัเกิน  ก็จะหนว่งแค ่ )

หมายเหตุ ... การตัง Relay-1,2 แบบเปิดปิดหน่วงเวลาจะมีผล ก็ต่อเมือสถานะก่อนหน้านันคือปิดอยู่
ถา้มกีารตงัเปิดไวก้อ่นแลว้ การตงัเปิดปิดหนว่งเวลาจะไมมี่ผลใด ๆ




MX-30 คือมติใิหมข่องเครอืงควบคมุทีทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร ์ผสมผสานกบัการเชือมตอ่กบั Cloud ทาํใหก้ารตงัคา่
ต่าง ๆ ย้ายไปกระทาํที  Cloud ผ่านหน้า Web แทน  ซึงมีความสะดวกมากขึน  และยังทาํได้ทุกเวลาจากทีใดก็ได้
ไม่จาํเป็นต้องอยู่หน้าเครือง MX-30 แต่อย่างใด  โปรแกรมบน Cloud ทีเชือมต่อจะเรียกว่า Sweb  สามารถเข้าได้ที
www.smicrothai.com โดยเขา้ทีเมน ูSweb และกด Link ทีชอื MX-30 ไดเ้ลย

Note ... เมือเรมิใชง้าน MX-30 ผูใ้ชต้อ้งตดิตอ่กบัทางบรษัิทกอ่น เพอืสรา้ง user,password
สาํหรบัการเขา้ถงึ Cloud ได ้... ทงันีสามารถตดิตอ่กบัเราไดท้กุชอ่งทาง ดรูายละเอยีดการตดิตอ่
ไดท้ ีwww.smicrothai.com เขา้เมน ูContact

สาํหรบัตวั MX-30 ก็จะตอ้งตงัคณสมบตัเิกียวกบั Wifi ซงึขนึอยูก่บัแตล่ะสถานท ี(รายละเอียดการตงัดหูวัขอ้ตอ่ไป) รวมทงัตงัชอื USER
ใหต้รงกบัชือ user สาํหรบัเขา้ถึง Cloud ดว้ย  จึงจะเชือมตอ่การทาํงานไดอ้ย่างสมบรูณ ์ รายละเอียดการตงัค่าบน Sweb
ใหท้าํความเขา้ใจบนหนา้ Web ไดเ้ลย  ในคูมื่อนีจะเพยีงแตใ่หภ้าพรวมของการทาํงานแตล่ะเมนดูงันี
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Program Time ตงัโปรแกรมการทาํงาน Relay 0,1,2
ตวัโปรแกรมจะรองรบั Relay 0,1,2,3 สาํหรบั MX-30 v1 ไวด้ว้ย แตส่าํหรบั
v2 ใหใ้ชง้านเฉพาะ Relay 0,1,2 เทา่นนั ถา้ตงัที  จะไมมี่ผลใด ๆ

Config ตงัคณุสมบบตัพืินฐานตา่ง ๆ
Link Status ดสูถานะการเชอืมตอ่ทีเกิดขนึจรงิ

แตล่ะปุ่มบนหนา้ปัด จะใชเ้พอืการทาํงานดงันี

(S) Set สาํหรบัเปิดปิด Relay-0 โดยตรง เชน่ กรณีตอ้งการเปิดเครอืงเสียง
เพือใชก้บัไมโครโฟน  ทงันีเมือกดเปิด Relay-0 แลว้ ก็จะไมถ่กูควบคมุ
การเปิดปิดดว้ยโปรแกรม จนกวา่จะกดปิดอีกทีกอ่น ... ปุ่ม (S) นี ถา้กด
คา้งนาน  วินาที จะเป็นการตงัคณุสมบตัเิพอืเชือมตอ่ Wifi

(A) Adjust แสดงคา่ IP Address และคา่ Error Count ของเครอืงคา่ Error Count
คือจงัหวะการสือสารทีไมส่มบรูณข์อง Wifi หรอื Cloud ซงึเกิดขนึไดเ้ป็น
ปกต ิ... ปุ่ม (A) นี ถา้กดคา้งนาน  วนิาที จะเป็นการตงัวนัที,เวลาของ
ระบบนาฬกิา สาํหรบักรณีทีไมส่ามารถเชอืมตอ่ Cloud ได ้และจาํเป็น
ตอ้งใชง้านเครอืงในแบบ Stand Alone

(B) Back ทดสอบการเชือมตอ่กบั Cloud และทดสอบเสียงดว้ยการเปิดเครอืงขยาย
เสียง และพดูบอกเวลา จากนนัจงึปิดเครอืงขยายเสียง

ปุ่ม (S) เมือกดคา้งนาน  วนิาที ก็จะเป็นการเขา้สูโ่หมดตงัคา่ โดยใชปุ้่ ม (S) คือเลือนตอ่ไป  (A) คือเปลียนแปลงคา่ และ (B)
คือเลือนกลบั  ทกุปุ่ มสามารถกดคา้งได ้เพอืใหท้าํงานตอ่เนือง  เครอืงจะใหต้งัคา่ตา่ง ๆ  ดงันี

Set SSID (1/3) หนา้ /  ตงัชือ Wifi ตามสถานที
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ตวัอกัษร,ตวัเลข ไมเ่กิน  อกัษร

Set PASSWORD (2/3) หนา้ /  ตงัรหสัผา่น Wifi ตามสถานที
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ตวัอกัษร,ตวัเลข ไมเ่กิน  อกัษร

Set USER (3/3) หนา้ /  ตงัชือ USER ใหต้รงกบั Sweb บน Cloud
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ตวัอกัษร,ตวัเลข ไมเ่กิน  อกัษร

เมือตงัจนครบแลว้ เครอืงจะแสดงคาํวา่ save แลว้จะกลบัสูโ่หมดปกตติอ่ไป  ในทาํนองเดยีวกนั ปุ่ ม (A) เมือกดคา้งนาน  วินาที
ก็จะเป็นการเขา้สูโ่หมดตงัวนัที,เวลา ซงึวิธีการตงัก็เป็นไปทาํนองเดียวกนั โดยเครอืงจะใหต้งัคา่ดงันี

-> DD/MM/YY HH:MM:SS ตงัวนัที (ปี คศ.) และเวลา (วนัในสปัดาห ์เครอืงจะคาํนวนใหเ้อง)
Set Date & Time

เมือตงัจนครบแลว้ เครอืงจะแสดงคาํวา่ save แลว้จะกลบัสูโ่หมดปกตติอ่ไป





เมือเปิดเครอืง จะแสดงที Display และทาํการหนว่งเวลา  วินาที  ทงันีเพือหนว่งเวลากรณีไฟฟา้ดบั โดยจะรอใหอ้ปุกรณ ์Router
ทีเป็นตวักระจาย Wifi พรอ้มก่อน

EM-LCDX vX.X 202 แสดงหมายเลข Version ของ LCDX (แสดงสนั ๆ)
MX-30 vX.X แสดงหมายเลข Version ของ MX-30
Power Delay XX เวลาวนิาทนีบัถอยหลงั

ขนัตอนนีสามารถกดปุ่มใด ๆ  เพอืขา้มได ้(กดคา้งเลก็นอ้ย) จากนนัเครอืงจะพยายามเชือมตอ่ Wifi

Wifi Connecting ... พยายามเชอืมตอ่ Wifi
Wifi OK เชือมตอ่สาํเรจ็
Wifi Error ! เชือมตอ่ไมส่าํเรจ็ ซงึกรณีนี เครอืงจะตอ่ดว้ยแสดงคาํวา่
Set Time First !!! และจะเขา้โหมดการตงัวนัที,เวลา ใหอ้ตัโนมตัเิลย

จากนนั เครอืงจะดงึเวลาจาก Cloud และเรมิทาํงานทนัที โดยแสดงท ีDisplay ดงันี

Sync Sweb-Time = OK ดงึเวลาจาก Cloud สาํเรจ็
Sync Sweb-Time = ER ดงึเวลาจาก Cloud ไมส่าํเรจ็

ในโหมดการใชง้านปกต ิกจ็ะแสดง วนั,เดือน,ปี และเวลา ดงันี

Fr dd/mm/yy hh:mm:s# แสดงวนัในสปัดาห ์วนั,เดือน,ปี ชวัโมง,นาที,วนิาที
Ready (หลกัวินาที จะแสดงเฉพาะเลขตวัแรกเทา่นนั)

และถา้การเชอืมตอ่กบั Cloud เป็นไปอยา่งเรยีบรอ้ย ทกุ ๆ นาที จะมกีารตรวจสอบตา่ง ๆ โดยแสดงขอ้ความที LCD บรรทดัที 
ดงันี

Sec=0 XXXX-D0-D1-D2-D3 ABC อา่นคา่ตารางเปิดปิดซงึอยูภ่ายในเครอืง และทาํงานตามคา่นนั

XXXX คอืสถานะของ Relay 0,1,2,3 เรยีงตามลาํดบั โดย 0=OFF 1=ON
D0 คือหมายเลขไฟลข์อง MP3 ทีจะใหเ้ลน่เสียง
D1 ถงึ D3 คอืคา่ Delay ของ Relay 1,2,3 มหีนว่ยเป็น วนิาที
ABC คือคา่ทีตงัจาก Cloud ไว ้คือ LCD-Backlight , Speak Time และ Sound Delay

Sec=20 Check Update CF. XX ตรวจสอบกบั Cloud เพือการตงัคา่ Config

XX จะแสดง NO เมือไมมี่การ Update ใด ๆ และจะแสดง
OK เมือมกีาร Update สาํเรจ็ และแสดง ER ถา้เกิดปัญหาการเชอืมตอ่

Sec=40 Check Update TB. XX ตรวจสอบกบั Cloud เพือการโหลดตารางเปิดปิด (Table)

XX จะแสดง NO เมือไมมี่การ Update ใด ๆ และจะแสดง OK
เมือมกีาร Update สาํเรจ็ (การโหลดใชเ้วลาประมาณ  วินาที)
และแสดง ER ถา้เกิดปัญหาการเชอืมตอ่
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MX-30 ยังมีการทาํงานพิเศษ โดยจะตอ้งกดปุ่ ม (B) คา้งไวก่้อน แลว้จึงเปิดเครือง รอประมาณ  วินาที แลว้จึงปล่อยมือ

ซงึจะเขา้สูโ่หมดเฉพาะ ดงันี

เครอืงจะแสดงขอ้ความใหเ้ลือกดงันี

(S) New Format

(A) Mobile Config

ถา้ไมต่อ้งการทาํอะไร ก็สามารถกด (B) อีกครงัเพอืเขา้สูก่ารโหมดใชง้านปกต ิแตถ่า้กด (S) เครอืงก็จะเขา้สูก่ารเรมิตน้ใหมท่งัหมดทนัที

โดยเครอืงจะแสดงขอ้ความดงันี

Formatting and Set Default ...

โดยการเรมิตน้ใหมนี่ เครอืงจะกาํหนด SSID และ Password เป็นสถานทีของเอสไมโคร และชอื USER เป็น test เสมอ และถา้กด

(A) เครอืงจะใหต้งัคา่ SSID และ Password รวมทงั USER ผา่นทางมอืถือได ้  คือเหมอืนกบัการตงัคา่ดว้ยปุ่ ม (S) ทีกดคา้ง

 วินาทีในโหมดใชง้านปกต ินนัเอง เพียงแตจ่ะทาํไดส้ะดวกกวา่ ... โดยเครอืงจะแสดงขอ้ความดงันี

N=mx-30 P=12345678

Web=192.168.4.1

ณ จดุนี เครอืงจะทาํตวัเป็นเหมอืน Access Point  ใหใ้ชมื้อถือคน้หา Wifi ดว้ยชอืและรหสัผา่น ตามทีปรากฏ คอื mx-30 และ

 ... เมอืทาํการ Connect แลว้ ทมีอืถือจะฟอ้งวา่ไมส่ามารถเขา้ถงึ Internet ได ้ซงึไมเ่ป็นไร (สญัญลกัษณข์อง Wifi

จะมีเครืองหมาย ! อยู่ดว้ย) จากนนัใหเ้รียกโปรแกรม Browser เช่น Chrome  แลว้เรียก web ไปที . . .  ไดเ้ลย

โดยจะปรากฏเป็นหนา้ Page สาํหรบัตงัคา่ทงั  ตวัแปรดงักลา่ว  เมือตงัคา่ไดต้ามตอ้งการแลว้ ใหก้ด SET ทีหนา้ Page ไดเ้ลย ...

เมือเครอืงตงัคา่เรยีบรอ้ยแลว้ จะมคีาํวา่ OK สีแดงปรากฏกลบัมาทีหนา้ Page ดว้ย และที LCD จะมคีาํวา่ OK เพมิเตมิดว้ยเชน่กนั

ใหท้าํการปิดเครอืง MX-30 และเปิดใหมเ่พอืใชง้านไดเ้ลย




ไฟลเ์สียง MP3 บน SD-Card สาํหรบัแผน่ SD-Card ทีจดัใหไ้ปนนั  จะมโีฟวเดอร ์“02” อยู ่ ซงึมีไฟลอ์ยูภ่ายใน  ไฟล ์ (001.mp3

ถงึ 084.mp3) โฟวเดอรนี์จะใชส้าํหรบัการบอกเวลาเป็นคาํพดู  สว่นไฟลเ์สียงเพอืการเปิดตามเวลานนั  จะอยูที่โฟวเดอร ์ “01”

ซงึจะทาํเป็นตวัอยา่งไวใ้ห ้  ไฟล ์001.mp3 ถงึ 023.mp3 โดยสามารถนาํไปใชไ้ดต้ามตอ้งการ  ถา้ผูใ้ชต้อ้งการเพมิไฟลเ์สียง

แนะนาํใหเ้พมิตอ่เนืองไป  คอืตงัแต ่024.mp3 เป็นตน้ไป





ดา้นลา่งม ีOption ทาํเป็นปลกั

สาํหรบั Relay 1,2,3 ได้
ดา้นขา้งมชีอ่งเสียบ Micro-SD-Card, Jack เสียงออก,

รูลอดสาย และปลกัสาํหรบัเครอืงขยายเสียง
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แผงบอรด์สาํหรบัหนา้ปัดแผงบอรด์ภายในเครอืง


