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ABOX-NZ + RTC

EM-204 คือนาฬกิ าเพือการควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามเวลาทีกําหนดวันในสัปดาห์ได้ สามารถตังได้สงู สุด โปรแกรม
และแสดงค่าอุณหภูมเิ ป็นองศาเซลเซียส













ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ Atmel ATmega 328 Clock 16 MHz
ชิพนาฬกิ าความแม่นยําสูงเบอร์ DS3232 ค่าเวลาผิดพลาดไม่เกิน นาที / ปี พร้ อมระบบ Battery Backup ได้ นาน ปี
ในขณะทีไฟฟ้าดับ (ตัว Battery ใช้รุ่น CR2032)
ข้ อมูลโปรแกรมเก็บใน EEprom ภายใน MCU
แสดงผลด้ วยจอ LCD 16 อักษร บรรทัด (ภาษาอังกฤษ) และมีไฟ Backlight ส่องหลัง
คียส์ วิทช์ ปุ่ ม ป้อนข้ อมูลและตังค่าต่างๆ พร้ อมเสียง Beep ตอบสนองการทํางาน
มี Relay Output 1 ตัว
ใช้ กบั ไฟ - VAC
ใช้ กําลังสูงสุด 1.5W
ขนาด x 90 mm




แสดงวันในสัปดาห์
และวันที/เดือน/ปี ค.ศ.

แสดงค่าอุณหภูมิ

Th 22/09/16
14:37:27
แสดงเวลา

สถานะ
Relay

Set ----- (Auto/Manual)

25 C
P[10]
แดง เหลือง แดง
สถานะ
Auto

Adj ----- (เข้ าไปตังค่า)
Back ----- (Direct Control)
สถานะ
Power

P[xx]
จํานวนโปรแกรม
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กด Adj ค้างไว้ ประมาณ วินาที เพือเข้ าใช้ งานเมนู

1. Menu
Set. Date/Time

Set ----- เข้ าเมนู
Adj ----- เลือนเมนู
Back ----- กลับไปหน้ าจอหลัก

เมนู หัวข้ อดังนี
1) Set Date/Time..................................................................................... (ดูรายละเอียดทีหน้ า )
2) Add Program.......................................................................................(ดูรายละเอียดทีหน้ า )
3) List/Del Program................................................................................. (ดูรายละเอียดทีหน้ า )
Auto/Manual............................................................................................ (ดูรายละเอียดทีหน้ า )
Direct Control (เปิ ด-ปิ ด Relay โดยตรง).................................................... (ดูรายละเอียดทีหน้ า )
——————————————————————— คําเตือน ———————————————————————
เมือไม่อยู่ในหน้ าจอหลัก Program ทังหมดจะไม่ทํางาน และถ้ าเข้ าเมนูค้างไว้ โดยไม่มีการกดปุ่ มใดๆ ภายใน วินาที
เครืองจะออกไปสูห่ น้ าจอหลักโดยอัตโนมัติ
——————————————————————————————————————————————————




คือการตังวันเดือนปี และเวลาของ EM-204

W[WK]
"W[WK]" (1.1)
1.1 "W[WK]"
คือการตังวันในสัปดาห์

[DD/MM/YY]
[hh:mm:ss]

"Date[วว/ดด/ปป]" ( . )
"Time[hh:mm:ss]" (1.3)
Set ----- ตังค่า

Su = วันอาทิตย์
Mo = วันจันทร์
Tu = วันอังคาร
We = วันพุธ
Th = วันพฤหัส
Fr = วันศุกร์
Sa = วันเสาร์

1.2 "[DD/MM/YY]"
คือการตัง วันที/เดือน/ปี (ค.ศ.)
1.3 "[HH/MM/SS]"
คือการตัง ชัวโมง:นาที:วินาที ( ชม.)

Adj ----- เปลียนค่า
Back ----- ถอยกลับ
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การเพิม Program เพือเปิ ด-ปิ ด Relay ตามเวลาและวันในสัปดาห์ทกํี าหนด ได้ สงู สุด
2.1
2.2
"C[00]"
"[hh:mm]"

Program

Set ----- ตังค่า

R[1] C[00] [00:00]
WK[--------] P[01]

Adj ----- เปลียนค่า
Back ----- ถอยกลับ
2.3
"P[01]"

2.4
'WK[-------]"

2.1 "C[XX]"
คือการสัง Relay
XX = 00 = Relay Off วงจรเปิด (
)
XX = 99 = Relay On วงจรปิ ด (
)
XX = 01 - 98 Relay On และ Off เอง ตามค่าเวลาทีตัง หน่วยเป็ นวินาที
2.2 "[hh:mm]"
คือการตังเวลาชัวโมงและนาทีทต้ี องการให้ Relay ทํางาน
2.3 "P[XX]"
คือการบอกลําดับของ Program
2.4 "WK[-------]"
คือการตัง วันในสัปดาห์ ทีต้ องการให้ทํางานและไม่ต้องการให้ ทํางาน

smt wt fs
WK[

ทํางาน

]

ไม่ทํางาน

ตัวอย่าง

R[1] C[99] [06:00]
WK[-mtwtf-] P[01]
Relay จะทํางาน : นาฬกิ า ทุกๆ วันจันทร์ ถงึ ศุกร์
ตัวอย่าง

R[1] C[15] [12:00]
WK[-mtwtf-] P[01]
Relay On จะทํางาน : นาฬกิ า ทุกๆ วันจันทร์ถงึ ศุกร์ เมือผ่านไป

วินาที Relay จะ Off เองอัตโนมัติ
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คือการดู Program ทังหมด และลบ Program
Set ----- ลบ Program

R[1] C[XX] [hh:mm]
WK[--------] PP/XX

Adj ----- เลือน Program
Back ----- กลับสู่ Menu

3.1
"PP/XX"
3.1 "PP/XX"
คือการบอกลําดับของ Program และจํานวน Program ทังหมด
PP = เลขทีของ Program
XX = จํานวนโปรแกรมทังหมด


คือการปิ ดการทํางานของ Program ทังหมด โดยไม่ต้องลบ Program

Th 22/09/16
14:37:27

LED
Relay

25 C
P[10]

Set
Adj
Back

LED สีเหลือง
Auto

ให้อยูใ่ นหน้าจอหลัก
ให้ กดปุ่ ม Set ค้ างประมาณ วินาที LED จะติด - ดับ
LED สว่าง Enable Program (Auto)
LED ไม่สว่าง Disable Program (Manual)


ให้อยูใ่ นหน้าจอหลัก
ให้ กดปุ่ ม Back ค้างประมาณ วินาที LED Relay จะติด - ดับ
LED สว่าง Relay ทํางาน
LED ไม่สว่าง Relay ไม่ทํางาน
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