


AB-303 คอืนาฬกิาดจิติอลทีมคีวามเทยีงตรงสงู  แสดงเวลาเป็นชวัโมง,นาที และวนัในสปัดาห์พร้อมกบัวนั,เดือน ไปพร้อมกนั

อีกทงัยงัแสดงคา่อณุหภมูเิป็นองศาเซสเซียสด้วย  สามารถตงัให้สง่เสียงเตือนทกุ ๆ , ,  นาทีได้ และยงัตงั Alarm ได้

 เวลาของทุกวนั  รวมทงัตงัเตือนวนัพิเศษได้อีก  วันของทุกปี  มีระบบปรับความสว่างของตวัเลข (7-Segment LED)

ได้ตามแสงภายนอก และรองรบัระบบการตงัเวลาได้จากตวัแม ่(Master) เพอืให้นาฬกิาทกุตวัในบริเวณ  เดนิตรงกนัอยา่งแมน่ยําทกุตวั

เหมาะสําหรับการใช้งานตามบ้าน,โรงงาน,ห้องประชมุ

แสดงผลด้วยตวัเลข 7-Segment LED สีแดง ความสงู  นิว

บรรทดับนแสดง ชวัโมง , นาที โดยม ีColon กระพริบตรงกลาง

บรรทดักลางแสดง วนัในสปัดาห์ (Su,Mo,Tu,WE,tH,Fr,SA) , วนัที , เดอืน

บรรทดัลา่งแสดง อณุหภมูชิว่ง - .  ถึง .  องศาเซสเซยีส (Sensor ภายในวดัได้ - .  ถงึ . )

สามารถกดด ูวินาที และปี (ค.ศ) ได้ โดยแสดงผลทีบรรทดักลาง สลบักบัการแสดง วนัที

การตงัคา่ตา่ง ๆ  ทําได้สะดวกด้วยปุ่มเพยีง  ปุ่มคอื Set และ Adj

ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 87FE6051 ใช้ความถีภายใน .  MHz

ชพินาฬกิาเบอร์ DS3232 ความผิดพลาดไมเ่กิน  นาที/ปี พร้อม Battery Backup (CR2032) ทําให้ระบบเวลายงัคงเดนิอยู่

แม้ในขณะไฟฟา้ดบั (ไมแ่สดงผล)  โดยทํางานได้นานถงึ  ปี

ตงัคา่ความสวา่งของตวัเลขได้ระดบั  -  โดยตงัได้  คา่คือ High และ Low ซงึคา่ High จะใช้งานเมอืแสงสวา่งจากภายนอกสงู

นอกจากนนัจะใช้เป็นคา่ Low

สามารถปรบัความไวตอ่แสงภายนอกได้ด้วย Volumn เล็ก ๆ  บนหน้าปัด

ตงัคา่ Alarm เป็นชวัโมง,นาที ได้  ครัง โดยทํางานเหมือนกนัทกุวนั และตงั Enable (ใช้งาน) หรือ Disable (ไมใ่ช้งาน)

ได้อยา่งสะดวกด้วยปุ่ม Set โดยดจูาก LED สีเหลืองบนหน้าปัด  ทําให้ไมต้่องตงัเวลาใหมท่กุครังทีจะใช้งาน

ตั งค่า Special Day ได้   วันของปี  คือตั ง วัน,เดือน โดยเครื องจะกระพริบให้รับทราบตลอดในวันนัน เช่น

การตงัวนัเกิดของคนในบ้าน หรือตงัวนัสําคญัขององค์กร

ตงัให้สง่เสียง Beep ได้เป็นทกุ ๆ  ,  หรือ  นาที  หรือไมต่งัก็ได้

รองรับระบบการตังเวลาจากตัว Master Clock (Link) ได้ โดยเพิมชุดสือสารแบบไร้สาย  ซึงจะทําให้ตัว Master

สามารถปรับเวลาให้กบั AB-303 ได้วนัละครัง  โดยถ้าใช้หลาย ๆ ตวัในบริเวณเดียวกนั   นาฬิกาทุกตวัจะเดินตรงกัน

อยา่งแมน่ยําเสมอ  ไมต้่องวุน่วายกบัการตงัเวลาอกีเลย ... และกรณีตวั Master เกิดเสียหายไมส่ง่สญัญานมา  ตวัเครือง

AB-303 จะแสดงผลให้รับทราบได้ด้วย (Colon กระพริบ  ครัง)

ใช้ไฟบ้าน  VAC กําลงัไฟสงูสดุเพยีง  W (ภายในใช้ไฟจากหม้อแปลง  VAC กินกระแส  mA)

สําหรับตวับอร์ดภายใน รับไฟเลียงได้ชว่งกว้างคือ -  VAC หรือ -  VDC

ขนาดสนิค้า กว้าง  x สงู  x หนา  mm



































สว่นประกอบสนิค้า ตวัเครือง

เลือกซือเพมิเตมิ ชดุสือสารกบัตวัแมแ่บบไร้สาย (KYL-200U)

สนิค้าทีใช้ร่วมได้ MN-2200 ... Master Control Clock (ใช้เป็นตวัแม)่
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เมือเปิดเครือง AB-303 จะสง่เสียง Beep สนั ๆ และกระพริบไฟ LED สีเหลือง  ครัง  จากนนัก็จะเข้าสูก่ารแสดงเวลาตามปกติ
สว่นคา่อณุหภมูจิะรอ  วินาที จงึจะแสดงคา่ได้  ในการใช้งานทวัไป ปุ่มกดคือดงันี

ปุ่ม Set สําหรับเลือกใช้งาน (Enable) หรือไมใ่ช้งาน (Disable) ระบบ Alarm
โดยถ้า LED สีเหลืองสวา่ง แสดงวา่ใช้งาน แตถ้่าดบั แสดงวา่ไมใ่ช้งาน

ปุ่ม Adj สําหรับกดด ูวินาที,ปี สลบักบั วนัในสปัดาห์,วนัที,เดือน ของบรรทดักลาง

สว่นปุ่ม Set  ถ้ากดค้างไว้นาน  วินาที  จะเข้าสูก่ารตงัเวลานาฬกิา โดยใช้หลกัการตงัทีละหลกั  หลกัทีตวัเลขกระพริบ  คือสามารถ
เปลียนแปลงตวัเลขได้ด้วยปุ่ม Adj  และเมอืกด Set ก็จะเลือนไปยงัหลกัตอ่ไป ... สว่นการตงัวนัในสปัดาห์นนั (Su,Mo,Tu,WE,tH,Fr,SA)
เครืองจะกระพริบพร้อมกนัทงั  หลกัเลย  เมอืตงัจนครบหน้าแล้ว  ก็จะให้ตงัปี  หลกั (ค.ศ.) ด้วยเป็น Y_XX  เมอืครบแล้วจะสง่เสียง
Beep ยาว  หมายถึงได้ทําการตงัเวลาเรียบร้อยแล้ว  โดยจะเริมต้นวนิาทีเป็น  เสมอ   กรณีกดตงัเวลา  แตไ่มมี่การกดปุ่มนาน 
วนิาที เครืองจะย้อนกลบัไปสูโ่หมดแสดงเวลาให้ทนัที

ปี  หลกัให้ตงัเป็นแบบ ค.ศ  เพอืให้รองรบัปีอธิกสรุทิน (Leap Year) ได้อยา่งถกูต้อง  ก็คือทกุ ๆ   ปีจะเพมิวนัที  ในเดอืนกมุภาพนัธ์
เช่น ปี    ทังนี AB-303 จะปรับวันทีได้ถูกต้องไปจนถึงปี  สําหรับความสว่างของตวัเลข LED สีแดงนัน
ปกตแิล้วจะใช้คา่ Low ซงึให้ความสวา่งแบบประหยดัพลงังาน แตถ้่าแสงสวา่งภายนอกมากจนถงึจดุหนงึ  เครืองก็จะปรับคา่เป็น
High ให้อตัโนมตั ิ  เพือให้ยงัคงมองเหน็ตวัเลขได้ชดัเจน  (รายละเอียดการตงัคา่ Low High ให้ดหูวัข้อตอ่ไป)  ผู้ใช้สามารถ
ปรับความไว้ตอ่แสงภายนอกได้  ด้วยการใช้ไขควงเลก็ ๆ  ปรับตวั Volumn ทีอยูท่างด้านซ้ายของหน้าปัด  โดยถ้าหมนุตามเข็มสดุ
= ไวสดุ

สําหรับเสียง Alarm นนั  เมือถงึเวลาทีตงัไว้  เครืองจะสง่เสียงเตือนเป็นจงัหวะทกุ ๆ วนิาที  โดยจะเตือนนาน  นาทแีล้วกห็ยดุ
ในระหว่างนันถ้าผู้ ใช้กดปุ่ มใด ๆ ก็หมายถึงให้หยุดเสียงทันที  ส่วนกรณีตังวันพิเศษ  เครืองก็จะทําให้ตวัเลข วัน,เดือน
กระพริบเป็นจงัหวะตลอดวนัพเิศษนนั  เพอืเตือนให้ผู้ใช้รับทราบ
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เมือต้องการตงัคา่ในรายละเอียด  ให้ปิดเครืองก่อน  จากนนักดปุ่ ม Set ฃ้างไว้แล้วจึงเปิดเครือง  รอ  วินาทีแล้วจึงปล่อย

เครืองกจ็ะเข้าสูโ่หมดการตงัคา่ในรายละเอียด (Initial) ให้ทนัที   หลกัการตงัก็เป็นแบบทลีะหลกั  โดยปุ่ม Adj สําหรบัเปลียนแปลงคา่

สว่นปุ่ ม Set คือเลือนไปหลกัตอ่ไป  ในโหมดนีเครืองจะให้ตงัคา่ตา่ง ๆ  ดงันี (อกัษร X คือคา่ทีตงัได้)

Hb _X Hour Beep คา่ X ตงัไปเป็น -

 = ไมใ่ชร่ะบบเตือนแตล่ะชวัโมง

 = ใช้ระบบเตือนทกุ  นาที (คือทกุ ๆ  ชวัโมงนนัเอง)

 = ใช้ระบบเตอืนทกุ  นาที (นาทีที , )

 = ใช้ระบบเตือนทกุ  นาที (นาทีที , , , )

Default = 0

dH _X Display High Bright  คา่ X ตงัได้ -  (  สวา่งสดุ)

การตงัความสวา่ง จะแสดงบรรทดักลางเป็นเลข  ทงัหมดด้วย

เพอืให้เหน็ความเปลียนแปลงอยา่งชดัเจน

Default = 7

dL _X Display Low Bright  คา่ X ตงัได้ -  (  สวา่งสดุ)

Default = 2

tL _X Time Link  คา่ X ตงัได้เป็น -

 = ไมใ่ช้ระบบ Time Link

 = ใช้ระบบ Time Link กบัตวัแม ่Master Clock

การเลือกใช้ระบบนี  หมายถงึวา่ภายใน  วนั  ถ้ามกีารตงัเวลามาจากตวัแม ่ทกุอยา่งกจ็ะดําเนินไปตามปกติ

แตถ้่าไมมี่การตงั  ซงึอาจเพราะสญัญาณผิดพลาด หรือไมมี่ตวัแม ่ เครือง AB-303 จะแสดงให้รับทราบ

ด้วยการกระพริบ Colon เป็นจงัหวะ  ครัง (ปกตกิระพริบ  ครังตอ่วินาที)

Default = 0

AL _1-4 สําหรับการตงัคา่ Alarm เป็น ชวัโมง,นาที  โดยตงัได้  คา่

XX XX Default = — —

Sd _1-4 สําหรับการตงัคา่ Special Day เป็น วนัที,เดือน โดยตงัได้  คา่

XX XX Default = — —

เมอืตงัมาจนครบแล้ว  เครืองจะสง่เสียง Beep ยาวให้รับทราบ  และทําการเก็บข้อมลูทีตงัไว้ตามต้องการ จากนนัจะวนกลบัไปยงัคา่แรก

เผืออาจจะมกีารเปลียนแปลงใด ๆ  อีก  เมอืทกุอยา่งเรียบร้อยให้ปิดเครือง และเปิดใช้งานใหมไ่ด้ตอ่ไป
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AB-303 ยงัสามารถตงัคา่รายละเอยีดตา่ง ๆ ให้กลบัเป็นคา่ Default (คือคา่ทีตงัเมอืทําการผลิต) ได้ด้วย โดยทําได้อยา่งสะดวก

ด้วยการปิดเครือง  จากนนักดปุ่มทงั  ค้างไว้แล้วจงึเปิดเครือง  รอ  วินาทีแล้วจงึปลอ่ย เครืองจะแสดงคําวา่ Conf หมายถงึ

ให้ยนืยนัอกีทีด้วยปุ่ ม Set  โดยเครืองก็จะเปลียนแปลงคา่ให้กลบัเป็น Default ทงัหมด  แตถ้่ากด Adj ก็หมายถงึยกเลิก

นอกจากนี AB-303 ยงัมโีหมดทดสอบ  ทีใช้ในการผลิตหรือตรวจซอ่มด้วย  โดยการปิดเครือง จากนนักดปุ่ม Adj ค้างไว้แล้วจงึเปิดเครือง

รอ  วนิาทีแล้วจงึปลอ่ย  เครืองจะเข้าสู่โหมดทดสอบทนัที  ด้วยการแสดงแตล่ะขีดของตวัเลขวนไปเรือย ๆ จนครบ  รอบ

จากนนัก็จะแสดงตวัเลข -  และ A,b,C บนหน้าปัด  วินาที ในระหวา่งการแสดงขีดวนนนั  ถ้ากดปุ่ม Set ก็จะทํางานเร็วขนึ

แตถ้่ากด Adj ก็จะทํางานช้าลง พร้อมทําให้ LED สีเหลืองตดิสวา่งด้วย ... นอกจากการทดสอบในโหมดนีแล้ว  ยงัต้องทําการตงัเวลา

และดเูวลาทีเดินได้จริงในโหมดปกตด้ิวย  รวมทงัคา่อณุหภมู ิและทดสอบเรืองการปรับความสวา่งของตวั Sensor รับแสงด้วย
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เพมิชดุสือสารกบัตวัแม่

แบบไร้สาย

(KYL-200U)

# ทําให้นาฬกิาทกุตวัเดนิพร้อมกนัอยา่งแมน่ยํา

# ใช้งานได้ในระยะ  เมตร

AB-303

AB-303

AB-303

AB-303

MN-2200
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ภาพด้านหลงั มรูีนอ็ตและชอ่งเสียง Buzzer ปุ่มกดตงัคา่

ชอ่งระบายอากาศ ไฟแสดง Alarm Enable

บริเวณตวัรบัแสงภายนอก และชอ่งปรับความไว ชอ่งสําหรับหวัวดัอณุหภมิู


