


AB-402 คือสวิทช์ปิดเปิดท่ีทำงานด้วย Motion Sensor  คือตรวจจับความเคล่ือนไหวของส่ิงมีชีวิต (ทำนองเดียวกับประตูเข้าห้าง
ท่ีเปิดเอง เม่ือมีคนเดินเข้ามาใกล้) สามารถต้ังเวลาเปิดได้ 1 - 5 นาที  มี LED แสดงสถานะตา่ง ๆ และยังใช้เป็นระบบ Alarm
(กันขโมย) ได้  โดยจะส่งเสียงเตือนเมื่อมีการบุกรุก  ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้เปิดปิดไฟตามทางเดิน
เพ่ือการประหยัดพลังงาน คือเปิดเฉพาะเวลาทีมี่คนเดินผ่าน  ใช้เปิดปิดไฟหน้าประตูบ้านโดยจะทำงานเฉพาะเวลามคีนเข้าใกล้
ใช้เปิดไฟในห้องอัตโนมัติเม่ือมีคนเข้ามา  ขณะเดียวกันก็ใช้เป็นระบบ Alarm (กันขโมย) สำหรับผู้บุกรุกได้ด้วย

ทำงานด้วย Motion Sensor คุณภาพเย่ียม  ตรวจจับในระยะ 5 เมตร  มุมกว้างถึง 100 องศา
พร้อมกับไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 87FE6051 ใช้ความถ่ีภายใน 11.0592 MHz
มี Relay เพ่ือการเปิดปิด ข้ัวแบบ NO (Normal Open) หน้า Contact รับได้ 220VAC 5A
มีปุ่มกด 1 ตัวเพ่ือการใช้งานและต้ังค่าต่าง ๆ  พร้อม LED 1 ดวงแสดงสถานะการทำงาน
ต้ังค่า Delay ได้ต้ังแต่ 1 - 5 นาที (สินค้าจากการผลิตจะต้ังไว้ท่ี 2 นาที)
เคสเหล็กทรงต้ัง  สามารถติดผนังเข้ากับสวิทช์ไฟเดิมได้อย่างสะดวก
ใช้ไฟบ้าน 220 VAC กำลังไฟสูงสุดเพียง 4W
ขนาดสินค้า 63 x 135 x 50 mm

ส่วนประกอบสนิคา้ ตัวเคร่ือง , ชีทคู่มือ
www.smicrothai.com
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มีสายปล๊ักพร้อมใช้งาน

บริเวณข้ัวต่อภายใน
หมายเหตุ ... สินค้าจะทำเป็นปล๊ักเสียบไฟ 220 VAC ได้โดยตรง และมี Output เป็นปล๊ักตัวเมียเพ่ือใช้กับหลอดไฟได้เลย ...
แต่ถ้าผู้ใช้ต้องการนำไปต่อพ่วงกับสวิทช์ไฟเดิม  ก็สามารถดัดแปลงได้ตามต้องการ




เม่ือเปิดเคร่ืองจะมีเสียง Beep ส้ัน ๆ  แล้ว LED กระพริบ 2 คร้ัง จากน้ันก็พร้อมใช้งานทันที  โดยเม่ือเร่ิมต้น Relay จะอยู่ในสถานะ
OFF และเม่ือกดปุ่ม  เคร่ืองจะเปล่ียนสถานะไปเป็น 3 รูปแบบดังน้ี

กดปุ่ม (1) สถานะเปิด (Relay ON) , LED สว่าง

กดปุ่ม (2) จับความเคล่ือนไหว (Motion Relay ON,OFF)
LED กระพริบเร็ว ถ้าอยู่ในสถานะเปิด (Relay ON)
LED กระพริบช้า ถ้าอยู่ในสถานะปิด (Relay OFF)

กดปุ่ม (3) สถานะปิด (Relay OFF) , LED ดับ

ทั้ง 3 สถานะจะวนไปเรื่อย ๆ ตามการกดปุ่ม  ในกรณีใช้งานแบบจับความเคลื่อนไหว  เครื่องจะทำการเปิด (Relay ON)
เม่ือมีคนผ่านมาในบริเวณ  ซ่ึงครอบคลุมระยะ 5 เมตร และมีมุมกว้าง 100 องศา  และจะเปิดเป็นระยะเวลา ตามค่า Delay ท่ีต้ังไว้
(ปกติจะเป็น 2 นาที)  ในกรณีท่ียังมีความเคลือ่นไหวอยู่ในบริเวณ  เคร่ืองจะ Reset ค่า Delay ให้เร่ิมต้นใหม่เสมอ  ซ่ึงก็คือ
จะต้องไม่มีความเคล่ือนไหวใด ๆ  นานตามค่า Delay เคร่ืองจึงจะปิด

เม่ือต้องการใช้งานโหมด Alarm  ให้กดปุ่มค้างนาน 2 วินาที  เคร่ืองจะเข้าสู่โหมด Alarm ให้ทันที  ซ่ึงจะมีลำดับการทำงานเป็น
ช่วง ๆ ดังน้ี

A1 หน่วงเวลาออกจากบริเวณตามระยะเวลา Delay
สถานะเปิด (Relay ON) , LED กระพริบเร็วมาก (เร็วกว่ากระพริบเร็ว)

A2 ตรวจจับความเคล่ือนไหว
สถานะปิด (Relay OFF) , LED กระพริบช้า

A3 เม่ือมีคนผ่านมาในบริเวณ  เคร่ืองจะส่งเสียง Beep เตือน 1 คร้ัง
สถานะเปิด (Relay ON) , LED กระพริบเร็วมาก  และหน่วงเวลาตามค่า Delay
ในระหว่างน้ี  ถ้าผู้ใช้กดปุ่มค้างนาน 2 วินาที เคร่ืองก็จะกลับเข้าสู่การใช้ปกติตามเดิม

A4 แต่ถ้ายังไม่เข้าสู่โหมดปกติ และครบเวลา Delay
เคร่ืองจะส่งเสียง Beep ค้างยาวตามคา่ Delay  คือให้ผู้บุกรุกกลัวน่ันเอง (Alarm)
สถานะเปิด (Relay ON) , LED กระพริบเร็วมาก
ในระหว่างน้ี  ถ้าผู้ใช้กดปุ่มค้างนาน 2 วินาที เคร่ืองก็จะกลับเข้าสู่การใช้ปกติตามเดิม

A5 แต่ถ้ายังไม่เข้าสู่โหมดปกติ และครบเวลา Delay
เคร่ืองก็จะหยุดส่งเสียง Beep ไปเอง
สถานะเปิด (Relay ON) , LED กระพริบเร็วมาก
เม่ือผู้ใช้กลับมายังบริเวณก็จะทราบได้ว่ามีการบุกรุกแล้ว โดยดูจากสถานะเปิดน่ันเอง
และเม่ือกดปุ่มค้างนาน 2 วินาที เคร่ืองก็จะกลับเข้าสู่การใช้ปกติตามเดิม
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ถ้าผู้ใช้ต้องการเปล่ียนแปลงค่า Delay ก็สามารถทำได้  โดยให้ปิดเคร่ืองก่อน  จากน้ันกดปุ่มค้างไว้แล้วจึงเปิดเคร่ืองรอจนมีเสียง Beep
ส้ัน ๆ  แล้วจึงปล่อยมือ   LED จะกระพริบ 4 คร้ัง  แสดงว่าได้เข้าสู่โหมดการต้ังค่า Delay แล้วให้กดปุ่มเลือกค่า Delay ได้ตามต้องการ
ซ่ึงถ้ากดปุ่มแล้ว  LED กระพริบก่ีคร้ัง  ก็หมายถึงจำนวนนาทีท่ีต้องการ โดยจะเป็นได้ต้ังแต่ 1 - 5 นาที  เม่ือต้ังเสร็จแล้วก็ปิดเคร่ืองได้เลย


