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MX-30 คือนาฬกิ าทีสามารถตังเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้า มี Output เป็ นสัญญาณเสียงจากไฟล์ MP3 ใน SD-Card เพือแจ้งคาบเวลา
ผ่านระบบกระจายเสียง พร้อมกับ Solid-State Relay (SSR) อีก ช่องเพือการเปิดปิ ดเครืองขยายเสียงได้ และยังมี Relay Output
อีก ตัวใช้งานได้อสิ ระ ตังโปรแกรมเปิ ดเปิ ดหรือเล่นเสียงได้ตามเวลานาฬกิ า และมีการทํางานเป็ นรอบสัปดาห์ เช่น ตังเปิ ด
เวลา : ของทุ ก ๆ วั น จั น ทร์ เชื อมต่ อ การทํา งานกั บ Cloud ผ่ า นทาง Wifi ได้ อย่ า งสมบู รณ์ สะดวกสุ ด สุ ด
กับการตังโปรแกรมเวลาและคุณสมบัตผิ า่ นหน้า Web และมีระบบเวลาทีเชือมโยงกับ Cloud ไปในตัว เดินได้แม่นยําตามมาตรฐาน
เหมาะสําหรับการใช้บอกคาบเวลาในโรงเรียน,โรงงาน การตังเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ในบ้าน,โรงงาน,สํานักงาน,หอพัก
MX-30 ได้พฒ
ั นาต่อเนืองมาจนถึง v2 แล้ว ซึงได้ปรับแนวทางการทํางานต่าง ๆ ดังนี










ปรับให้มกี ารโหลดตารางการเปิดปิดมาไว้ในเครืองเลย จากเดิม v1 ทีเชือมต่อ Cloud ทุกนาที เพือการอ่านตารางและทําการเปิดปิด
ด้วยวิธีนี ถ้าการเชือม Wifi มีปัญหาใด ๆ เครืองก็ยงั คงทํางานตามตารางได้อย่างถูกต้องเสมอ
เครืองจะตรวจสอบกับ Cloud เพือการดึงค่า Config และโหลดตารางทีมีการเปลียนแปลง ทุก ๆ นาที ซึงถ้ามีการปรับตังค่า
ใด ๆ บน Web ต้องรอภายใน นาที เครืองจึงจะมีผลตามค่าใหม่ (ทุก ๆ วินาทีที , )
กรณีทสัี ญญาณ Wifi หรือการเชือมต่อ Internet มีปัญหาระยะยาว ของเดิม v1 จะไม่สามารถใช้งานได้เลย แต่สาํ หรับ v2
จะสามารถตังเวลานาฬกิ าได้จากหน้าเครืองด้วย ซึงก็จะทําให้ใช้งานเครืองได้เป็นปกติตอ่ ไป
มี RS485 เพือการส่งข้อมูลตังเวลาให้กบั นาฬิกาตัวอืน ๆ ทีเป็ นสินค้าของ Smicro โดยจะทําให้นาฬกิ าทุกตัวเดินตรงกัน
อย่างแม่นยํา ทังนีการตังเวลาจะกระทําวันละครังทีเวลา : :
มีการปรับบอร์ดวงจรภายใน จึงทําให้มี Relay Output เป็น ตัว จากเดิม v1.x ทีมี ตัว















ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ยอดนิยม ESP8266 Clock 80 MHz มี Wifi ในตัว
แสดงผลด้วย LCD ขนาด อักษร บรรทัด และมีไฟ Back Light ส่องหลัง
มีคยี ์ ปุ่ มเพือการตังค่าคือตังคุณสมบัตเิ ชือมต่อ Wifi และเพือการดูสถานะการทํางานต่าง ๆ
มี Relay Output 2 ตัวใช้งานได้อสิ ระจากกัน มีขวั NO,NC อยูภ่ ายใน (เพิม Option ทําเป็นปลักไฟได้)
มี Jack เล็กเป็นสัญญาณเสียงเพือไปต่อระบบการจายเสียงได้ พร้อมทังมีปลักไฟสําหรับเปิดปิดเครืองขยายเสียงให้ดว้ ย เป็นแบบ
Solid-State Relay (SSR) ตัดต่อไฟแบบอีเล็กทรอนิกส์ รองรับได้ถงึ 500W
มีชอ่ งเสียงและแผ่น Micro-SD-Card สําหรับใส่ไฟล์เสียง (MP3) ได้ตามต้องการ
เชือมต่อการทํางานกับ Cloud ผ่านทาง Wifi (สถานทีใช้งานต้องมีสญ
ั ญาณ Wifi พร้อมอยูแ่ ล้ว)
ตังโปรแกรมเวลาและคุณสมบัตผิ า่ นหน้า Web และยังสามารถดูสถานะการเชือมต่อได้ดว้ ย
มีระบบการเปิดปิ ดแบบตารางสัปดาห์ ทําให้ทาํ งานถูกต้องเสมอแม้เมือเกิดไฟฟ้าดับและมาใหม่
ใช้ไฟเลียง VAC กําลังไฟสูงสุดเพียง 5W
ขนาดสินค้า กว้าง x สูง x หนา mm
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MX-30 มี Output เป็ นสัญญาณเสียงด้วย Jack ขนาดเล็ก เพือไปต่อกับเครืองขยายเสียงอีกที และสามารถคุม Relay ได้ทงหมด
ั
ตัว เป็ น SSR=1 และ Relay-Contact=2 รายละเอียดหมายเลขของ Relay เป็ นดังนี
Relay-0

เป็น Solid State Relay (ตัดต่อแบบวงจรอีเล็กทรอนิกส์) โดยทําเป็ นปลักไฟไว้พร้อมอยูท่ างด้านซ้ายของเครือง
ใช้เพือเปิดปิ ดเครืองขยายเสียง รองรับขนาดได้ถงึ 500W ทังนีถ้าตัง Control เป็น - ก็จะหมายถึงหมายเลขไฟล์
MP3 ทีอยูใ่ น SD-Card เช่น ตังเป็ น จะหมายถึงไฟล์ 002.mp3 โดยเครืองจะเปิ ดเครืองขยายเสียงให้กอ่ น
จากนันก็เล่นเสียง และเมือจบเสียงแล้ว ก็จะปิ ดให้เอง การเปิ ดเครืองขยายเสียง สามารถตัง Delay ได้ - วินาที
เพือรองรับเครืองขยายทีต้องใช้เวลาในการอุน่ เครืองก่อน จากนันจึงค่อยเล่นเสียง Relay-0 ยังใช้เพือการเปิดปิ ด
โดยไม่เกียวกับการเล่นเสียงก็ได้ โดยตัง Control เป็ น (ปิ ด) หรือ (เปิ ด) ซึงก็คอื การเปิ ดปิ ดตามเวลานันเอง
แต่จะไม่สามารถเปิ ดแบบตัง Delay ได้

Relay-1,2

แบบ Relay เป็นหน้า Contact (220VAC 5A) ทังแบบ NO และ NC อยูภ่ ายในเครืองซึงจะต่อใช้งานได้ตามต้องการ
หรือ Option เพือทําเป็ นปลักไฟก็ได้ โดยตัวปลักจะอยูท่ างด้านล่างของเครือง เรียงซ้ายไปขวาเป็ น , สําหรับ
Relay ทัง ตัวนี จะตังเป็ นเปิดปิ ดตามเวลาก็ได้ โดยตัง Control เป็ น (ปิ ด) หรือ (เปิ ด) หรือตังเป็ นเปิ ดแล้ว
หน่วงเวลา - วินาที จึงปิ ดก็ได้ (ถ้าตังเกิน ก็จะหน่วงแค่ )
หมายเหตุ ... การตัง Relay-1,2 แบบเปิ ดปิ ดหน่วงเวลาจะมี ผล ก็ ต่อเมื อสถานะก่ อนหน้านันคื อปิ ดอยู่
ถ้ามีการตังเปิ ดไว้กอ่ นแล้ว การตังเปิ ดปิ ดหน่วงเวลาจะไม่มผี ลใด ๆ


MX-30 คือมิตใิ หม่ของเครืองควบคุมทีทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผสมผสานกับการเชือมต่อกับ Cloud ทําให้การตังค่า
ต่ าง ๆ ย้ายไปกระทํา ที Cloud ผ่ านหน้า Web แทน ซึ งมี ความสะดวกมากขึ น และยัง ทํา ได้ทุ กเวลาจากที ใดก็ ไ ด้
ไม่จาํ เป็ นต้องอยู่ ห น้าเครื อง MX-30 แต่อย่างใด โปรแกรมบน Cloud ที เชื อมต่อจะเรี ยกว่ า Sweb สามารถเข้าได้ที
www.smicrothai.com โดยเข้าทีเมนู Sweb และกด Link ทีชือ MX-30 ได้เลย
Note ... เมือเริมใช้งาน MX-30 ผูใ้ ช้ตอ้ งติดต่อกับทางบริษทั ก่อน เพือสร้าง user,password
สําหรับการเข้าถึง Cloud ได้ ... ทังนีสามารถติดต่อกับเราได้ทกุ ช่องทาง ดูรายละเอียดการติดต่อ
ได้ที www.smicrothai.com เข้าเมนู Contact
สําหรับตัว MX-30 ก็จะต้องตังคณสมบัตเิ กียวกับ Wifi ซึงขึนอยูก่ บั แต่ละสถานที (รายละเอียดการตังดูหวั ข้อต่อไป) รวมทังตังชือ USER
ให้ตรงกับชือ user สําหรับเข้าถึง Cloud ด้วย จึงจะเชือมต่อการทํางานได้อย่างสมบูรณ์ รายละเอียดการตังค่าบน Sweb
ให้ทาํ ความเข้าใจบนหน้า Web ได้เลย ในคูม่ อื นีจะเพียงแต่ให้ภาพรวมของการทํางานแต่ละเมนูดงั นี
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Program Time
Config
Link Status

ตังโปรแกรมการทํางาน Relay 0,1,2
ตัวโปรแกรมจะรองรับ Relay 0,1,2,3 สําหรับ MX-30 v1 ไว้ดว้ ย แต่สาํ หรับ
v2 ให้ใช้งานเฉพาะ Relay 0,1,2 เท่านัน ถ้าตังที จะไม่มีผลใด ๆ
ตังคุณสมบบัตพิ นฐานต่
ื
าง ๆ
ดูสถานะการเชือมต่อทีเกิดขึนจริง

 

แต่ละปุ่ มบนหน้าปัด จะใช้เพือการทํางานดังนี
(S) Set

สําหรับเปิ ดปิ ด Relay-0 โดยตรง เช่น กรณีตอ้ งการเปิ ดเครืองเสียง
เพือใช้กบั ไมโครโฟน ทังนีเมือกดเปิด Relay-0 แล้ว ก็จะไม่ถกู ควบคุม
การเปิ ดปิ ดด้วยโปรแกรม จนกว่าจะกดปิ ดอีกทีกอ่ น ... ปุ่ ม (S) นี ถ้ากด
ค้างนาน วินาที จะเป็ นการตังคุณสมบัตเิ พือเชือมต่อ Wifi

(A) Adjust

แสดงค่า IP Address และค่า Error Count ของเครืองค่า Error Count
คือจังหวะการสือสารทีไม่สมบูรณ์ของ Wifi หรือ Cloud ซึงเกิดขึนได้เป็ น
ปกติ ... ปุ่ ม (A) นี ถ้ากดค้างนาน วินาที จะเป็ นการตังวันที,เวลาของ
ระบบนาฬกิ า สําหรับกรณีทไม่
ี สามารถเชือมต่อ Cloud ได้ และจําเป็ น
ต้องใช้งานเครืองในแบบ Stand Alone

(B) Back

ทดสอบการเชือมต่อกับ Cloud และทดสอบเสียงด้วยการเปิ ดเครืองขยาย
เสียง และพูดบอกเวลา จากนันจึงปิ ดเครืองขยายเสียง

ปุ่ ม (S) เมือกดค้างนาน วินาที ก็จะเป็ นการเข้าสูโ่ หมดตังค่า โดยใช้ปมุ่ (S) คือเลือนต่อไป (A) คือเปลียนแปลงค่า และ (B)
คือเลือนกลับ ทุกปุ่ มสามารถกดค้างได้ เพือให้ทาํ งานต่อเนือง เครืองจะให้ตงค่
ั าต่าง ๆ ดังนี
Set SSID (1/3)
หน้า / ตังชือ Wifi ตามสถานที
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ตัวอักษร,ตัวเลข ไม่เกิน อักษร
Set PASSWORD (2/3) หน้า / ตังรหัสผ่าน Wifi ตามสถานที
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ตัวอักษร,ตัวเลข ไม่เกิน อักษร
Set USER (3/3)
หน้า / ตังชือ USER ให้ตรงกับ Sweb บน Cloud
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ตัวอักษร,ตัวเลข ไม่เกิน อักษร
เมือตังจนครบแล้ว เครืองจะแสดงคําว่า save แล้วจะกลับสูโ่ หมดปกติตอ่ ไป ในทํานองเดียวกัน ปุ่ ม (A) เมือกดค้างนาน วินาที
ก็จะเป็ นการเข้าสูโ่ หมดตังวันที,เวลา ซึงวิธีการตังก็เป็ นไปทํานองเดียวกัน โดยเครืองจะให้ตงค่
ั าดังนี
-> DD/MM/YY HH:MM:SS
Set Date & Time

ตังวันที (ปี คศ.) และเวลา (วันในสัปดาห์ เครืองจะคํานวนให้เอง)

เมือตังจนครบแล้ว เครืองจะแสดงคําว่า save แล้วจะกลับสูโ่ หมดปกติตอ่ ไป
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เมือเปิ ดเครือง จะแสดงที Display และทําการหน่วงเวลา วินาที ทังนีเพือหน่วงเวลากรณีไฟฟ้าดับ โดยจะรอให้อปุ กรณ์ Router
ทีเป็ นตัวกระจาย Wifi พร้อมก่อน
EM-LCDX vX.X 202
MX-30 vX.X
Power Delay XX

แสดงหมายเลข Version ของ LCDX (แสดงสัน ๆ)
แสดงหมายเลข Version ของ MX-30
เวลาวินาทีนบั ถอยหลัง

ขันตอนนีสามารถกดปุ่ มใด ๆ เพือข้ามได้ (กดค้างเล็กน้อย) จากนันเครืองจะพยายามเชือมต่อ Wifi
Wifi Connecting ...
Wifi OK
Wifi Error !
Set Time First !!!

พยายามเชือมต่อ Wifi
เชือมต่อสําเร็จ
เชือมต่อไม่สาํ เร็จ ซึงกรณีนี เครืองจะต่อด้วยแสดงคําว่า
และจะเข้าโหมดการตังวันที,เวลา ให้อตั โนมัตเิ ลย

จากนัน เครืองจะดึงเวลาจาก Cloud และเริมทํางานทันที โดยแสดงที Display ดังนี
Sync Sweb-Time = OK ดึงเวลาจาก Cloud สําเร็จ
Sync Sweb-Time = ER ดึงเวลาจาก Cloud ไม่สาํ เร็จ
ในโหมดการใช้งานปกติ ก็จะแสดง วัน,เดือน,ปี และเวลา ดังนี
Fr dd/mm/yy hh:mm:s# แสดงวันในสัปดาห์ วัน,เดือน,ปี ชัวโมง,นาที,วินาที
Ready
(หลักวินาที จะแสดงเฉพาะเลขตัวแรกเท่านัน)
และถ้าการเชือมต่อกับ Cloud เป็นไปอย่างเรียบร้อย ทุก ๆ นาที จะมีการตรวจสอบต่าง ๆ โดยแสดงข้อความที LCD บรรทัดที
ดังนี
Sec=0 XXXX-D0-D1-D2-D3 ABC

อ่านค่าตารางเปิ ดปิ ดซึงอยูภ่ ายในเครือง และทํางานตามค่านัน

XXXX คือสถานะของ Relay 0,1,2,3 เรียงตามลําดับ โดย 0=OFF 1=ON
D0 คือหมายเลขไฟล์ของ MP3 ทีจะให้เล่นเสียง
D1 ถึง D3 คือค่า Delay ของ Relay 1,2,3 มีหน่วยเป็ น วินาที
ABC คือค่าทีตังจาก Cloud ไว้ คือ LCD-Backlight , Speak Time และ Sound Delay
Sec=20

Check Update CF. XX ตรวจสอบกับ Cloud เพือการตังค่า Config
XX จะแสดง NO เมือไม่มกี าร Update ใด ๆ และจะแสดง
OK เมือมีการ Update สําเร็จ และแสดง ER ถ้าเกิดปัญหาการเชือมต่อ

Sec=40

Check Update TB. XX ตรวจสอบกับ Cloud เพือการโหลดตารางเปิ ดปิ ด (Table)
XX จะแสดง NO เมือไม่มกี าร Update ใด ๆ และจะแสดง OK
เมือมีการ Update สําเร็จ (การโหลดใช้เวลาประมาณ วินาที)
และแสดง ER ถ้าเกิดปัญหาการเชือมต่อ
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MX-30 ยังมีการทํางานพิเศษ โดยจะต้องกดปุ่ ม (B) ค้างไว้ก่อน แล้วจึงเปิ ดเครือง รอประมาณ วินาที แล้วจึงปล่อยมือ
ซึงจะเข้าสูโ่ หมดเฉพาะ ดังนี
เครืองจะแสดงข้อความให้เลือกดังนี
(S) New Format
(A) Mobile Config
ถ้าไม่ตอ้ งการทําอะไร ก็สามารถกด (B) อีกครังเพือเข้าสูก่ ารโหมดใช้งานปกติ แต่ถา้ กด (S) เครืองก็จะเข้าสูก่ ารเริมต้นใหม่ทงหมดทั
ั
นที
โดยเครืองจะแสดงข้อความดังนี
Formatting and Set Default ...
โดยการเริมต้นใหม่นี เครืองจะกําหนด SSID และ Password เป็นสถานทีของเอสไมโคร และชือ USER เป็ น test เสมอ และถ้ากด
(A) เครืองจะให้ตงค่
ั า SSID และ Password รวมทัง USER ผ่านทางมือถือได้ คือเหมือนกับการตังค่าด้วยปุ่ ม (S) ทีกดค้าง
วินาทีในโหมดใช้งานปกติ นันเอง เพียงแต่จะทําได้สะดวกกว่า ... โดยเครืองจะแสดงข้อความดังนี
N=mx-30 P=12345678
Web=192.168.4.1
ณ จุดนี เครืองจะทําตัวเป็ นเหมือน Access Point ให้ใช้มอื ถือค้นหา Wifi ด้วยชือและรหัสผ่าน ตามทีปรากฏ คือ mx-30 และ
... เมือทําการ Connect แล้ว ทีมือถือจะฟ้องว่าไม่สามารถเข้าถึง Internet ได้ ซึงไม่เป็ นไร (สัญญลักษณ์ของ Wifi
จะมีเครืองหมาย ! อยู่ดว้ ย) จากนันให้เรียกโปรแกรม Browser เช่น Chrome แล้วเรียก web ไปที . . . ได้เลย
โดยจะปรากฏเป็ นหน้า Page สําหรับตังค่าทัง ตัวแปรดังกล่าว เมือตังค่าได้ตามต้องการแล้ว ให้กด SET ทีหน้า Page ได้เลย ...
เมือเครืองตังค่าเรียบร้อยแล้ว จะมีคาํ ว่า OK สีแดงปรากฏกลับมาทีหน้า Page ด้วย และที LCD จะมีคาํ ว่า OK เพิมเติมด้วยเช่นกัน
ให้ทาํ การปิ ดเครือง MX-30 และเปิ ดใหม่เพือใช้งานได้เลย


ไฟล์เสียง MP3 บน SD-Card สําหรับแผ่น SD-Card ทีจัดให้ไปนัน จะมีโฟวเดอร์ “02” อยู่ ซึงมีไฟล์อยูภ่ ายใน ไฟล์ (001.mp3
ถึง 084.mp3) โฟวเดอร์นจะใช้
ี สาํ หรับการบอกเวลาเป็ นคําพูด ส่วนไฟล์เสียงเพือการเปิ ดตามเวลานัน จะอยูท่ โฟวเดอร์
ี
“01”
ซึงจะทําเป็ นตัวอย่างไว้ให้ ไฟล์ 001.mp3 ถึง 023.mp3 โดยสามารถนําไปใช้ได้ตามต้องการ ถ้าผูใ้ ช้ตอ้ งการเพิมไฟล์เสียง
แนะนําให้เพิมต่อเนืองไป คือตังแต่ 024.mp3 เป็ นต้นไป
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ด้านข้างมีชอ่ งเสียบ Micro-SD-Card, Jack เสียงออก,
รูลอดสาย และปลักสําหรับเครืองขยายเสียง

แผงบอร์ดภายในเครือง

ด้านล่างมี Option ทําเป็ นปลัก
สําหรับ Relay 1,2,3 ได้

แผงบอร์ดสําหรับหน้าปัด
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