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AB-503 คือเครื องนับจํานวนแบบง่าย แสดงผลด้ วยตัวเลข LED สีแดงความสูง . นิว จํานวน หลัก รองรับจํานวนนับได้
ชิน มองเห็นได้ ชดั เจน (ใช้ ภายในอาคาร) นับจํานวนได้ เร็ วสูงสุด ชิน / วินาที ราคาประหยัด เหมาะอย่างยิงสําหรับ
การนับจํานวนในไลน์การผลิตต่าง ๆ

 









ตัวเลข 7-Segment LED สีแดงความสูง . นิว จํานวน หลัก
มีสาย Multicore ยาว เมตร ต่อกับปุ่ มกด ตัวเพือนับขึน,รี เซต และนับลง (+1,Reset,-1) สามารถนําไปต่อพ่วงกับ
หน้ าคอนแทคของ Relay เพือการนับค่าจากเครืองจักรอืน ๆ ได้ และทัง ปุ่ มนียังใช้ เพือการตังค่าด้วย
ระบบเก็บข้ อมูลแบบ Flash สามารถเก็บค่าต่าง ๆ ไว้ ได้ รวมทังค่าจํานวนนับด้วย
ทํางานด้ วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 87FE6051 ความถีภายใน .
MHz
มีสาย (ดํา,แดง) ยาว เมตร เพือใช้ ตอ่ ไฟเลียง VDC กินกระแส mA
มีสาย (เหลือง,ขาว) ยาว เมตร เพือการสือสาร RS485
ขนาดเครือง กว้ าง mm สูง mm หนา mm เป็ นเคสพลาสติกขึนรูป

 

+1

(Set)

Reset (Adj)
-1

(Back)
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ปุ่ ม + สําหรับการนับจํานวน โดยอาจจะต่อพ่วงกับหน้ าคอนแทค Relay เพื อการนับจํานวนจากเครื องจักรอืน ๆ ได้
ทังนีจะต้ องมีการกด (Close) ไม่น้อยกว่า mS จึงจะถือว่าเป็ นการนับ ทังนีเพือป้องกันสัญญานรบกวนนันเอง
ปุ่ ม - สําหรับนับจํานวนลดลง โดยมีหลักการเหมือนกับปุ่ ม +
การนับจํานวนนี ยังสามารถตังค่า De-Bounce ได้ ด้วย ตังแต่ . ถึง . วินาที ตัวอย่างเช่น ถ้ าตังค่าไว้ . วินาที
เมือมีการนับจํานวนไปแล้ ว เครืองจะหยุดรอ . วินาที จึงจะนับชินต่อไปได้ มีไว้ สําหรับการนับทีช้ ามาก ๆ และอาจมีสญ
ั ญาน
รบกวนต่าง ๆ ด้ วย ... กรณีถ้าตัง De-Bounce เป็ น ก็จะทําให้ นบั ได้ ทความเร็
ี
วสูงสุด ซึงจะต้องไม่เกิน ชิน / วินาที
ปุ่ ม Reset สําหรับการรี เซทค่าให้ เป็ น โดยจะต้องกดค้ างอย่างน้ อย . วินาที จึงจะทํางาน เพือป้องกันการกดอย่างไม่ตงใจ
ั
หรืออาจเป็นสัญญาณรบกวนด้วย
เมือนับจํานวนจนถึง แล้ว เครืองจะค้างหมายเลข ไว้โดยไม่มกี ารนับต่อแต่อย่างใด
จํานวนนับจะจําไว้ ได้ แม้ ขณะปิ ดเครือง และเมือเปิดเครืองมาใหม่กพ็ ร้ อมจะนับต่อได้








กดปุ่ ม Reset ค้ างไว้ แล้ วจึงค่อยจ่ายไฟเข้ าเครือง รอสักครู่หนึง แล้ วจึงปล่อยมือ เครืองจะเข้ าสูโ่ หมดการตังค่าให้ ทนั ที ทีจุดนี
ปุ่ มทัง ปุ่ มจะมีสถานะเป็ น Set , Adj และ Back
การตังค่าจะทําได้ แบบตังทีละหลัก คือหลักทีกระพริบอยู่ โดยกด Adj เพือเปลียนแปลงตัวเลข กด Set เพือเลือนไปหลักต่อไป
และกด Back เพือถอยกลับไปหลักหรือข้ อมูลก่อนหน้ า
ข้ อมูลทีตังได้ จะมีดงั นี (X คือหลักทีตังค่าได้)
C X (Cut Zero) ตัง =เพือแสดงเลข นําหน้ า และ =เพือตัดเลข นําหน้ า
เช่น ถ้ าจํานวนนับเป็ น ตัง จะแสดงเป็ น แต่ถ้าตัง ก็จะเป็น
d X X (De-Bounce) คือค่าตังแต่ . ถึง . วินาที
เช่น ถ้ าตัง XX=15 ก็หมายถึงค่า . วินาทีนนเอง
ั
A X X (Address) ตังค่า Address เพือการสือสารทาง RS485




เมือตังจนครบแล้ว เครืองก็จะเข้ าสูโ่ หมดการใช้ งานตามปกติตอ่ ไป
ค่าทีตังจะจําไว้ได้แม้ ขณะปิ ดเครืองด้วย





มีหลักการใช้ งานเหมือนกับสินค้า EM-D23 โดยสามารถโหลดคูม่ อื ได้ที www.smicrothai.com อีกที
ทังนีจะปรับคําสังหมายเลข ให้ เป็ นการอ่านค่า Counter แทน ดังนี
(RX) :3
(TX) XXX




Read Counter
คือค่า Counter ทีนับได้ ณ ขณะนัน

ผู้ใช้ สามารถใช้ คําสัง และ เพือใช้ งานในโหมดแสดงข้ อมูลจากคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อนื ๆ ได้ด้วย
สายสัญญาณทีต่อออกมาให้ คอื สีเหลือง (A+) และสีขาว (B-)
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