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AB-402 คือสวิทช์ปดิ เปิดทีท่ ำงานด้วย Motion Sensor คือตรวจจับความเคลือ่ นไหวของสิง่ มีชวี ติ (ทำนองเดียวกับประตูเข้าห้าง
ทีเ่ ปิดเอง เมือ่ มีคนเดินเข้ามาใกล้) สามารถตัง้ เวลาเปิดได้ 1 - 5 นาที มี LED แสดงสถานะต่าง ๆ และยังใช้เป็นระบบ Alarm
(กันขโมย) ได้ โดยจะส่งเสียงเตือนเมื่อมีการบุกรุก ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้เปิดปิดไฟตามทางเดิน
เพือ่ การประหยัดพลังงาน คือเปิดเฉพาะเวลาทีม่ คี นเดินผ่าน ใช้เปิดปิดไฟหน้าประตูบา้ นโดยจะทำงานเฉพาะเวลามีคนเข้าใกล้
ใช้เปิดไฟในห้องอัตโนมัตเิ มือ่ มีคนเข้ามา ขณะเดียวกันก็ใช้เป็นระบบ Alarm (กันขโมย) สำหรับผูบ้ กุ รุกได้ดว้ ย

  









ทำงานด้วย Motion Sensor คุณภาพเยีย่ ม ตรวจจับในระยะ 5 เมตร มุมกว้างถึง 100 องศา
พร้อมกับไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 87FE6051 ใช้ความถีภ่ ายใน 11.0592 MHz
มี Relay เพือ่ การเปิดปิด ขัว้ แบบ NO (Normal Open) หน้า Contact รับได้ 220VAC 5A
มีปมุ่ กด 1 ตัวเพือ่ การใช้งานและตัง้ ค่าต่าง ๆ พร้อม LED 1 ดวงแสดงสถานะการทำงาน
ตัง้ ค่า Delay ได้ตง้ั แต่ 1 - 5 นาที (สินค้าจากการผลิตจะตัง้ ไว้ท่ี 2 นาที)
เคสเหล็กทรงตัง้ สามารถติดผนังเข้ากับสวิทช์ไฟเดิมได้อย่างสะดวก
ใช้ไฟบ้าน 220 VAC กำลังไฟสูงสุดเพียง 4W
ขนาดสินค้า 63 x 135 x 50 mm



มีสายปลัก๊ พร้อมใช้งาน

บริเวณขัว้ ต่อภายใน
หมายเหตุ ... สินค้าจะทำเป็นปลัก๊ เสียบไฟ 220 VAC ได้โดยตรง และมี Output เป็นปลัก๊ ตัวเมียเพือ่ ใช้กบั หลอดไฟได้เลย ...
แต่ถา้ ผูใ้ ช้ตอ้ งการนำไปต่อพ่วงกับสวิทช์ไฟเดิม ก็สามารถดัดแปลงได้ตามต้องการ
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เมือ่ เปิดเครือ่ งจะมีเสียง Beep สัน้ ๆ แล้ว LED กระพริบ 2 ครัง้ จากนัน้ ก็พร้อมใช้งานทันที โดยเมือ่ เริม่ ต้น Relay จะอยูใ่ นสถานะ
OFF และเมือ่ กดปุม่ เครือ่ งจะเปลีย่ นสถานะไปเป็น 3 รูปแบบดังนี้
กดปุม่ (1)

สถานะเปิด (Relay ON) , LED สว่าง

กดปุม่ (2)

จับความเคลือ่ นไหว (Motion Relay ON,OFF)
LED กระพริบเร็ว ถ้าอยูใ่ นสถานะเปิด (Relay ON)
LED กระพริบช้า ถ้าอยูใ่ นสถานะปิด (Relay OFF)

กดปุม่ (3)

สถานะปิด (Relay OFF) , LED ดับ

ทั้ง 3 สถานะจะวนไปเรื่อย ๆ ตามการกดปุ่ม ในกรณีใช้งานแบบจับความเคลื่อนไหว เครื่องจะทำการเปิด (Relay ON)
เมือ่ มีคนผ่านมาในบริเวณ ซึง่ ครอบคลุมระยะ 5 เมตร และมีมมุ กว้าง 100 องศา และจะเปิดเป็นระยะเวลา ตามค่า Delay ทีต่ ง้ั ไว้
(ปกติจะเป็น 2 นาที) ในกรณีทย่ี งั มีความเคลือ่ นไหวอยูใ่ นบริเวณ เครือ่ งจะ Reset ค่า Delay ให้เริม่ ต้นใหม่เสมอ ซึง่ ก็คอื
จะต้องไม่มคี วามเคลือ่ นไหวใด ๆ นานตามค่า Delay เครือ่ งจึงจะปิด
เมือ่ ต้องการใช้งานโหมด Alarm ให้กดปุม่ ค้างนาน 2 วินาที เครือ่ งจะเข้าสูโ่ หมด Alarm ให้ทนั ที ซึง่ จะมีลำดับการทำงานเป็น
ช่วง ๆ ดังนี้
A1

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

A2

ตรวจจับความเคลือ่ นไหว
สถานะปิด (Relay OFF) , LED กระพริบช้า

A3

เมือ่ มีคนผ่านมาในบริเวณ เครือ่ งจะส่งเสียง Beep เตือน 1 ครัง้
สถานะเปิด (Relay ON) , LED กระพริบเร็วมาก และหน่วงเวลาตามค่า Delay
ในระหว่างนี้ ถ้าผูใ้ ช้กดปุม่ ค้างนาน 2 วินาที เครือ่ งก็จะกลับเข้าสูก่ ารใช้ปกติตามเดิม

A4

แต่ถา้ ยังไม่เข้าสูโ่ หมดปกติ และครบเวลา Delay
เครือ่ งจะส่งเสียง Beep ค้างยาวตามค่า Delay คือให้ผบู้ กุ รุกกลัวนัน่ เอง (Alarm)
สถานะเปิด (Relay ON) , LED กระพริบเร็วมาก
ในระหว่างนี้ ถ้าผูใ้ ช้กดปุม่ ค้างนาน 2 วินาที เครือ่ งก็จะกลับเข้าสูก่ ารใช้ปกติตามเดิม

A5

แต่ถา้ ยังไม่เข้าสูโ่ หมดปกติ และครบเวลา Delay
เครือ่ งก็จะหยุดส่งเสียง Beep ไปเอง
สถานะเปิด (Relay ON) , LED กระพริบเร็วมาก
เมือ่ ผูใ้ ช้กลับมายังบริเวณก็จะทราบได้วา่ มีการบุกรุกแล้ว โดยดูจากสถานะเปิดนัน่ เอง
และเมือ่ กดปุม่ ค้างนาน 2 วินาที เครือ่ งก็จะกลับเข้าสูก่ ารใช้ปกติตามเดิม

 

ถ้าผูใ้ ช้ตอ้ งการเปลีย่ นแปลงค่า Delay ก็สามารถทำได้ โดยให้ปดิ เครือ่ งก่อน จากนัน้ กดปุม่ ค้างไว้แล้วจึงเปิดเครือ่ งรอจนมีเสียง Beep
สัน้ ๆ แล้วจึงปล่อยมือ LED จะกระพริบ 4 ครัง้ แสดงว่าได้เข้าสูโ่ หมดการตัง้ ค่า Delay แล้วให้กดปุม่ เลือกค่า Delay ได้ตามต้องการ
ซึง่ ถ้ากดปุม่ แล้ว LED กระพริบกีค่ รัง้ ก็หมายถึงจำนวนนาทีทต่ี อ้ งการ โดยจะเป็นได้ตง้ั แต่ 1 - 5 นาที เมือ่ ตัง้ เสร็จแล้วก็ปดิ เครือ่ งได้เลย
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