


MX-20 คือนาฬกิาเพอืการควบคมุอปุกรณ์ไฟฟา้  โดยสามารถสงัเปิดและปิดได้ตาม “เวลา” ทีต้องการรวมถงึ สงัเปิดไฟล์เสียง MP3

เพือการแจ้งคาบเวลาผ่านระบบกระจายเสียงได้ด้วย  นอกจากนันยังทํางานเป็นนาฬิกาศนูย์กลางหลัก (Master Clock)

เพือกระจายค่าเวลาให้กับนาฬิกาตวัอืน ๆ ในบริเวณ ซึงจะทําให้นาฬิกาทุกตวัในบริเวณเดินตรงกันอย่างแม่นยําได้ด้วย

อีกทังยังสามารถวัดอุณหภูมิและความชืนได้ และตงัให้ Relay ทํางานเพือการควบคุมให้เย็นได้ตามทีต้องการ ... MX-20

ออกแบบมาอยา่งปราณีต รองรับการสือสาร RS485 Network ด้วย Cnet Protocal ทีมปีระสทิธิภาพยอดเยียม รองรบัการขยายชดุ

Relay ตวัลูก (Slave) ได้ถึง  บอร์ด และเลือกใช้ระบบสือสารผ่านคลืนวิทยุ RF ได้  ทําให้ลดภาระเรืองการเดินสาย ...

เหมาะสําหรับการใช้บอกคาบเวลาในโรงเรียน,โรงงาน  การตั งเปิดปิดอุปกรณ์ในบ้าน,โรงงาน,สํานักงาน,หอพัก

และการใช้ควบคมุความเยน็ภายในโรงเรือนทางด้านเกษตรกรรม

ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 82FE564 ใช้ความถีภายใน .  MHz
ชพินาฬกิาความแมน่ยําสงูเบอร์ DS3232  คา่เวลาผดิพลาดไมเ่กิน  นาที / ปี  พร้อมระบบ Battery Backup ได้นาน  ปี
ในขณะทไีฟฟา้ดบั (ตวั Battery ใช้รุ่น CR2032)
ข้อมลูโปรแกรมและการตงัคา่ตา่ง ๆ  เก็บใน EEprom เบอร์ 24LC16
แสดงผลด้วยจอ LCD 20 อกัษร  บรรทดั (ภาษาองักฤษ) และมีไฟ Backlight สอ่งหลงั
คีย์แบบโทรศพัท์  คย์ี ปอ้นข้อมลูและตงัคา่ได้สะดวก พร้อมเสียง Beep ตอบสนองการทํางาน
มสีวิทช์แบบกญุแจ เพือปอ้งกนัไมใ่ห้กดคีย์ใด ๆ  ได้  ปอ้งกนัการตงัคา่ตา่ง ๆ  อยา่งไมป่ระสงค์ดี
ม ีLED สีแดง  ตวัแสดงสถานะ Relay1,2,3 และสถานะการเลน่ไฟล์เสียง
ม ีLED สีเหลืองแสดงสถานะการสือสาร RS485 (Com1) กบัเครืองคอมพวิเตอร์
มตีวัรับแสงภายนอก สามารถตงัให้ Backlight สวา่งได้เมอืแสงภายนอกมดืลง
ม ีRelay Output 2 ตวัใช้งานได้อสิระ และมขีวัตอ่ DC Input 2 ชดุ เพือใช้ตอ่กบั Switch สําหรับกดเปิด,ปิดโดยตรงได้ (Toggle)
สามารถเพมิชดุ Relay ภายนอกได้ (ตวัลกู Slave) โดยตอ่ผา่น RS485 Network
มขีวั  Pin สําหรับหวัวดัอณุหภมูแิละความชนื (ตอ่สายยาวได้  เมตร) โดยเลือกได้  แบบ
หวัวดั SHT15 วดัอณุหภมู ิ-  ถงึ  องศาเซลเซยีส ความละเอียด .

วดัความชืน -  % ความละเอยีด .  คา่แมน่ยําที -  %
หวัวดั DS18B20 วดัอณุหภมู ิ-  ถงึ  องศาเซลเซยีส ความละเอียด .
สว่นการแสดงผลบนจอ จะแสดงอณุหภมู ิ- .  ถงึ .  องศาเซลเซียส และความชืน -  %
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Master Control Clock

MX-20
v1.2 (2014)

สว่นประกอบสนิค้า ตวัเครือง

เลือกซือเพมิเตมิ ชดุเลน่ไฟล์เสียง MP3 บน SD-Card (TDB-385)

ชดุสือสารกบัตวัลกูแบบคลืนวทิยไุร้สาย RF Module (KYL-200U)

สายหวัวดัอณุหภมูแิละความชนื (SHT15)

สายหวัวดัอณุหภมู ิ(DS18B20)

สนิค้าทีใช้ร่วมได้ SX-R02 ... Slave Relay 2 Ch (ใช้เป็นตวัลกู เพมิจํานวน Relay)
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มขีวั RS485 2 ชดุคือ Com1 สําหรับตอ่กบัคอมพวิเตอร์ และ Com2 สําหรับตอ่กบัตวัลกู Slave

สําหรับ RS485 Com2 อาจเลือกใช้เป็นชดุสือสารคลืนวทิย ุRF ได้ โดยปรับทีตวั Jumper ไปทางด้าน TTL และตอ่ชดุสือสาร

ทางขวั  Pin  ทงันีทีตวัลกูก็ต้องมชีดุสือสารคลืนวทิยดุ้วยเชน่กนั

สําหรับการเพิมชุดเล่นไฟล์ MP3 บน SD-Card  จะทําให้มี Relay-3 สําหรับการเปิดปิดเครืองขยายเสียงให้ด้วย

โดยทําเป็นปลกัตวัเมยีให้ใช้งานได้อยา่งสะดวก และมขีวั Jack เลก็ตวัเมียเป็น Line-Out

สามารถตังโปรแกรมเปิดปิดตามเวลาได้ถึง  โปรแกรม และเลือกโปรแกรมเป็นชุด A หรือ B ได้ด้วย เพือเลือกใช้

ตามชว่งทีเหมาะสม  เชน่ การตงัคาบเวลาในโรงเรียน ชว่งเปิดเทอม ปิดเทอม ตงัให้แตกตา่งกนัได้

สามารถตงัโปรแกรมควบคมุอณุหภมิูได้  โปรแกรม  โดยตงัควบคมุให้เยน็ด้วยอณุหภมิู และตงัคา่ความชืนสงู (High Humi)

ได้ด้วย  เพอืการควบคมุพเิศษสําหรบัพดัลม หรือเครืองพน่นํา  นอกจากนียงักําหนดให้ Relay Output ทํางานแบบ Timer ได้ด้วย

เชน่ เปิด  วินาที ปิด  วินาที

ทงัโปรแกรมเวลา และโปรแกรมอณุหภมิู สามารถตงัให้หยดุทํางาน (OFF) ได้ โดยไมต้่องลบโปรแกรม

สามารถตงัเวลาสําหรับการเป็น Master Clock ให้กบันาฬกิาตวัลกูในบริเวณ โดยตงัได้วนัละ  ครงั

มเีมนเูพอืการเปิดปิด Relay ได้โดยตรง รวมทงัมรีะบบตงัคา่ Node-Address ให้กบัตวัลกูได้อยา่งสะดวก

ใช้ไฟเลียง  VAC กําลงัไฟสงูสดุเพยีง 6W

ขนาดสนิค้า กว้าง  x สงู  x หนา  mm
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แสดงเวลา

เลือกใช้โปรแกรม A
ควบคมุตามเวลา

(ตงัไว้  โปรแกรม)

เลือกใช้โปรแกรม C
ควบคมุตามอณุหภมิู
(ตงัไว้  โปรแกรม)

แสดงคา่
ความชืน

แสดงคา่
อณุหภมูิ

แสดงวนัในสปัดาห์
และวนัที

สถานะ
Relay-1

สถานะ
Relay-3

สถานะ
Relay-2

สถานะ
เสียง MP3

ตวัรับ
แสงภายนอก

สถานะการสือสาร
หรือ Error

แดง แดง แดง แดง เหลือง

กรณีใช้สายหวัวดั SHT15

A = 014  C = 02    65  25.2
Th 26/06/14         12:45:30

Relay-3 สําหรับระบบเสียง
เทา่นนั

การกดคีย์ในหน้าหลกั

สําหรับ
ระบบเสียง MP3

(ต้องกดค้าง  วินาที)สําหรบัตงัเวลา
ให้กบัตวัลกู

(ใช้งานเป็น Master Clock)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

 เปิดปิด  เปิดปิด  เปิดปิด
Relay-1 Relay-2 Relay-3

   PLAY     VOL
      +       +

   SET   PLAY   VOL
  TIME      -     -

STOP

กดเปิด
◌ฺBack
Light

   เข้าสู่  กดเพอื
    เมนู บอกเวลา
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——————————————————————— คําเตือน ———————————————————————

เมืออยูใ่นเมน ูการทํางานตามฟังก์ชนัตา่ง ๆ จะหยดุชวัคราว  เชน่ การเปิดปิดตามเวลา  การเปิดปิดตามอณุหภมิู  รวมไปถงึ

การตอบสนองตอ่คําสงัจากคอมพวิเตอร์ด้วย  และถ้าเข้าเมนคู้างไว้ประมาณ  นาที  โดยไมมี่การกดปุ่มใด ๆ  เครืองจะออกไป

สูห่น้าหลกัโดยอตัโนมตั ิ แตถ้่าเข้าสูร่ายละเอียดของเมนแูล้ว จะไมมี่การกลบัสูห่น้าหลกัโดยอตัโนมตัอีิก

——————————————————————————————————————————————————

เมน ู  หวัข้อดงันี

1) Direct Control................................................. (ดรูายละเอียดทีหน้า )
2) Set Date / Time................................................(ดรูายละเอียดทีหน้า )
3) Program Time (X) ... X เป็น A หรือ B................ (ดรูายละเอียดทีหน้า )
4) List / Del TIme (X) ... X เป็น A หรือ B................(ดรูายละเอียดทีหน้า )
5) Program Temp (C)...........................................(ดรูายละเอียดทีหน้า )
6) List / Del Temp (C).......................................... (ดรูายละเอียดทีหน้า )
7) Set Config....................................................... (ดรูายละเอียดทีหน้า )
8) Set Network.....................................................(ดรูายละเอียดทีหน้า )
สามารถกดปุ่ม -  เพือเข้าสูร่ายละเอยีดของเมนไูด้โดยตรง

เข้าใจหมายเลข Relay และรหสั Control..................(ดรูายละเอียดทหีน้า )
การตงัความไวแสงภายนอก.................................... (ดรูายละเอียดทีหน้า )
การสร้างโปรแกรมทงัหมด.......................................(ดรูายละเอียดทีหน้า )
ระบบไฟล์เสียง MP3.............................................. (ดรูายละเอียดทีหน้า )
รายละเอียดเพมิเตมิ............................................... (ดรูายละเอียดทีหน้า )



กด  เพือเข้าใช้งานเมนู

Menu   * -  0+   #Ent   9Ext
1) Direct Control

คีย์ทีเกียวข้องสําหรับการเลือกเมน ู(รวมถึงการ List ดโูปรแกรมในข้อ ,  ด้วย)

9

* 0 #

ออกจากเมน ู(Exit)

กดเพอืเข้า
ใช้งาน (Enter)

เลือนหวัข้อ (+)

เลือนหวัข้อ (-)





ถอยหลงั
(Back Digit / Field)

เลือนหน้า
(Enter)

* 0 #

คีย์สําหรบัการปอ้นข้อมลูตา่งๆ ใช้หลกัการนี
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1.2 "R[     ]"
คือการใสค่า่ตําแหนง่ของ Relay ในระบบ MX-20 ทีเราต้องการจะ Direct Control
* หมายเหต ุ ถ้าต้องการ Direct Control MP3 (R003) ให้ดทีูหวัข้อ .

Ex. ตวัอยา่งการ Direct Control Relay (R) ตําแหนง่ที " "

คือการ Direct Relay ทีตอ่กบั MX-20 ทกุตวัในระบบ

เลือกเมนทีู ) Direct Control
กด "#" เพอืเข้าเมนูMenu   * -  0+   #Ent   9Ext

1) Direct Control

"999 = All-R-Off" (1.1)

"R[       ]" (1.2)

R[         ]     999=All-R-Off

R[001] = Off         C[         ]
00=Off  99=On  XX= Delay

"C[       ]" (1.2.1)

R[001]       999=All-R-Off

1.1 "999 = All-R-Off"
คือการคีย์ตวัเลข " " ลงใน R[       ] เมือต้อง Off Relay ทงัหมดในระบบที MX-20 ควบคมุ กด # เพอืยืนยนัคําสงั
จะมเีสียง Beep 1 ครัง เป็นการแจ้งวา่การทํางานเสร็จ

R[999]       999=All-R-Off
#=Confirm
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1.2.1 "C[     ]"
คือการคีย์ตวัเลขเพือ Control ด้วยคําสงัตอ่ไปนี
"C[00]" คือการคย์ีตวัเลข " " จะเป็นการ "Off"
"C[99]" คือการคย์ีตวัเลข " " จะเป็นการ "On"
"C[XX]" คือการคี ย์ตัวเลข  จนถึง  จะเป็นค่าเวลา หน่วยเป็นวินาที  เมื อต้องการให้  Relay On

ตามคา่เวลาทีต้องการ และจะ Off เมือหมดเวลา

R[003] = On          C[         ]
00=Off  99=On  XX= Delay

1.3 "R[003]"
คือการ Direct Control MP3 และ Relay 003

1.3.1 "C[      ]"
การเลือกไฟล์เสียง MP3 และ R003 ทํางานพร้อมเสียง จะสามารถคี ย์ตัวเลขได้ตังแต่ -  ค่าตัวเลขนี
จะเป็นชือตําแหนง่ของไฟล์เสียงในเมมเมอรีการ์ด เมือทํางาน "LED ดวงที " จะตดิ และ R003 จะ On แล้วจะมี
สญัญาณเสียงออกจากแจ๊ค "LED ดวงที " จะติด เพือให้รู้ว่ากําลงัมีการส่งสญัญาณเสียงอยู่ จากนันเมือ MP3
เลน่ไฟล์เสียงนนัจบ  R003, LED ที , LED ที  จะหยดุทํางาน

"C[    ]" คือการคย์ีตวัเลขเพอื Control MP3 และ Relay "003" ด้วยคําสงัตอ่ไปนี
"C[00]" คือการคย์ีตวัเลข " " จะเป็นการ "Off" เฉพาะ R003
"C[99]" คือการคย์ีตวัเลข " " จะเป็นการ "On" เฉพาะ R003

คือการตงัวนัเดอืนปี และเวลาของ MX-20



2.1 "W[     ]"
คือการตงัวนั คย์ี "1" = Su = วนัอาทติย์

"2" = Mo = วนัจนัทร์
"3" = Tu = วนัองัคาร
"4" = We = วนัพธุ
"5" = Th = วนัพฤหสั
"6" = Fr = วนัศกุร์
"7" = Sa = วนัเสาร์

เมือเลือกวนัทีต้องการ จากนนักด "#"

"C[       ]" (1.3.1)

Menu   * -  0+   #Ent   9Ext
2) Set Date / Time

Date[วว/ดด/ปป] ( . )

"W[       ]" (2.1)

W[        ]      Date[วว/ดด/ปป]
     Time[    :    :    ] Time[   :    :     ] (2.3)
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2.2 "Date[วว/ดด/ปป]"
คือการตงั วนัที/เดือน/ปี

2.3 "Time[HH/MM/SS]"
คือการตงั เวลาเป็น  ชม. ( : :  -> : : )



3.1 "WK[         ]"
คือการตงั วนัในสปัดาห์ ทต้ีองการจะทํางาน

s  m  t   w  t   f  s

WK[                  ]
Ex. ตวัอยา่ง ต้องการให้ทํางาน จนัทร์ถึงศกุร์

R[001]         C[99] [08:00]
WK[-mtwtf-]           P=001

กด " " เมอืไมต้่องการวนันนั หน้าจอจะโชว์ "-"
กด " " เมอืต้องการวนันนั หน้าจอจะโชว์เป็นตวัอกัษร

3.2 "P=XXX"
คา่ "XXX" คอืจํานวนของ Program Time สามารถโปรแกรมได้  Program คือ ( - )

R[001]         C[99] [08:00]
WK[-mtwtf-]           P=001

P=001 หมายความวา่ Program Time นี คอืลําดบัทีถดัจาก Program Time P=000

การตงั Program Time เพือเปิดปิด Relay ตามเวลา
หมายเหตุ "X" คือชอืของ Part Program จะมทีงัหมด  Part คือ A,B การเปลียน Part A,B ให้ดทีูหวัข้อ ( . )

Menu   * -  0+   #Ent   9Ext
3) Program Time (X)

"C[       ]" (1.2.1, 1.3.1)

"WK[       ]" (3.1)

"R[       ]" (1.2, 1.3)

"[   :   ]" (2.3)

"P=XXX" (3.2)

R[        ]     C[        ] [    :    ]
WK[                  ]    P=XXX
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R[003]         C[05] [18:00]
WK[---wtfs]              (#OK) กด "#" เพอืยืนยนั MX-20 จะมเีสียง Beep 1 ครัง

จากนนั P=XXX ก็จะเพมิโดยอตัโนมตัิ
เพอืจะได้โปรแกรมลําดบัตอ่ไป

3.3 Ex. ตวัอยา่งการโปรแกรมโดยให้ MP3 เลน่ไฟล์เสียงที  ในเวลา :  ให้ทํางาน ตงัแตว่นั พธุถงึเสาร์

4.3 คือการบอกลําดบัของ Program Time และจํานวนของ Program Time ทงัหมด และค่าตา่งๆ ทีเราได้โปรแกรมเอาไว้
ในแตล่ะลําดบัของ Program Time

Ex. ตวัอยา่ง

R[001]         C[99] [08:00]
WK[-mtwtf-]        001/050

จากตวัอยา่ง หมายความวา่ Program Time
ลําดบัที  และมี Program Time ทังหมด
50 Program และแสดงค่าต่างๆ ที เราได้
Program  ไว้

4.1 จะใช้ข้อความ "No Program" เมือใน MX-20 ไมมี่โปรแกรม และจะกลบัสูเ่มนกูอ่นหน้า
4.2 เมือมี Program Time ในระบบ

หน้าจอจะโชว์คําอธิบายของคีย์แตล่ะปุ่ม จากนนัจะเข้าสูห่น้าจอตอ่ไปนี

R[        ]        C[     ] [    :    ]
WK[             ]     XXX/XXX "XXX/XXX" (4.3)


คือการลบ Program Time ทีละรายการ

(4.1) (4.2)

Menu   * -  0+   #Ent   9Ext
4) List/Del Time (X)

No Program... List   * -   0+   #Del   9Ext
Data is Sorted...
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4.4 การลบ Program Time
ให้กด "#" จากนนัจะขนึหน้าจอ

และกด "#" เพือยืนยนั
หากต้องการการเลือนลําดบั ทําได้โดยการกด "*" และ " "

R[001]         C[99] [08:00]
WK[-mtwtf-]            (#)OK

การควบคมุ Relay ด้วยอณุหภมู ิและความชืน (คมุเย็น)



Menu   * -  0+   #Ent   9Ext
5) Program Temp(C)

Rel[        ]    HH:PF[    :    ]
T[     :     I     ,    ]       P=00

"HH:PF[  :  ]" (5.3)

"P=00" (5.4)
"Rel[     ]" (5.1)

"T[  :  I  ,  ]" (5.2)

5.1 Rel[         ]

คือการตงัคา่ตําแหนง่ของ Relay

5.2 T[H:ggIXX,YY]

คือการตงัอณุหภมู ิและชว่งบวก, ลบ และ Time เปิดปิดเป็นจงัหวะ ดวัยคําสงัตอ่ไปนี

5.2.1 H คือการตงัอณุหภมู ิหนว่ยเป็นองศาเซลเซียส

5.2.2 gg คือ ชว่งบวก, ลบของอณุหภมู ิเป็นเลขทศนยิม  หลกั เชน่ตงัเป็น  จะหมายถงึ .   C

Ex. ตวัอยา่ง

T[28:15I00,00]

Relay จะ On เมืออณุหภมูเิป็น .  ( + . ) และจะให้ Relay Off เมืออณุหภมิูเป็น .  ( - . )

5.2.3 XX,YY คือการตงัคา่ Timer เปิดปิดเป็นจงัหวะ ด้วยคําสงัตอ่ไปนี

XX=T On คอื On เป็นวนิาที คา่ทีใสไ่ด้คือ -

YY=T Off คือ Off เป็นวนิาท ีคา่ทีใสไ่ด้คือ -

XX,YY=00,00 ทงัคู ่ คือไมใ่ช้งาน Timer
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คือการลบ Program Temp ทีละรายการ

(4.1) (6.1)

Menu   * -  0+   #Ent   9Ext
6) List/Del Temp (C)

No Program... List   * -   0+   #Del   9Ext
Data is Sorted...

5.3 HH:PF[HH:PF]
คือการตงัคา่ความชนื และคณุสมบตัขิองอปุกรณ์ทีใช้จะทํางานเมอืถงึอณุหภมูทีิตงัไว้
HH = คา่ของความชืนทีต้องการตงัคา่
HH = 00 คือไมใ่ช้งาน
PF คือคณุสมบตัขิองอปุกรณ์ทีใช้
 = หมายถงึใช้เปิดปิดระบบนํา, หมอก
 = หมายถงึใช้เปิดปิดพดัลม

Ex. ตวัอยา่งที 
ตงัคา่เป็น  HH:PF[80:0]
เมือคา่ความชนืเป็น  หรือมากกวา่ เครืองจะปิด Relay ไว้ตลอด (หยดุการพน่นํา) โดยไมส่นใจอณุหภมูิ

Ex. ตวัอยา่งที 
ตงัคา่เป็น  HH:PF[80:1]
เมือค่าความชืนเป็น  หรือมากกว่า เครืองจะเปิด Relay ไว้ตลอด (เปิดพัดลมระบายไว้) โดยไม่สนใจอุณหภูมิ
จนกวา่ความชืนจะตํากว่า  จงึกลบัมาควบคมุอณุหภมูิ การตงั HH:PF นี ช่วยให้ระบบคมุเย็นเป็นไปอยา่งเหมาะสม
ตามความชืนด้วย

5.4 P=XX
คือการบอกลําดบัของ Program Temp

6.1 เมือม ีProgram Temp ในระบบ หน้าจอจะโชว์คําอธิบายของคีย์แตล่ะปุ่ม จากนนัจะเข้าสูห่น้าจอตอ่ไปนี
Ex. ตวัอยา่ง

R[001]         HH:PF[70:1]
T[28:10I00,00]       01/08
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6.2 การลบ Program Temp ให้กด "#" จากนนัจะขนึหน้าจอ

R[001]         HH:PF[70:1]
T[28:10I00,00]       (#)OK

จากนนักด "#" เพอืยืนยนั
หากต้องการเลือนลําดบั ทําได้โดยการกด "*" และ " "

7.1 BL[         ]
คือการตงัคา่ LCD Backlight ดงัคําสงัตอ่ไปนี
 = ไฟหน้าจอจะสวา่งเมอืมกีารกดคีย์เทา่นนั
 = ไฟหน้าจอจะสวา่งเมอืมกีารกดคีย์ และสวา่งเมอืแสงภายนอกมดื (การตงัความไวแสงภายนอก)
 = ไฟหน้าจอสวา่งตลอด

7.2 TS[         ]
คือการคา่การใช้งาน Sensor ด้วยคําสงัตอ่ไปนี
 = ไมใ่ช้งาน
 = ใช้ Sensor SHT15 (อณุหภมิูและความชืน)
 = ใช้ Sensor DS18B20 (อณุหภมู)ิ

7.3 M[    :    ]
คือการตงั Master Clock กรณีมนีาฬกิาตวัลกูให้ Set เวลาทีต้องการ เมอืถงึเวลา นาฬกิาตวัลกูจะ Update เวลาให้เหมอืน
MX-20

7.4 AB[         ]
คือการตงั Part A,B โดยคําสงัตอ่ไปนี
 = ไมเ่ลือกใช้งานทงั A และ B
 = เลือกใช้งาน A โดยที Program Time Part B จะไมทํ่างาน
 = เลือกใช้งาน B โดยที Program Time Part A จะไมทํ่างาน

Menu   * -  0+   #Ent   9Ext
7) Set Config

คือการตงัคา่ MX-20



BL[       ]  TS[      ] M[   :    ]
AB[       ]  C[   ] K[    ] S[    ]
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7.5 C[         ]
คือการตงัคา่ใช้งาน Program Temp ดวัยคําสงัตอ่ไปนี
 = ไมใ่ช้งาน Program Temp
 = ใช้งาน Program Temp

7.6 K[         ]
คือการคา่เสียง Beep
 = ไมมี่เสียงเมอืกดคยี์
 = มเีสียงเมอืกดคีย์

7.7 S[         ]
คือการตงัคา่บอกเวลาด้วยเสียง ในขณะที Program Time R003 ทํางาน
 = ไมใ่ช้งานบอกเวลาด้วยเสียง ในขณะที Program Time R003 ทํางาน
 = ใช้งานบอกเวลาด้วยเสียง "กอ่น" Program Time R003 ทํางาน
 = ใช้งานบอกเวลาด้วยเสียง "หลงั" Program Time R003 ทํางาน

หมายเหต ุ R003 C[00], C[99] ไมส่ามารถใช้ Function นีได้


การตงั Node Address ให้กบับอร์ดลกู (Slave)

Menu   * -  0+   #Ent   9Ext
8) Set Network

A[xx] คือการตงัหมายเลข Node Address ให้กบัตวัลกู (Slave) ทําความเข้าใจกบัตวัอยา่งเป็นขนัตอนดงันี

สมมตุวิา่ต้องการตงัหมายเลข  ให้กบัตวัลกู (Slave)

> ใสห่มายเลข  แล้วกด (#) ... เครืองจะแสดงข้อความ Setting 12

> ทีตวัลกูจะสงัเกตวา่ไฟ LED สีเหลืองกระพริบช้า ๆ

> ให้กดปุ่มทีตวัลกู โดย LED สีเหลืองจะตดิค้าง ซงึแสดงวา่เครืองทําการตงัคา่ให้เรียบร้อย

> ให้ปิดเปิดไฟตวัลกูใหม ่ สว่นทเีครืองแมก็่จะแสดงคําวา่ Setting 12 OK

ทงัหมดน้คือการตงัคา่แบบเฉพาะแตล่ะหมายเลข ... แตถ้่าใสเ่ป็นหมายเลข  จะหมายถงึการตงัแบบ Auto คือชว่ยเรียงไป

เรือย ๆ โดยเริมจาก  จนถึง  โดยขบวนการก็เป็นไปทํานองเดียวกบัการตงัเฉพาะหมายเลข สว่นการใส่เป็น 

จะเป็นการตรวจสอบ Node Address ทีมีอยู่จริงในระบบ  โดยเครืองจะสแกนตังแต่  ถึง  และแสดงเป็น

Checking xx/yy  โดย xx คือจํานวนทีมอียู ่และตอบสนองการสแกนกลบั สว่น yy คือหมายเลขทีกําลงัสแกนอยู ่ โดยรวม

จะใช้เวลาประมาณ  วินาที

A[xx]
0=Ck   XX=Set   99=Auto



เนืองจาก MX-20 ออกแบบมาสําหรับการขยายระบบด้วย RS485 Network  โดยมวิีธีการสือสารในแบบ Cnet Protocal  ทําให้

ขยายระบบได้ง่ายและสะดวกมาก  เครือง MX-20 ทีเป็น Master (ตวัแม่) จะมองเห็น Relay ของบอร์ด Slave (ตวัลูก)

ในระบบทงัหมดในรูปแบบเดียวกนั ไมว่า่จะอยูที่ไหน เดนิสายไปไกลแคไ่หน หรืออาจจะผา่นตวัแปลงเป็นคลืนวทิย ุRF ก็ตาม ...

หมายเลข  Relay จะมตีวัเลข  หลกั ตามทีเห็นในการตงัคา่เป็น R[    ] โดยตวัเลข  หลกัจะมคีวามหมายคอื

AAB

AA คอืหมายเลข Node Address  คือหมายเลขแตล่ะบอร์ดทอียูใ่น Network  (สามารถตงัได้ด้วยเมน ู ) ซงึทําให้เกิดการแยกแยะ

ได้วา่กําลงัสือสารอยูก่บับอร์ดใด  หมายเลข AA=00 จะหมายถงึอปุกรณ์ในตวั Master เอง  สว่น AA=01-90 หมายถึงอปุกรณ์ตวั

Slave และ AA=91-99 จะสํารองไว้สําหรับอปุกรณ์เฉพาะกิจ ... สว่น B คือหมายเลข Relay ทีมอียูจ่ริงของแตล่ะบอร์ด ตวัอยา่งเชน่

011 คือ Relay ตวัที  ของบอร์ดหมายเลข 

052 คือ Relay ตวัที  ของบอร์ดหมายเลข 

สว่นรหสั Control C[  ] นนั คอืตวัเลข  หลกัทีกําหนดไว้  เพอืให้เกิดการกระทําใด ๆ กบั Relay เชน่การสงัให้เปิด หรือปิด

หรือหนว่งเวลา  ตารางตอ่ไปนีจะแสดงหมายเลข Relay ทีมใีนตวัเครือง MX-20 (Master)  และขณะเดียวกนัก็แสดงรหสั Control

ทีเป็นไปได้จริง  ดงันี

หมายเลข รหสั
Relay Control
AAB CC

 คือ Relay ตวัที  คือสงัปิด (Off)
 คือ Relay ตวัที  คือสงัเปิด (On)

-  คือสงัเปิด,ปิดโดยหนว่งเวลาเป็นวนิาที

 คือ Relay ตวัที  คือสงัปิด (Off)
       และระบบเสียง MP3  คือสงัเปิด (On)
       (Option) -  คอืสงัเลน่ไฟล์เสียงตามหมายเลข
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สําหรับกรณีตงัให้ LCD Backlight เปิดสวา่งเองเมอืแสงจากภายนอกมดืลง  การตงัจะทําได้ดงันี ให้ปิดเครือง แล้วกดปุ่ม * ค้างไว้
จากนนัให้เปิดเครือง  รอประมาณ  วินาทีแล้วจงึปลอ่ย  เครืองจะเข้าสูโ่หมดการตงัความไวแสง โดยแสดงเป็นข้อความคอื

L=xxxx A[yyyy] ->OFF
if L<A LCD=On #=Edit

คา่ xxxx คือตวัเลขความสวา่งของแสงภายนอก จะอยูร่ะหวา่งประมาณ -    สว่นคา่ yyyy คือคา่ทีตงัได้เงือนไขของการเปิดแสง
Backlight คือจะเป็น On เมือ L<A  เพราะฉะนนัผู้ใช้ก็สามารถตงัคา่ได้ตามต้องการ ด้วยการกดปุ่ม # แล้วตงัตวัเลข  ในโหมดนตีวั
LCD Backlight จะดบัหรือสวา่งตามคา่ทีเป็นอยูจ่ริงด้วย  ทําให้ทดลองในสภาวะจริงได้ทนัที  เมอืเรียบร้อยแล้วให้ปิดเปิดใหม่
เพอืใช้งานตามปรกตติอ่ไป


สําหรบัล้างโปรแกรมทงัหมด  คือทงั Pro-A และ Pro-B ทีควบคมุด้วยเวลา และ Pro-C ทีควบคมุด้วยอณุหภมู ิ การเข้าสูก่ารทํางานนี
ให้ปิดเครืองแล้วกดปุ่ม # ค้างไว้  จากนนัให้เปิดเครือง  รอประมาณ  วินาทีแล้วจงึปลอ่ย  เครืองจะแสดงข้อความดงันี

Pro-Time & Pro-Temp
Clear-All #=Confirm

ถ้ากด # ก็จะทําการล้างโปรแกรมทงัหมดตามต้องการ  แตถ้่ากดปุ่มอืน ๆ  ก็จะถือวา่ยกเลิก  จากนนัก็จะเข้าสูก่ารทํางานตามปกตติอ่ไป


กรณีทีเพิมชดุเล่นไฟล์เสียง MP3 บน SD-Card (TDB-385)  สําหรับแผ่น SD-Card ทีจดัให้ไปนนัจะมีโฟวเดอร์ “02” อยู่
ซึงมีไฟล์อยู่ภายใน  ไฟล์  (001.mp3 ถึง 084.mp3) โฟวเดอร์นีจะใช้สําหรับการบอกเวลาเป็นคําพูด  ส่วนไฟล์เสียง
เพอืการเปิดตามเวลานนั  จะอยูที่ / (Root) ซงึจะทําเป็นตวัอยา่งไว้ให้  ไฟล์ คือ a001.mp3 ถึง a010.mp3 โดยสามารถ
นําไปใช้ได้ตามต้องการ  ถ้าผู้ใช้ต้องการเพมิไฟล์เสียง  แนะนําให้เพมิตอ่เนืองไป  คือตงัแต ่a011.mp3 เป็นต้นไป  โดยให้ Copy
เพมิ “ทีละไฟล์”  ไมค่วรลบหรือเปลียนแปลงไฟล์เดมิทีมอียู ่ และไมทํ่าการ Copy ทีละหลาย ๆ  ไฟล์  เพราะระบบการอา่น SD-Card

ของตวัโมดลูนนั  จะมองเห็นไฟล์ตาม “ลําดบัของการ Copy”  ทงันีเพอืให้การอ้างถงึไฟล์ด้วยหมายเลข  เป็นไปอยา่งถกูต้องทกุประการ


ในกรณีทีเพมิชดุ SX-R02 (Slave Relay) ใช้งานร่วม  ถ้าเกิดปัญหาไมส่ามารถสือสารกบั Slave ตวัลกูได้  เครืองจะแสดงที LCD

เป็น R[xxx] Error และจะทําให้ LED สีเหลืองสวา่งค้างไว้ด้วย  จนกวา่จะกดคีย์ใด ๆ  เพือรับทราบ   ทงันี xxx ก็คอืหมายเลข Relay

AAB นนัเอง  สาเหตทีุไมส่ามารถสือสารได้  อาจเพราะวา่ตวัลกูปิดเครืองไว้  หรือสายชํารุด (กรณีเดนิสาย RS485) หรืออนื ๆ
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บริเวณขวัตอ่ Relay และ DC Inputแสดงแผงวงจรภายใน

Jumper เพอืการเลือก Com2

เป็น RS485 หรือ RF Module

เพมิชดุเลน่ไฟล์เสียง

สวทิชก์ญุแจปอ้งกนัการกดคย์ีบอร์ดเพมิชดุเสียงจะมปีลกัของ Relay 3

และ Jack Output ให้ด้วย
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การใช้ร่วมกบั SX-R02 หรือ AB-303 แบบผ่านคลนืวทิย ุ(RF Module)

การใช้ร่วมกบั SX-R02 หรือ AB-307 แบบผ่านสาย RS485

สําหรับตอ่กบั
คอมพวิเตอร์

เพมิหวัวดัอณุหภมิู (ความชืน) ได้

RS-485 (2)

SX-R02 SX-R02 SX-R02
MX-20

RS-485 (1)

SX-R02

SX-R02

AB-303

AB-303

สําหรับตอ่กบั
คอมพวิเตอร์

เพมิหวัวดัอณุหภมิู (ความชืน) ได้

MX-20

RS-485 (1)



AB-307 AB-307


