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ตัวเครือ่ งและสาย Sensor ยาว 2 เมตร, ชีทคูม่ อื

AB-T4 คือเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งใช้ตัวบอร์ดรุ่น EM-T4 มาบรรจุลงเคสให้เรียบร้อย นำไปใช้งานได้อย่างสะดวก
ตัวเคสพลาสติกสวยงาม ขนาดกว้าง 100 mm สูง 140 mm หนา 60 mm สามารถติดตัง้ เข้ากับผนัง หรือวางตัง้ บนโต๊ะก็ได้
มีภาคจ่ายไฟให้พร้อมอยู่ภายใน พร้อมสวิทช์เปิดปิดเครื่อง และพิเศษ ทางด้าน Relay Output จะทำเป็นปลั๊กด้านข้าง
ให้พร้อมเลย ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นไฟ 220 VAC ได้ทันที (เช่น พัดลม) รายละเอียดการใช้งานจะเหมือนกับ EM-T4
ทุกประการ ให้อา่ นได้จากคูม่ อื EM-T4 ในหน้าต่อไป

ภาพตัวเครือ่ ง

รูนอ็ ตด้านหลัง (เลือกเจาะ 1 หรือ 2)

ปลัก๊ ด้านข้าง

แผงวงจรด้านใน

EM-T4

v2.0 (2015)

Temperature Controller www.smicrothai.com
ส่วนประกอบสินค้า

ตัวบอร์ดและสาย Sensor ยาว 2 เมตร ไม่มภี าคจ่ายไฟ

EM-T4 คือบอร์ดควบคุมด้วยอุณหภูมิ ใช้ Sensor แบบดิจติ อล สำหรับการวัดค่าในบรรยากาศ โดยวัดค่าได้ตง้ั แต่ -55 ถึง 125
องศาเซลเซียส ความละเอียด 0.1 องศา มี Relay 1 ตัว โดยมีหน้า Contact แบบ NO สามารถตัง้ ควบคุมได้ทง้ั แบบคุมเย็น
หรือคุมร้อน ใช้งานง่ายด้วยปุม่ กดเพียง 2 ปุม่ บอร์ดมีขนาดเล็ก ประยุกต์ใช้งานได้อย่างสะดวก
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ทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 82E54AS2 Clock 11.0592 MHz
หัววัดอุณหภูมเิ บอร์ DS18B20 วัดได้ -55 ถึง 125 องศาเซียลเซียส ความละเอียด 0.1 องศา
แสดงผลด้วย 7-Segment LED สีแดง 4 หลัก ความสูงตัวเลข 0.56 นิว้
แสดงค่า XX.X’c และตัง้ ความสว่างของ 7-Segment LED ได้ 5 ระดับ
แสดงผลได้ -55 ถึง -9.9 ถึง 99.9 ถึง 125 (มีทศนิยมเฉพาะช่วง -9.9 ถึง 99.9)
การตัง้ ค่าอุณหภูมเิ พือ่ การควบคุมตัง้ ได้ -9.9 ถึง 99.9 องศาเซลเซียส
ปุม่ กด 2 ตัวเพือ่ การตัง้ ค่า คือ Set และ Adj และมี LED สีเหลืองแสดงสถานะของ Relay
ตัว Relay มีหน้า Contact แบบ NO ใช้กบั 220 VAC กระแส 5A
หัววัด Sensor ต่อสายได้ยาว 100 เมตร (สายมาตรฐานให้มายาว 2 เมตร)
ไฟเลีย้ ง 9 VAC / 12 VDC กินกระแส 300 mA
ขนาดบอร์ด กว้าง 77 mm สูง 80 mm หนา 35 mm
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เมื่อเปิดเครื่อง แสดง Version x.x ของ Firmware และ LED สีเหลืองกระพริบ 2 ครั้ง จากนั้นก็เข้าสู่การทำงานตามปกติ
โดยจะมีระบบตรวจสอบค่าจากหัววัดให้มีความเสถียร เพราะฉะนั้นเริ่มแรกจะแสดงเป็น — ก่อน จากนั้นครู่เดียว
ก็จะแสดงค่าอุณหภูมิที่อ่านได้จริง ในกรณีที่ Sensor เสียหรือสายขาด เครื่องก็จะแสดงเป็น — ด้วยเหมือนกัน
เมือ่ เครือ่ งแสดงค่าอุณหภูมแิ ล้ว นัน่ หมายถึงจะทำงานตามค่าอุณหภูมทิ ต่ี ง้ั ไว้ดว้ ย ถ้า LED สีเหลืองติดสว่าง หมายถึง Relay
เป็น ON ปุม่ 2 ตัวจะเป็นดังนี้
ปุม่ SET
ปุม่ ADJ

เพือ่ การตัง้ ค่า
เพือ่ การ On/Off Relay โดยตรง

กรณีกด ADJ แล้ว Relay เป็น On หรือ Off แต่ถ้าเงื่อนไขตามอุณหภูมิ กำหนดให้เปลี่ยนแปลงชั่วครู่เดียว Relay
ก็จะกลับสถานะตามค่าอุณหภูมิทันที ... การกดปุ่ม SET จะเป็นการตั้งค่า ซึ่งมีรูปแบบคือตั้งทีละหลัก หลักที่กระพริบ
คือตัวเลขที่ตั้ง เปลี่ยนแปลงได้โดยปุ่ม ADJ และปุ่ม SET ก็คือเลื่อนไปทีละหลัก ... ลำดับการตั้งจะเป็นดังนี้ (อักษร X
คือตัวเลขทีจ่ ะตัง้ )
CH_X ตัง้ C หรือ H คือคุมเย็น (Cool) หรือคุมร้อน (Hot)
XX.X’t ตัง้ ค่า Temp ทีต่ อ้ งการ
XX.X’G ตัง้ ค่า Gap ของ Temp
b8_X ตัง้ ค่าความสว่าง 0-4 ของ 7-Segment LED (default=3)
SAvE แสดงให้ทราบว่าได้ Save เข้าในเครือ่ งแล้ว
ตัวอย่าง 1 ... ตัง้ C คือคุมเย็น (คุมเครือ่ งทำความเย็น) โดยมี Temp=25.0 และ Gap=1.5 เมือ่ อุณหภูมมิ คี า่ สูงขึน้ จนถึง 26.5
Relay จะ On เพือ่ เปืดเครือ่ งทำความเย็น จากนัน้ เมือ่ อุณหภูมลิ ดลงจนถึงค่า 23.5 Relay ก็จะ Off เพือ่ ปิด
ตัวอย่าง 2 ... ตัง้ H คือคุมร้อน (คุมเครือ่ งทำความร้อน) โดยมี Temp=45.0 และ Gap=1.0 เมือ่ อุณหภูมมิ คี า่ ต่ำลงจนถึง 44.0
Relay จะ On เพือ่ เปืดเครือ่ งทำความร้อน จากนัน้ เมือ่ อุณหภูมสิ งู ขึน้ จนถึงค่า 46.0 Relay ก็จะ Off เพือ่ ปิด
การตั้งค่าอุณหภูมิ XX.X สามารถตั้งได้ -9.9 ถึง 99.9 โดยในหลักแรก สามารถตั้งเป็นเครื่องหมายลบ ‘-’ ได้ ค่าต่าง ๆ
ทีต่ ง้ั ไว้จะเก็บไว้ในหน่วยความจำ Flash ภายใน ซึง่ จำค่าไว้ได้แม้ในขณะปิดเครือ่ ง
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EM-T4 มีระบบทดสอบตัวเองด้วย โดยให้กดปุ่ม ADJ ค้างไว้ แล้วจึงเปิดเครื่อง รอประมาณ 2 วินาที แล้วจึงปล่อยมือ
เครือ่ งจะแสดงขีดทีละขีด 4 รอบ แล้วแสดง 0123 ประมาณ 1 วินาที ถ้ากด SET จะวิง่ เร็วขึน้ และ LED สีเหลืองสว่าง และถ้ากด
ADJ จะวิง่ ช้าลง และ Relay ON ... การทดสอบจะครบสมบูรณ์โดยต้องเข้าโหมดปกติ เพือ่ ดูคา่ อุณหภูมทิ ว่ี ดั ได้ดว้ ย
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