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ส่วนประกอบสินค้า ตัวเครือง
เลือกซือเพิมเติม ชุดสือสารกับตัวแม่แบบไร้ สาย (KYL-200U)
สินค้าทีใช้ ร่วมได้ MN-2200 ... Master Control Clock (ใช้ เป็ นตัวแม่)

AB-303 คือนาฬกิ าดิจติ อลทีมีความเทียงตรงสูง แสดงเวลาเป็ นชัวโมง,นาที และวันในสัปดาห์พร้ อมกับวัน,เดือน ไปพร้ อมกัน
อีกทังยังแสดงค่าอุณหภูมเิ ป็ นองศาเซสเซียสด้ วย สามารถตังให้ สง่ เสียงเตือนทุก ๆ , , นาทีได้ และยังตัง Alarm ได้
เวลาของทุกวัน รวมทังตังเตือนวันพิเศษได้ อีก วันของทุกปี มีระบบปรับความสว่างของตัวเลข (7-Segment LED)
ได้ตามแสงภายนอก และรองรับระบบการตังเวลาได้จากตัวแม่ (Master) เพือให้นาฬกิ าทุกตัวในบริเวณ เดินตรงกันอย่างแม่นยําทุกตัว
เหมาะสําหรับการใช้งานตามบ้าน,โรงงาน,ห้ องประชุม

 























แสดงผลด้วยตัวเลข 7-Segment LED สีแดง ความสูง นิว
บรรทัดบนแสดง ชัวโมง , นาที โดยมี Colon กระพริบตรงกลาง
บรรทัดกลางแสดง วันในสัปดาห์ (Su,Mo,Tu,WE,tH,Fr,SA) , วันที , เดือน
บรรทัดล่างแสดง อุณหภูมชิ ว่ ง - . ถึง . องศาเซสเซียส (Sensor ภายในวัดได้ - . ถึง . )
สามารถกดดู วินาที และปี (ค.ศ) ได้ โดยแสดงผลทีบรรทัดกลาง สลับกับการแสดง วันที
การตังค่าต่าง ๆ ทําได้ สะดวกด้ วยปุ่ มเพียง ปุ่ มคือ Set และ Adj
ทํางานด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 87FE6051 ใช้ ความถีภายใน .
MHz
ชิพนาฬกิ าเบอร์ DS3232 ความผิดพลาดไม่เกิน นาที/ปี พร้ อม Battery Backup (CR2032) ทําให้ ระบบเวลายังคงเดินอยู่
แม้ ในขณะไฟฟ้าดับ (ไม่แสดงผล) โดยทํางานได้ นานถึง ปี
ตังค่าความสว่างของตัวเลขได้ระดับ - โดยตังได้ ค่าคือ High และ Low ซึงค่า High จะใช้งานเมือแสงสว่างจากภายนอกสูง
นอกจากนันจะใช้เป็นค่า Low
สามารถปรับความไวต่อแสงภายนอกได้ด้วย Volumn เล็ก ๆ บนหน้ าปัด
ตังค่า Alarm เป็ นชัวโมง,นาที ได้ ครัง โดยทํางานเหมือนกันทุกวัน และตัง Enable (ใช้ งาน) หรื อ Disable (ไม่ใช้ งาน)
ได้อย่างสะดวกด้ วยปุ่ ม Set โดยดูจาก LED สีเหลืองบนหน้ าปัด ทําให้ ไม่ต้องตังเวลาใหม่ทกุ ครังทีจะใช้ งาน
ตั งค่ า Special Day ได้ วั น ของปี คื อ ตั ง วั น ,เดื อน โดยเครื องจะกระพริ บ ให้ รั บ ทราบตลอดในวั น นั น เช่ น
การตังวันเกิดของคนในบ้าน หรือตังวันสําคัญขององค์กร
ตังให้ สง่ เสียง Beep ได้ เป็นทุก ๆ , หรือ นาที หรือไม่ตงก็
ั ได้
รองรั บระบบการตั งเวลาจากตัว Master Clock (Link) ได้ โดยเพิ มชุดสื อสารแบบไร้ สาย ซึ งจะทํา ให้ ตัว Master
สามารถปรับเวลาให้ กบั AB-303 ได้ วนั ละครัง โดยถ้ าใช้ หลาย ๆ ตัวในบริ เวณเดียวกัน นาฬิกาทุกตัวจะเดินตรงกัน
อย่างแม่นยําเสมอ ไม่ต้องวุน่ วายกับการตังเวลาอีกเลย ... และกรณีตวั Master เกิดเสียหายไม่สง่ สัญญานมา ตัวเครื อง
AB-303 จะแสดงผลให้ รับทราบได้ด้วย (Colon กระพริบ ครัง)
ใช้ ไฟบ้ าน VAC กําลังไฟสูงสุดเพียง W (ภายในใช้ ไฟจากหม้อแปลง VAC กินกระแส mA)
สําหรับตัวบอร์ดภายใน รับไฟเลียงได้ชว่ งกว้ างคือ - VAC หรือ - VDC
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เมือเปิ ดเครือง AB-303 จะส่งเสียง Beep สัน ๆ และกระพริบไฟ LED สีเหลือง ครัง จากนันก็จะเข้ าสูก่ ารแสดงเวลาตามปกติ
ส่วนค่าอุณหภูมจิ ะรอ วินาที จึงจะแสดงค่าได้ ในการใช้ งานทัวไป ปุ่ มกดคือดังนี
ปุ่ ม Set สําหรับเลือกใช้ งาน (Enable) หรื อไม่ใช้ งาน (Disable) ระบบ Alarm
โดยถ้ า LED สีเหลืองสว่าง แสดงว่าใช้ งาน แต่ถ้าดับ แสดงว่าไม่ใช้ งาน
ปุ่ ม Adj สําหรับกดดู วินาที,ปี สลับกับ วันในสัปดาห์,วันที,เดือน ของบรรทัดกลาง
ส่วนปุ่ ม Set ถ้ ากดค้างไว้นาน วินาที จะเข้ าสูก่ ารตังเวลานาฬกิ า โดยใช้ หลักการตังทีละหลัก หลักทีตัวเลขกระพริบ คือสามารถ
เปลียนแปลงตัวเลขได้ด้วยปุ่ม Adj และเมือกด Set ก็จะเลือนไปยังหลักต่อไป ... ส่วนการตังวันในสัปดาห์นนั (Su,Mo,Tu,WE,tH,Fr,SA)
เครืองจะกระพริบพร้ อมกันทัง หลักเลย เมือตังจนครบหน้ าแล้ว ก็จะให้ ตงปี
ั หลัก (ค.ศ.) ด้วยเป็ น Y_XX เมือครบแล้ วจะส่งเสียง
Beep ยาว หมายถึงได้ ทําการตังเวลาเรียบร้ อยแล้ว โดยจะเริมต้นวินาทีเป็ น เสมอ กรณีกดตังเวลา แต่ไม่มกี ารกดปุ่ มนาน
วินาที เครืองจะย้อนกลับไปสูโ่ หมดแสดงเวลาให้ ทนั ที
ปี หลักให้ตงเป็
ั นแบบ ค.ศ เพือให้รองรับปี อธิกสุรทิน (Leap Year) ได้อย่างถูกต้อง ก็คอื ทุก ๆ ปีจะเพิมวันที ในเดือนกุมภาพันธ์
เช่น ปี
ทังนี AB-303 จะปรับวันที ได้ ถูกต้ องไปจนถึงปี
สําหรับความสว่างของตัวเลข LED สีแดงนัน
ปกติแล้ วจะใช้ คา่ Low ซึงให้ ความสว่างแบบประหยัดพลังงาน แต่ถ้าแสงสว่างภายนอกมากจนถึงจุดหนึง เครืองก็จะปรับค่าเป็ น
High ให้ อตั โนมัติ เพือให้ ยงั คงมองเห็นตัวเลขได้ ชดั เจน (รายละเอียดการตังค่า Low High ให้ ดหู วั ข้ อต่อไป) ผู้ใช้ สามารถ
ปรับความไว้ ตอ่ แสงภายนอกได้ ด้ วยการใช้ ไขควงเล็ก ๆ ปรับตัว Volumn ทีอยูท่ างด้านซ้ ายของหน้ าปัด โดยถ้ าหมุนตามเข็มสุด
= ไวสุด
สําหรับเสียง Alarm นัน เมือถึงเวลาทีตังไว้ เครืองจะส่งเสียงเตือนเป็ นจังหวะทุก ๆ วินาที โดยจะเตือนนาน นาทีแล้ วก็หยุด
ในระหว่ างนันถ้ าผู้ใช้ กดปุ่ มใด ๆ ก็ หมายถึงให้ หยุดเสี ยงทันที ส่ วนกรณี ตังวันพิเศษ เครื องก็ จะทํา ให้ ตวั เลข วัน,เดื อน
กระพริบเป็นจังหวะตลอดวันพิเศษนัน เพือเตือนให้ ผ้ใู ช้ รบั ทราบ
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เมือต้ องการตังค่าในรายละเอียด ให้ ปิดเครื องก่อน จากนันกดปุ่ ม Set ฃ้ างไว้ แล้ วจึงเปิ ดเครื อง รอ วินาทีแล้ วจึงปล่อย
เครืองก็จะเข้าสูโ่ หมดการตังค่าในรายละเอียด (Initial) ให้ ทนั ที หลักการตังก็เป็นแบบทีละหลัก โดยปุ่ ม Adj สําหรับเปลียนแปลงค่า
ส่วนปุ่ ม Set คือเลือนไปหลักต่อไป ในโหมดนีเครืองจะให้ ตงค่
ั าต่าง ๆ ดังนี (อักษร X คือค่าทีตังได้)
Hb _X

Hour Beep ค่า X ตังไปเป็ น = ไม่ใช่ระบบเตือนแต่ละชัวโมง
= ใช้ ระบบเตือนทุก นาที (คือทุก ๆ ชัวโมงนันเอง)
= ใช้ ระบบเตือนทุก นาที (นาทีที , )
= ใช้ ระบบเตือนทุก นาที (นาทีที , , , )
Default = 0

dH _X

Display High Bright ค่า X ตังได้ - ( สว่างสุด)
การตังความสว่าง จะแสดงบรรทัดกลางเป็ นเลข ทังหมดด้วย
เพือให้ เห็นความเปลียนแปลงอย่างชัดเจน
Default = 7

dL _X

Display Low Bright ค่า X ตังได้ - ( สว่างสุด)
Default = 2

tL _X

Time Link ค่า X ตังได้ เป็ น = ไม่ใช้ ระบบ Time Link
= ใช้ระบบ Time Link กับตัวแม่ Master Clock
การเลือกใช้ระบบนี หมายถึงว่าภายใน วัน ถ้ ามีการตังเวลามาจากตัวแม่ ทุกอย่างก็จะดําเนินไปตามปกติ
แต่ถ้าไม่มกี ารตัง ซึงอาจเพราะสัญญาณผิดพลาด หรื อไม่มีตวั แม่ เครือง AB-303 จะแสดงให้ รบั ทราบ
ด้วยการกระพริบ Colon เป็ นจังหวะ ครัง (ปกติกระพริบ ครังต่อวินาที)
Default = 0

AL _1-4 สําหรับการตังค่า Alarm เป็ น ชัวโมง,นาที โดยตังได้ ค่า
XX XX
Default = — —
Sd _1-4 สําหรับการตังค่า Special Day เป็ น วันที,เดือน โดยตังได้ ค่า
XX XX
Default = — —
เมือตังมาจนครบแล้ว เครืองจะส่งเสียง Beep ยาวให้รบั ทราบ และทําการเก็บข้อมูลทีตังไว้ตามต้องการ จากนันจะวนกลับไปยังค่าแรก
เผืออาจจะมีการเปลียนแปลงใด ๆ อีก เมือทุกอย่างเรียบร้ อยให้ ปิดเครือง และเปิ ดใช้ งานใหม่ได้ตอ่ ไป
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AB-303 ยังสามารถตังค่ารายละเอียดต่าง ๆ ให้ กลับเป็ นค่า Default (คือค่าทีตังเมือทําการผลิต) ได้ ด้วย โดยทําได้ อย่างสะดวก
ด้วยการปิ ดเครือง จากนันกดปุ่ มทัง ค้ างไว้แล้ วจึงเปิ ดเครือง รอ วินาทีแล้ วจึงปล่อย เครืองจะแสดงคําว่า Conf หมายถึง
ให้ยนื ยันอีกทีด้วยปุ่ ม Set โดยเครืองก็จะเปลียนแปลงค่าให้ กลับเป็ น Default ทังหมด แต่ถ้ากด Adj ก็หมายถึงยกเลิก
นอกจากนี AB-303 ยังมีโหมดทดสอบ ทีใช้ในการผลิตหรือตรวจซ่อมด้วย โดยการปิดเครือง จากนันกดปุ่ ม Adj ค้างไว้แล้วจึงเปิดเครือง
รอ วินาทีแล้ วจึงปล่อย เครื องจะเข้ าสู่โหมดทดสอบทันที ด้ วยการแสดงแต่ละขีดของตัวเลขวนไปเรือย ๆ จนครบ รอบ
จากนันก็จะแสดงตัวเลข - และ A,b,C บนหน้ าปัด วินาที ในระหว่างการแสดงขีดวนนัน ถ้ ากดปุ่ ม Set ก็จะทํางานเร็วขึน
แต่ถ้ากด Adj ก็จะทํางานช้าลง พร้ อมทําให้ LED สีเหลืองติดสว่างด้วย ... นอกจากการทดสอบในโหมดนีแล้ว ยังต้องทําการตังเวลา
และดูเวลาทีเดินได้จริงในโหมดปกติด้วย รวมทังค่าอุณหภูมิ และทดสอบเรืองการปรับความสว่างของตัว Sensor รับแสงด้ วย


AB-303

เพิมชุดสือสารกับตัวแม่
แบบไร้ สาย
(KYL-200U)

AB-303
MN-2200
AB-303

AB-303
# ทําให้นาฬกิ าทุกตัวเดินพร้ อมกันอย่างแม่นยํา
# ใช้ งานได้ในระยะ เมตร

Page 4/5



ภาพด้านหลัง มีรูนอ็ ตและช่องเสียง Buzzer

ปุ่ มกดตังค่า

ช่องระบายอากาศ

ไฟแสดง Alarm Enable

บริเวณตัวรับแสงภายนอก และช่องปรับความไว

ช่องสําหรับหัววัดอุณหภูมิ
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