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ส่วนประกอบสินค้า
เลือกซือเพิมเติม

ตัวเครือง
ชุดเล่นไฟล์เสียง MP3 บน SD-Card (TDB-385)
ชุดสือสารกับตัวลูกแบบคลืนวิทยุไร้ สาย RF Module (KYL-200U)
สายหัววัดอุณหภูมแิ ละความชืน (SHT15)
สายหัววัดอุณหภูมิ (DS18B20)
สินค้าทีใช้ร่วมได้ SX-R02 ... Slave Relay 2 Ch (ใช้ เป็ นตัวลูก เพิมจํานวน Relay)
MX-20 คือนาฬกิ าเพือการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยสามารถสังเปิดและปิดได้ตาม “เวลา” ทีต้องการรวมถึง สังเปิ ดไฟล์เสียง MP3
เพื อการแจ้ งคาบเวลาผ่านระบบกระจายเสียงได้ ด้วย นอกจากนันยังทํางานเป็ นนาฬิกาศูนย์ กลางหลัก (Master Clock)
เพื อกระจายค่าเวลาให้ กับนาฬิกาตัวอื น ๆ ในบริ เวณ ซึ งจะทําให้ นาฬิกาทุกตัวในบริ เวณเดินตรงกันอย่างแม่นยําได้ ด้วย
อีกทังยังสามารถวัดอุณหภูมิและความชืนได้ และตังให้ Relay ทํางานเพือการควบคุมให้ เย็นได้ ตามที ต้ องการ ... MX-20
ออกแบบมาอย่างปราณีต รองรับการสือสาร RS485 Network ด้วย Cnet Protocal ทีมีประสิทธิภาพยอดเยียม รองรับการขยายชุด
Relay ตัวลูก (Slave) ได้ ถึง บอร์ ด และเลือกใช้ ระบบสือสารผ่านคลืนวิทยุ RF ได้ ทําให้ ลดภาระเรื องการเดินสาย ...
เหมาะสํา หรั บ การใช้ บอกคาบเวลาในโรงเรี ยน,โรงงาน การตั งเปิ ดปิ ดอุ ป กรณ์ ใ นบ้ าน,โรงงาน,สํา นั ก งาน,หอพั ก
และการใช้ควบคุมความเย็นภายในโรงเรือนทางด้านเกษตรกรรม
















ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 82FE564 ใช้ความถีภายใน .
MHz
ชิพนาฬกิ าความแม่นยําสูงเบอร์ DS3232 ค่าเวลาผิดพลาดไม่เกิน นาที / ปี พร้ อมระบบ Battery Backup ได้ นาน ปี
ในขณะทีไฟฟ้าดับ (ตัว Battery ใช้ รุ่น CR2032)
ข้ อมูลโปรแกรมและการตังค่าต่าง ๆ เก็บใน EEprom เบอร์ 24LC16
แสดงผลด้ วยจอ LCD 20 อักษร บรรทัด (ภาษาอังกฤษ) และมีไฟ Backlight ส่องหลัง
คียแ์ บบโทรศัพท์ คีย์ ป้อนข้อมูลและตังค่าได้สะดวก พร้ อมเสียง Beep ตอบสนองการทํางาน
มีสวิทช์แบบกุญแจ เพือป้องกันไม่ให้ กดคียใ์ ด ๆ ได้ ป้องกันการตังค่าต่าง ๆ อย่างไม่ประสงค์ดี
มี LED สีแดง ตัวแสดงสถานะ Relay1,2,3 และสถานะการเล่นไฟล์เสียง
มี LED สีเหลืองแสดงสถานะการสือสาร RS485 (Com1) กับเครืองคอมพิวเตอร์
มีตวั รับแสงภายนอก สามารถตังให้ Backlight สว่างได้เมือแสงภายนอกมืดลง
มี Relay Output 2 ตัวใช้ งานได้ อสิ ระ และมีขวต่
ั อ DC Input 2 ชุด เพือใช้ ตอ่ กับ Switch สําหรับกดเปิด,ปิ ดโดยตรงได้ (Toggle)
สามารถเพิมชุด Relay ภายนอกได้ (ตัวลูก Slave) โดยต่อผ่าน RS485 Network
มีขวั Pin สําหรับหัววัดอุณหภูมแิ ละความชืน (ต่อสายยาวได้ เมตร) โดยเลือกได้ แบบ
หัววัด SHT15 วัดอุณหภูมิ - ถึง องศาเซลเซียส ความละเอียด .
วัดความชืน - % ความละเอียด . ค่าแม่นยําที - %
หัววัด DS18B20 วัดอุณหภูมิ - ถึง องศาเซลเซียส ความละเอียด .
ส่วนการแสดงผลบนจอ จะแสดงอุณหภูมิ - . ถึง . องศาเซลเซียส และความชืน - %
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มีขวั RS485 2 ชุดคือ Com1 สําหรับต่อกับคอมพิวเตอร์ และ Com2 สําหรับต่อกับตัวลูก Slave
สําหรับ RS485 Com2 อาจเลือกใช้ เป็ นชุดสือสารคลืนวิทยุ RF ได้ โดยปรับทีตัว Jumper ไปทางด้าน TTL และต่อชุดสือสาร
ทางขัว Pin ทังนีทีตัวลูกก็ต้องมีชดุ สือสารคลืนวิทยุด้วยเช่นกัน
สํา หรั บการเพิ มชุดเล่ นไฟล์ MP3 บน SD-Card จะทํา ให้ มี Relay-3 สํา หรั บการเปิ ดปิ ดเครื องขยายเสี ยงให้ ด้ วย
โดยทําเป็ นปลักตัวเมียให้ใช้ งานได้ อย่างสะดวก และมีขวั Jack เล็กตัวเมียเป็ น Line-Out
สามารถตังโปรแกรมเปิ ดปิ ดตามเวลาได้ ถึง
โปรแกรม และเลือกโปรแกรมเป็ นชุด A หรื อ B ได้ ด้วย เพื อเลื อกใช้
ตามช่วงทีเหมาะสม เช่น การตังคาบเวลาในโรงเรี ยน ช่วงเปิ ดเทอม ปิ ดเทอม ตังให้แตกต่างกันได้
สามารถตังโปรแกรมควบคุมอุณหภูมไิ ด้ โปรแกรม โดยตังควบคุมให้เย็นด้ วยอุณหภูมิ และตังค่าความชืนสูง (High Humi)
ได้ด้วย เพือการควบคุมพิเศษสําหรับพัดลม หรือเครืองพ่นนํา นอกจากนียังกําหนดให้ Relay Output ทํางานแบบ Timer ได้ด้วย
เช่น เปิ ด วินาที ปิ ด วินาที
ทังโปรแกรมเวลา และโปรแกรมอุณหภูมิ สามารถตังให้ หยุดทํางาน (OFF) ได้ โดยไม่ต้องลบโปรแกรม
สามารถตังเวลาสําหรับการเป็ น Master Clock ให้กบั นาฬกิ าตัวลูกในบริเวณ โดยตังได้วนั ละ ครัง
มีเมนูเพือการเปิ ดปิ ด Relay ได้โดยตรง รวมทังมีระบบตังค่า Node-Address ให้ กบั ตัวลูกได้อย่างสะดวก
ใช้ ไฟเลียง VAC กําลังไฟสูงสุดเพียง 6W
ขนาดสินค้า กว้ าง x สูง x หนา mm
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กรณีใช้ สายหัววัด SHT15
เลือกใช้โปรแกรม C
ควบคุมตามอุณหภูมิ
(ตังไว้ โปรแกรม)

เลือกใช้โปรแกรม A
ควบคุมตามเวลา
(ตังไว้ โปรแกรม)

แสดงค่า
ความชืน

แสดงค่า
อุณหภูมิ

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

แสดงวันในสัปดาห์
และวันที

แดง
สถานะ
Relay-1

แดง
สถานะ
Relay-2

แดง
สถานะ
Relay-3

แดง
สถานะ
เสียง MP3

การกดคีย์ในหน้าหลัก

แสดงเวลา

เหลือง
ตัวรับ
แสงภายนอก

Relay-3 สําหรับระบบเสียง
เท่านัน

1

2

3

เปิ ดปิ ด
Relay-1

เปิดปิ ด
Relay-2

เปิ ดปิ ด
Relay-3

4

5

6

STOP

PLAY
+

VOL
+

7

8

9

SET
TIME

PLAY
-

VOL
-

#

กดเปิด
◌ฺ Back
Light

เข้ าสู่
เมนู

กดเพือ
บอกเวลา

*

0

สําหรับตังเวลา
ให้กบั ตัวลูก
(ใช้ งานเป็น Master Clock)

สถานะการสือสาร
หรือ Error

สําหรับ
ระบบเสียง MP3

(ต้องกดค้าง วินาที)
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กด เพือเข้ าใช้ งานเมนู

Menu * - 0+ #Ent 9Ext
1) Direct Control
คียท์ เกี
ี ยวข้องสําหรับการเลือกเมนู (รวมถึงการ List ดูโปรแกรมในข้ อ , ด้วย)
ออกจากเมนู (Exit)
เลือนหัวข้อ (+)
เลือนหัวข้อ (-)

*

0

9
#

กดเพือเข้า
ใช้ งาน (Enter)

เมนู หัวข้อดังนี
1) Direct Control................................................. (ดูรายละเอียดทีหน้ า
2) Set Date / Time................................................(ดูรายละเอียดทีหน้ า
3) Program Time (X) ... X เป็ น A หรือ B................(ดูรายละเอียดทีหน้ า
4) List / Del TIme (X) ... X เป็น A หรือ B................(ดูรายละเอียดทีหน้ า
5) Program Temp (C)...........................................(ดูรายละเอียดทีหน้ า
6) List / Del Temp (C)..........................................(ดูรายละเอียดทีหน้ า
7) Set Config....................................................... (ดูรายละเอียดทีหน้ า
8) Set Network.....................................................(ดูรายละเอียดทีหน้ า
สามารถกดปุ่ ม - เพือเข้ าสูร่ ายละเอียดของเมนูได้ โดยตรง

)
)
)
)
)

)
)
)

เข้ าใจหมายเลข Relay และรหัส Control..................(ดูรายละเอียดทีหน้ า )
การตังความไวแสงภายนอก.................................... (ดูรายละเอียดทีหน้ า )
การสร้ างโปรแกรมทังหมด.......................................(ดูรายละเอียดทีหน้ า )
ระบบไฟล์เสียง MP3.............................................. (ดูรายละเอียดทีหน้ า )
รายละเอียดเพิมเติม............................................... (ดูรายละเอียดทีหน้ า )
——————————————————————— คําเตือน ———————————————————————
เมืออยูใ่ นเมนู การทํางานตามฟั งก์ชนต่
ั าง ๆ จะหยุดชัวคราว เช่น การเปิ ดปิ ดตามเวลา การเปิ ดปิ ดตามอุณหภูมิ รวมไปถึง
การตอบสนองต่อคําสังจากคอมพิวเตอร์ด้วย และถ้ าเข้ าเมนูค้างไว้ ประมาณ นาที โดยไม่มกี ารกดปุ่ มใด ๆ เครืองจะออกไป
สูห่ น้าหลักโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าเข้ าสูร่ ายละเอียดของเมนูแล้ ว จะไม่มกี ารกลับสูห่ น้ าหลักโดยอัตโนมัตอิ กี
——————————————————————————————————————————————————
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คีย์สําหรับการป้อนข้ อมูลต่างๆ ใช้ หลักการนี

*

0

#

ถอยหลัง
(Back Digit / Field)



เลือนหน้ า
(Enter)

คือการ Direct Relay ทีต่อกับ MX-20 ทุกตัวในระบบ
เลือกเมนูที ) Direct Control
กด "#" เพือเข้ าเมนู

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

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

R[
"R[

]

999=All-R-Off

]" (1.2)

1.1 "999 = All-R-Off"
คือการคีย์ตวั เลข " " ลงใน R[
] เมือต้ อง Off Relay ทังหมดในระบบที MX-20 ควบคุม กด # เพือยืนยันคําสัง
จะมีเสียง Beep 1 ครัง เป็ นการแจ้ งว่าการทํางานเสร็จ

R[999]
999=All-R-Off
#=Confirm
1.2 "R[ ]"
คือการใส่คา่ ตําแหน่งของ Relay ในระบบ MX-20 ทีเราต้ องการจะ Direct Control
* หมายเหตุ ถ้ าต้ องการ Direct Control MP3 (R003) ให้ดทู หัี วข้ อ .
Ex. ตัวอย่างการ Direct Control Relay (R) ตําแหน่งที " "

R[001]

999=All-R-Off
"C[

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

]" (1.2.1)
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1.2.1 "C[ ]"
คือการคีย์ตวั เลขเพือ Control ด้วยคําสังต่อไปนี
"C[00]" คือการคีย์ตวั เลข " " จะเป็ นการ "Off"
"C[99]" คือการคีย์ตวั เลข " " จะเป็ นการ "On"
"C[XX]" คื อ การคี ย์ ต ั ว เลข
จนถึ ง
จะเป็ นค่ า เวลา หน่ ว ยเป็ นวิ น าที เมื อต้ องการให้ Relay On
ตามค่าเวลาทีต้องการ และจะ Off เมือหมดเวลา
1.3 "R[003]"
คือการ Direct Control MP3 และ Relay 003

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

"C[

]" (1.3.1)

"C[ ]" คือการคีย์ตวั เลขเพือ Control MP3 และ Relay "003" ด้วยคําสังต่อไปนี
"C[00]" คือการคีย์ตวั เลข " " จะเป็ นการ "Off" เฉพาะ R003
"C[99]" คือการคีย์ตวั เลข " " จะเป็ นการ "On" เฉพาะ R003
1.3.1 "C[ ]"
การเลื อกไฟล์ เสี ยง MP3 และ R003 ทํา งานพร้ อมเสี ยง จะสามารถคี ย์ ตัวเลขได้ ตั งแต่ - ค่ า ตัวเลขนี
จะเป็ นชือตําแหน่งของไฟล์เสียงในเมมเมอรี การ์ ด เมือทํางาน "LED ดวงที " จะติด และ R003 จะ On แล้ วจะมี
สัญญาณเสียงออกจากแจ๊ ค "LED ดวงที " จะติด เพือให้ ร้ ู ว่ากําลังมีการส่งสัญญาณเสี ยงอยู่ จากนันเมือ MP3
เล่นไฟล์เสียงนันจบ R003, LED ที , LED ที จะหยุดทํางาน



คือการตังวันเดือนปี และเวลาของ MX-20

Menu * - 0+ #Ent 9Ext
2) Set Date / Time
Date[วว/ดด/ปป] ( . )

W[
"W[

]

]" (2.1)

2.1 "W[ ]"
คือการตังวัน คีย์ "1" = Su = วันอาทิตย์
"2" = Mo = วันจันทร์
"3" = Tu = วันอังคาร
"4" = We = วันพุธ
"5" = Th = วันพฤหัส
"6" = Fr = วันศุกร์
"7" = Sa = วันเสาร์
เมือเลือกวันทีต้องการ จากนันกด "#"

Date[วว/ดด/ปป]
Time[ : : ]

Time[ : : ] (2.3)
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2.2 "Date[วว/ดด/ปป]"
คือการตัง วันที/เดือน/ปี
2.3 "Time[HH/MM/SS]"
คือการตัง เวลาเป็น ชม. ( : : -> : : )



การตัง Program Time เพือเปิ ดปิ ด Relay ตามเวลา
หมายเหตุ "X" คือชือของ Part Program จะมีทงหมด
ั
Part คือ A,B การเปลียน Part A,B ให้ดทู หัี วข้ อ ( . )

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

]" (1.2, 1.3)

"C[

R[
WK[

]

C[

]" (1.2.1, 1.3.1)

][ : ]
] P=XXX

"[ : ]" (2.3)
"P=XXX" (3.2)

"WK[ ]" (3.1)
3.1 "WK[
]"
คือการตัง วันในสัปดาห์ ทีต้องการจะทํางาน

smt wt fs
WK[

]

Ex. ตัวอย่าง ต้ องการให้ ทํางาน จันทร์ ถงึ ศุกร์

R[001]
C[99] [08:00]
WK[-mtwtf-]
P=001
กด " " เมือไม่ต้องการวันนัน หน้ าจอจะโชว์ "-"
กด " " เมือต้ องการวันนัน หน้ าจอจะโชว์เป็ นตัวอักษร
3.2 "P=XXX"
ค่า "XXX" คือจํานวนของ Program Time สามารถโปรแกรมได้

Program คือ (

-

)

R[001]
C[99] [08:00]
WK[-mtwtf-]
P=001
P=001 หมายความว่า Program Time นี คือลําดับทีถัดจาก Program Time P=000
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3.3 Ex. ตัวอย่างการโปรแกรมโดยให้ MP3 เล่นไฟล์เสียงที ในเวลา : ให้ ทํางาน ตังแต่วนั พุธถึงเสาร์

R[003]
C[05] [18:00]
WK[---wtfs]
(#OK)



กด "#" เพือยืนยัน MX-20 จะมีเสียง Beep 1 ครัง
จากนัน P=XXX ก็จะเพิมโดยอัตโนมัติ
เพือจะได้โปรแกรมลําดับต่อไป

คือการลบ Program Time ทีละรายการ

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

No Program...

List * - 0+ #Del 9Ext
Data is Sorted...
(4.2)

(4.1)

4.1 จะใช้ ข้อความ "No Program" เมือใน MX-20 ไม่มโี ปรแกรม และจะกลับสูเ่ มนูกอ่ นหน้ า
4.2 เมือมี Program Time ในระบบ
หน้าจอจะโชว์คําอธิบายของคียแ์ ต่ละปุ่ ม จากนันจะเข้าสูห่ น้ าจอต่อไปนี

R[
WK[

]

C[ ] [ : ]
] XXX/XXX

"XXX/XXX" (4.3)

4.3 คือการบอกลําดับของ Program Time และจํานวนของ Program Time ทังหมด และค่าต่างๆ ทีเราได้ โปรแกรมเอาไว้
ในแต่ละลําดับของ Program Time
Ex. ตัวอย่าง

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

จากตัวอย่าง หมายความว่า Program Time
ลําดับที และมี Program Time ทังหมด
50 Program และแสดงค่าต่ างๆ ที เราได้
Program ไว้
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4.4 การลบ Program Time
ให้ กด "#" จากนันจะขึนหน้ าจอ

R[001]
C[99] [08:00]
WK[-mtwtf-]
(#)OK
และกด "#" เพือยืนยัน
หากต้ องการการเลือนลําดับ ทําได้ โดยการกด "*" และ " "



การควบคุม Relay ด้ วยอุณหภูมิ และความชืน (คุมเย็น)

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

"Rel[ ]" (5.1)
"T[ : I , ]" (5.2)

Rel[
T[ :

]
I

HH:PF[ : ]
, ]
P=00

"HH:PF[ : ]" (5.3)
"P=00" (5.4)

5.1 Rel[
]
คือการตังค่าตําแหน่งของ Relay
5.2 T[H:ggIXX,YY]
คือการตังอุณหภูมิ และช่วงบวก, ลบ และ Time เปิ ดปิ ดเป็นจังหวะ ดัวยคําสังต่อไปนี
5.2.1 H คือการตังอุณหภูมิ หน่วยเป็ นองศาเซลเซียส
5.2.2 gg คือ ช่วงบวก, ลบของอุณหภูมิ เป็ นเลขทศนิยม หลัก เช่นตังเป็ น จะหมายถึง . C
Ex. ตัวอย่าง
T[28:15I00,00]
Relay จะ On เมืออุณหภูมเิ ป็ น . ( + . ) และจะให้ Relay Off เมืออุณหภูมเิ ป็ น . ( - . )
5.2.3 XX,YY คือการตังค่า Timer เปิ ดปิ ดเป็ นจังหวะ ด้ วยคําสังต่อไปนี
XX=T On คือ On เป็ นวินาที ค่าทีใส่ได้คือ YY=T Off คือ Off เป็ นวินาที ค่าทีใส่ได้คือ XX,YY=00,00 ทังคู่ คือไม่ใช้ งาน Timer
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5.3 HH:PF[HH:PF]
คือการตังค่าความชืน และคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ทใช้
ี จะทํางานเมือถึงอุณหภูมทิ ตัี งไว้
HH = ค่าของความชืนทีต้องการตังค่า
HH = 00 คือไม่ใช้ งาน
PF คือคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ทใช้
ี
= หมายถึงใช้ เปิ ดปิ ดระบบนํา, หมอก
= หมายถึงใช้ เปิ ดปิ ดพัดลม
Ex. ตัวอย่างที
ตังค่าเป็ น HH:PF[80:0]
เมือค่าความชืนเป็น หรือมากกว่า เครืองจะปิ ด Relay ไว้ ตลอด (หยุดการพ่นนํา) โดยไม่สนใจอุณหภูมิ
Ex. ตัวอย่างที
ตังค่าเป็ น HH:PF[80:1]
เมื อค่ าความชื นเป็ น หรื อมากกว่า เครื องจะเปิ ด Relay ไว้ ตลอด (เปิ ดพัดลมระบายไว้ ) โดยไม่สนใจอุณหภูมิ
จนกว่าความชืนจะตํากว่า จึงกลับมาควบคุมอุณหภูมิ การตัง HH:PF นี ช่วยให้ ระบบคุมเย็นเป็ นไปอย่างเหมาะสม
ตามความชืนด้วย
5.4 P=XX
คือการบอกลําดับของ Program Temp



คือการลบ Program Temp ทีละรายการ

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

No Program...
(4.1)

List * - 0+ #Del 9Ext
Data is Sorted...
(6.1)

6.1 เมือมี Program Temp ในระบบ หน้ าจอจะโชว์คําอธิบายของคียแ์ ต่ละปุ่ ม จากนันจะเข้ าสูห่ น้ าจอต่อไปนี
Ex. ตัวอย่าง

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

R[001]
HH:PF[70:1]
T[28:10I00,00]
(#)OK
จากนันกด "#" เพือยืนยัน
หากต้ องการเลือนลําดับ ทําได้ โดยการกด "*" และ " "



คือการตังค่า MX-20

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

BL[
AB[

] TS[
] M[ : ]
] C[ ] K[ ] S[ ]

7.1 BL[
]
คือการตังค่า LCD Backlight ดังคําสังต่อไปนี
= ไฟหน้าจอจะสว่างเมือมีการกดคียเ์ ท่านัน
= ไฟหน้ าจอจะสว่างเมือมีการกดคีย์ และสว่างเมือแสงภายนอกมืด (การตังความไวแสงภายนอก)
= ไฟหน้ าจอสว่างตลอด
7.2 TS[
]
คือการค่าการใช้ งาน Sensor ด้วยคําสังต่อไปนี
= ไม่ใช้ งาน
= ใช้ Sensor SHT15 (อุณหภูมแิ ละความชืน)
= ใช้ Sensor DS18B20 (อุณหภูม)ิ
7.3 M[ : ]
คือการตัง Master Clock กรณีมนี าฬกิ าตัวลูกให้ Set เวลาทีต้องการ เมือถึงเวลา นาฬกิ าตัวลูกจะ Update เวลาให้ เหมือน
MX-20
7.4 AB[
]
คือการตัง Part A,B โดยคําสังต่อไปนี
= ไม่เลือกใช้ งานทัง A และ B
= เลือกใช้งาน A โดยที Program Time Part B จะไม่ทํางาน
= เลือกใช้งาน B โดยที Program Time Part A จะไม่ทํางาน
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7.5 C[
]
คือการตังค่าใช้งาน Program Temp ดัวยคําสังต่อไปนี
= ไม่ใช้ งาน Program Temp
= ใช้ งาน Program Temp
7.6 K[
]
คือการค่าเสียง Beep
= ไม่มเี สียงเมือกดคีย์
= มีเสียงเมือกดคีย์
7.7 S[
]
คือการตังค่าบอกเวลาด้ วยเสียง ในขณะที Program Time R003 ทํางาน
= ไม่ใช้งานบอกเวลาด้ วยเสียง ในขณะที Program Time R003 ทํางาน
= ใช้ งานบอกเวลาด้ วยเสียง "ก่อน" Program Time R003 ทํางาน
= ใช้ งานบอกเวลาด้ วยเสียง "หลัง" Program Time R003 ทํางาน
หมายเหตุ R003 C[00], C[99] ไม่สามารถใช้ Function นีได้



การตัง Node Address ให้ กบั บอร์ดลูก (Slave)

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

A[xx]
0=Ck XX=Set 99=Auto
A[xx] คือการตังหมายเลข Node Address ให้ กบั ตัวลูก (Slave) ทําความเข้ าใจกับตัวอย่างเป็ นขันตอนดังนี
สมมุตวิ า่ ต้ องการตังหมายเลข ให้ กบั ตัวลูก (Slave)
> ใส่หมายเลข แล้ วกด (#) ... เครืองจะแสดงข้ อความ Setting 12
> ทีตัวลูกจะสังเกตว่าไฟ LED สีเหลืองกระพริบช้ า ๆ
> ให้กดปุ่ มทีตัวลูก โดย LED สีเหลืองจะติดค้ าง ซึงแสดงว่าเครืองทําการตังค่าให้ เรียบร้ อย
> ให้ ปิดเปิ ดไฟตัวลูกใหม่ ส่วนทีเครืองแม่กจ็ ะแสดงคําว่า Setting 12 OK
ทังหมดน้คอื การตังค่าแบบเฉพาะแต่ละหมายเลข ... แต่ถ้าใส่เป็ นหมายเลข จะหมายถึงการตังแบบ Auto คือช่วยเรียงไป
เรื อย ๆ โดยเริ มจาก จนถึง โดยขบวนการก็เป็ นไปทํานองเดียวกับการตังเฉพาะหมายเลข ส่วนการใส่เป็ น
จะเป็ นการตรวจสอบ Node Address ที มีอยู่จริ งในระบบ โดยเครื องจะสแกนตังแต่ ถึง และแสดงเป็ น
Checking xx/yy โดย xx คือจํานวนทีมีอยู่ และตอบสนองการสแกนกลับ ส่วน yy คือหมายเลขทีกําลังสแกนอยู่ โดยรวม
จะใช้ เวลาประมาณ วินาที
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เนืองจาก MX-20 ออกแบบมาสําหรับการขยายระบบด้ วย RS485 Network โดยมีวิธีการสือสารในแบบ Cnet Protocal ทําให้
ขยายระบบได้ ง่ายและสะดวกมาก เครื อง MX-20 ที เป็ น Master (ตัวแม่) จะมองเห็น Relay ของบอร์ ด Slave (ตัวลูก)
ในระบบทังหมดในรูปแบบเดียวกัน ไม่วา่ จะอยูท่ ไหน
ี เดินสายไปไกลแค่ไหน หรืออาจจะผ่านตัวแปลงเป็ นคลืนวิทยุ RF ก็ตาม ...
หมายเลข Relay จะมีตวั เลข หลัก ตามทีเห็นในการตังค่าเป็ น R[ ] โดยตัวเลข หลักจะมีความหมายคือ
AAB
AA คือหมายเลข Node Address คือหมายเลขแต่ละบอร์ดทีอยูใ่ น Network (สามารถตังได้ด้วยเมนู ) ซึงทําให้ เกิดการแยกแยะ
ได้วา่ กําลังสือสารอยูก่ บั บอร์ ดใด หมายเลข AA=00 จะหมายถึงอุปกรณ์ในตัว Master เอง ส่วน AA=01-90 หมายถึงอุปกรณ์ตวั
Slave และ AA=91-99 จะสํารองไว้ สําหรับอุปกรณ์เฉพาะกิจ ... ส่วน B คือหมายเลข Relay ทีมีอยูจ่ ริงของแต่ละบอร์ด ตัวอย่างเช่น
011
052

คือ Relay ตัวที ของบอร์ดหมายเลข
คือ Relay ตัวที ของบอร์ดหมายเลข

ส่วนรหัส Control C[ ] นัน คือตัวเลข หลักทีกําหนดไว้ เพือให้ เกิดการกระทําใด ๆ กับ Relay เช่นการสังให้ เปิ ด หรื อปิ ด
หรือหน่วงเวลา ตารางต่อไปนีจะแสดงหมายเลข Relay ทีมีในตัวเครือง MX-20 (Master) และขณะเดียวกันก็แสดงรหัส Control
ทีเป็ นไปได้ จริง ดังนี
หมายเลข
Relay
AAB

รหัส
Control
CC

คือ Relay ตัวที
คือ Relay ตัวที

คือสังปิด (Off)
คือสังเปิ ด (On)
- คือสังเปิ ด,ปิ ดโดยหน่วงเวลาเป็ นวินาที

คือ Relay ตัวที
และระบบเสียง MP3
(Option)

คือสังปิด (Off)
คือสังเปิ ด (On)
- คือสังเล่นไฟล์เสียงตามหมายเลข
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สําหรับกรณีตงให้
ั LCD Backlight เปิ ดสว่างเองเมือแสงจากภายนอกมืดลง การตังจะทําได้ดงั นี ให้ ปิดเครือง แล้วกดปุ่ ม * ค้ างไว้
จากนันให้ เปิ ดเครือง รอประมาณ วินาทีแล้ วจึงปล่อย เครืองจะเข้ าสูโ่ หมดการตังความไวแสง โดยแสดงเป็ นข้ อความคือ
L=xxxx A[yyyy] ->OFF
if L<A LCD=On #=Edit
ค่า xxxx คือตัวเลขความสว่างของแสงภายนอก จะอยูร่ ะหว่างประมาณ ส่วนค่า yyyy คือค่าทีตังได้เงือนไขของการเปิดแสง
Backlight คือจะเป็ น On เมือ L<A เพราะฉะนันผู้ใช้กส็ ามารถตังค่าได้ตามต้ องการ ด้ วยการกดปุ่ ม # แล้ วตังตัวเลข ในโหมดนีตัว
LCD Backlight จะดับหรื อสว่างตามค่าทีเป็ นอยูจ่ ริงด้ วย ทําให้ ทดลองในสภาวะจริ งได้ ทนั ที เมือเรียบร้ อยแล้วให้ ปิดเปิ ดใหม่
เพือใช้ งานตามปรกติตอ่ ไป


สําหรับล้างโปรแกรมทังหมด คือทัง Pro-A และ Pro-B ทีควบคุมด้วยเวลา และ Pro-C ทีควบคุมด้วยอุณหภูมิ การเข้าสูก่ ารทํางานนี
ให้ปิดเครืองแล้ วกดปุ่ ม # ค้ างไว้ จากนันให้ เปิ ดเครือง รอประมาณ วินาทีแล้ วจึงปล่อย เครืองจะแสดงข้ อความดังนี
Pro-Time & Pro-Temp
Clear-All #=Confirm
ถ้ากด # ก็จะทําการล้างโปรแกรมทังหมดตามต้องการ แต่ถ้ากดปุ่ มอืน ๆ ก็จะถือว่ายกเลิก จากนันก็จะเข้าสูก่ ารทํางานตามปกติตอ่ ไป


กรณีทีเพิมชุดเล่นไฟล์เสียง MP3 บน SD-Card (TDB-385) สําหรับแผ่น SD-Card ทีจัดให้ ไปนันจะมีโฟวเดอร์ “02” อยู่
ซึงมี ไฟล์ อยู่ ภายใน ไฟล์ (001.mp3 ถึง 084.mp3) โฟวเดอร์ นี จะใช้ สําหรับการบอกเวลาเป็ นคําพูด ส่วนไฟล์ เสียง
เพือการเปิ ดตามเวลานัน จะอยูท่ ี / (Root) ซึงจะทําเป็ นตัวอย่างไว้ ให้ ไฟล์ คือ a001.mp3 ถึง a010.mp3 โดยสามารถ
นําไปใช้ ได้ ตามต้ องการ ถ้ าผู้ใช้ ต้องการเพิมไฟล์เสียง แนะนําให้ เพิมต่อเนืองไป คือตังแต่ a011.mp3 เป็ นต้นไป โดยให้ Copy
เพิม “ทีละไฟล์” ไม่ควรลบหรือเปลียนแปลงไฟล์เดิมทีมีอยู่ และไม่ทําการ Copy ทีละหลาย ๆ ไฟล์ เพราะระบบการอ่าน SD-Card
ของตัวโมดูลนัน จะมองเห็นไฟล์ตาม “ลําดับของการ Copy” ทังนีเพือให้การอ้างถึงไฟล์ด้วยหมายเลข เป็นไปอย่างถูกต้องทุกประการ


ในกรณีทเพิ
ี มชุด SX-R02 (Slave Relay) ใช้ งานร่วม ถ้ าเกิดปัญหาไม่สามารถสือสารกับ Slave ตัวลูกได้ เครืองจะแสดงที LCD
เป็ น R[xxx] Error และจะทําให้ LED สีเหลืองสว่างค้ างไว้ ด้วย จนกว่าจะกดคียใ์ ด ๆ เพือรับทราบ ทังนี xxx ก็คอื หมายเลข Relay
AAB นันเอง สาเหตุทไม่
ี สามารถสือสารได้ อาจเพราะว่าตัวลูกปิ ดเครืองไว้ หรือสายชํารุด (กรณีเดินสาย RS485) หรืออืน ๆ
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แสดงแผงวงจรภายใน

บริเวณขัวต่อ Relay และ DC Input

เพิมชุดเล่นไฟล์เสียง

Jumper เพือการเลือก Com2
เป็ น RS485 หรือ RF Module

เพิมชุดเสียงจะมีปลักของ Relay 3
และ Jack Output ให้ด้วย

สวิทช์กญ
ุ แจป้องกันการกดคียบ์ อร์ด
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การใช้ ร่วมกับ SX-R02 หรือ AB-307 แบบผ่ านสาย RS485
SX-R02

SX-R02

MX-20

SX-R02

RS-485 (2)

สําหรับต่อกับ
RS-485 (1) คอมพิวเตอร์
เพิมหัววัดอุณหภูมิ (ความชืน) ได้

AB-307

AB-307

การใช้ ร่วมกับ SX-R02 หรือ AB-303 แบบผ่ านคลืนวิทยุ (RF Module)
MX-20

SX-R02
SX-R02

สําหรับต่อกับ
RS-485 (1) คอมพิวเตอร์
AB-303

เพิมหัววัดอุณหภูมิ (ความชืน) ได้

AB-303
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