AP-106

V 1.0

Temp & Humidity Digital Control
ส่วนประกอบสินค้า...เครือ่ ง AP-106,สายเซ็นเซอร์ SHT15 1 หัววัด,ชีทคูม่ อื
Option บนบอร์ด ... ไม่มี
อาจต้องซือ้ เพิม่ ... สายเซ็นเซอร์ SHT15 กรณีตอ้ งการใช้วดั 2 จุดวัด
AP-106 คือเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 2 หัววัด ใช้หัววัดแบบดิจิตอลความละเอียดสูง ใช้วัดในบรรยากาศ
วัดอุณหภูมไิ ด้ตง้ั แต่ -40 ถึง 120 องศาเซสเซียส หรือ -40 ถึง 248 องศาฟาเรนไฮท์ ความละเอียด 0.1 องศา และวัดความชืน้ ได้ตง้ั แต่
0 ถึ ง 99% ความละเอี ย ด 1% (ให้ ค วามเที ่ ย งตรงที ่ ค วามชื ้ น อยู ่ ใ นช่ ว ง 10% ถึ ง 90%) สามารถจำค่ า Min,Max
ของอุณหภูมแิ ละความชืน้ ได้ และ Reset ค่าได้เมือ่ ต้องการ หรือเมือ่ เปิดเครือ่ งใหม่ มีระบบฐานเวลาทีม่ คี วามเทีย่ งตรงสูง มีระบบ
Battery Backup ทำให้เวลายังคงเดินอยู่ แม้ไฟฟ้าดับ อยูไ่ ด้ 4 ปี แสดงผลด้วยจอ LCD Graphics ทำให้แสดงผลได้ 2 ภาษา คือ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สะดวกต่อการตัง้ ค่าใช้งาน หน้าจอแสดงผลของเครือ่ ง AP-106 จะแสดง วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.), เวลา
(ชัง่ โมง,นาที ), อุณหภูม,ิ ความซืน้ และ ความเร็วของพัดลม มีปมุ่ สำหรับการตัง้ ค่าต่างๆ 6 ปุม่ ใช้งาน พร้อมทัง้ บันทึก วัน/เดือน/ปี,
เวลา, ค่าอุณหภูม,ิ ความซืน้ , ความเร็วพัดลม และ สถานะเอาต์พตุ รีเลย์ ได้ถงึ 10000 ข้อมูล การเก็บข้อมูลเป็นแบบ Last คือข้อมูลเกิน
10000 ข้อมูลแล้ว ระบบจะลบข้อมูลเก่าสุดออกไป และจะเก็บเป็น 10000 ข้อมูลล่าสุดเสมอ สามารถตัง้ การช่วงการควบคุมได้ 8
ช่วง ช่วงละ 1-99 วัน สามารถกำหนดวันที่เริ่มทำงานได้ควบคุม เหมาะสำหรับใช้งานควบคุมระบบการเลี้ยงในฟาร์ม
หรือควบคุมโรงเรือน ทำให้ไม่ตอ้ งมีการตัง้ ค่าควบคุมบ่อยๆ มีเอาต์พตุ 2 แบบ คือ 0 ถึง 10 โวลล์ดซี (ี 0-10 VDC) จำนวน 1 ช่อง
และเอาต์พตุ แบบรีเลย์ 6 รีเลย์ ตัง้ เวลาเปิด/ปิด ไฟให้แสงสว่างได้ และยังตัง้ ALARM จากอุณหภูมแิ ละความชืน้ ได้ มีไฟ LED
แสดงสถานะของรีเลย์

คุณสมบัตพ
ิ น้ื ฐาน (Basic Features)



















แสดงผลได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย(Thai) และภาษาอังกฤษ (English)
แสดงผลด้วยจอ LCD แบบ Graphics
- บรรทัดที่ 1 แสดง วัน,เดือน,ปี (ค.ศ.) (DD/MM/YY) เวลาชัว่ โมง,นาที (HH:MM)
- บรรทัดที่ 2 แสดง ช่วงการควบคุม (Period) 1-8 ช่วง วันในช่วงการควบคุม (date) 1-99 วัน
- บรรทัดที่ 3 แสดง อุณหภูม(ิ Temp) ความละเอียด 0.1 องศา และความชืน้ (Humi) ความละเอียด 1%
- บรรทัดที่ 4 แสดง ความเร็วพัดลม 0-100% ความละเอียด 1%
ต่อเซ็นเซอร์ SHT15 ได้ 2 หัววัด วัดอุณหภูมไิ ด้ -40.0 Cํ ถึง 120.0 Cํ องศาเซลเซียส ( Cํ ) หรือ -40.0 Fํ ถึง 248.0 Fํ
องศาฟาเรนไฮต์ ( Fํ ) ความละเอียด 0.1 องศา และความชืน้ (Humi) 0-99% ความละเอียด 1% เลือกใช้เซ็นเซอร์ในการควบคุมได้
- เลือกควบคุมจากช่องที่ 1
- เลือกควบคุมจากช่องที่ 2
- เลือกควบคุมจากทัง้ 2 ช่อง โดยใช้คา่ เฉลีย่ ของค่าอุณหภูมแิ ละความชืน้
ตัง้ ค่าการควบคุมได้ 8 ช่วง วันในช่วงการควบคุมสูงสุด 99 วัน
ควบคุมความเร็วพัดลม 0-100% ความละเอียด 1% ด้วย 0-10VDC
ควบคุมปัม๊ น้ำได้ 2 ตัว ด้วยรีเลย์ชอ่ งที่ 1 และ 2
ควบคุมฮีตเตอร์ (Heater) ได้ 2 ตัว ด้วยรีเลย์ชอ่ งที่ 3 และ 4
ตัง้ เวลาเปิด/ปิด ไฟให้แสงสว่าง ด้วยรีเลย์ชอ่ งที่ 5
ตัง้ ALARM จากอุณหภูมแิ ละความชืน้ ด้วยรีเลย์ชอ่ งที่ 6
ระบบเวลามีความผิดพลาดไม่เกิน +, - 2นาที/ปี (กรณีไม่ได้ต่อ Link กับเวลามาตรฐาน) มีระบบ Battery Backup
ทำให้เวลายังคงเดินอยู่ แม้ไฟฟ้าดับ (ไม่แสดงผล)
สามารถตัง้ เวลาผ่านพอร์ทสือ่ สาร RS485 โดยต่อกับคอมพิวเตอร์ PC หรือ GPS ได้
ตัง้ ค่าการ Link กับเวลามาตรฐานได้ ไม่วา่ จะเป็นจาก PC หรือ GPS
ตัง้ หมายเลขเครือ่ ง (Address) ได้ 01-99
ตัง้ ความเร็วการสือ่ สาร (Baud-Rate) ได้ 12 ระดับ (1200-460800)
รองรับการสือ่ สารแบบ RS485 ใช้สายสัญญาณคูเ่ ดีย่ วได้ไกลถึง 1.2 กิโลเมตร (km.)
มีชดุ คำสัง่ แบบ Ascii Command จำนวน 16 ชุดคำสัง่ เพือ่ การตัง้ ค่าต่าง ๆ
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คุณสมบัตทิ างด้าน Hardware














แสดงผลด้วยจอ LCD Graphics ขนาด 128x64 Dot แสดงผลได้ 16 อักษร 4 บรรทัด
ทำงานด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ 82FE564AE Clock 22.118 MHz (int-rc)
ระบบนาฬิกาด้วยชิพ DS3232 ความเทีย่ งตรงสูงพร้อมระบบ Battery Backup เก็บข้อมูลได้นาน 4 ปี
หน่วยความจำแบบ EEPROM 1M จำข้อมูลแม้ไฟดับ
ตัง้ ค่าด้วย Key Switch 6 key แบบ 2x3
ต่อเซ็นเซอร์ SHT15 ได้ 2 หัววัด ใช้วดั ในบรรยากาศเท่านัน้ และต่อสายยาวได้ถงึ 100 เมตร (สายทีม่ ากับสินค้ายาว 5 ฟุต 1
หัววัด)
ช่องสัญญาณ 0-10VDC 1 ช่อง ด้วยขัว้ 2 Pin แบบเสียบ
มีรเี ลย์ 6 ช่อง แบบ NO (ปกติเปิด) ด้วยขัว้ 12 Pin แบบเสียบ (COM,NO)
ขัว้ 2 Pin แบบเสียบ สำหรับการสือ่ สาร RS485 ต่อสายได้ยาวขึน้ ถึง 1.2 กิโลเมตร และสามารถต่อพ่วงกันได้ถงึ 99 เครือ่ ง
ภาคจ่ายไฟในเครือ่ งผ่านหม้อแปลง ใช้ไฟบ้าน 220 VAC ได้ทนั ที
ตัวกล่องพลาสติกสวยงาม ใช้วางตัง้ หรือแขวนติดผนังได้
ขนาดของสินค้า กว้าง x ยาว x หนา (180 x 228 x 73) มิลลิเมตร

การใช้งานของเครือ่ ง AP-106
เมือ่ เปิดเครือ่ ง AP-106 ครัง้ แรกจะได้ยนิ เสียงบีบยาว 1 ครัง้ หน้าจอแอลซีดี (LCD Display) จะแสดงข้อความ
เมนูภาษาไทย

เมนูภาษาอังกฤษ

AP-106 V1.0
เครือ่ งควบคุมอุณหภูมิ
& คาวมชืน้ แบบดิจติ อล
ศิลารีเสิรช์ [2014]

AP-106 V1.0
Temp & Humidity
Digtal Control
SILA - [2014]

สักครูห่ ลังจากจากนัน้ จะเข้าสูก่ ารใช้งานของเครือ่ ง AP-106 ปรกติ
เมนูภาษาไทย

เมนูภาษาอังกฤษ

DD/MM/YY HH:MM
ช่วงที่ P วันที่
XX
T TTT.T Xํ H HH%
ความเร็วพัดลม SSS%

DD/MM/YY HH:MM
Period P Date XX
T TTT.T Xํ H HH%
Fan Speed SSS%

หน้าจอแอลซีดี (LCD Display) จะแสดงข้อความ

จากหน้าจอแอลซีดี (LCD Display) จะมีความหมายดังนี้
DD/MM/YY
HH:MM
P
XX
TTT.T Xํ
HH%
SSS%

คือ วัน เดือน ปี (ค.ศ.)
คือ ชัว่ โมง นาที
คือ ช่วงการเลีย้ งหรือช่วงควบคุมขณะนัน้ มีคา่ ตัง้ แต่จากช่วงที่ 1 ถึงช่วงที่ 8
คือ วันทีใ่ นช่วงการเลีย้ งหรือช่วงควบคุมขณะนัน้ มีคา่ ตัง้ แต่จาก 00-99 วัน
TTT.T Xํ
คือค่าอุณหภูมิ (Temperature) ทีว่ ดั ได้ขณะนัน้
TTT.T Cํ
โดยวัดได้ -40.0 Cํ ถึง 120.0 Cํ องศาเซลเซียส ( Cํ )
TTT.T Fํ
โดยวัดได้ -40.0 Fํ ถึง 248.0 Fํ องศาฟาเรนไฮต์ ( Fํ )
คือค่าความชืน้ (Humidity) มีคา่ ตัง้ แต่จาก 0% ถึง 99% ทีว่ ดั ได้ขณะนัน้
คือค่าความเร็วของพัดลม (Fan Speed) มีคา่ ตัง้ แต่จาก 0% ถึง 100% ทีก่ ำลังควบคุมขณะนัน้
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การใช้งานควบคุมของเครือ่ ง AP-106
การใช้งานควบคุมของเครือ่ ง AP-106 จะเริม่ ทำงานควบคุมเมือ่ วันทีถ่ งึ วันทีเ่ ริม่ ทำงานทีต่ ง้ั ไว้เท่านัน้ โดยตัง้ ค่าวันทีเ่ ริม่ ต้น
สำหรับเริม่ ควบคุมการทำงานในหัวข้อ 3.2)และสามารถตัง้ เวลาทำงานย่อยของแต่ละวันได้ เช่น ให้เครือ่ งทำงานควบคุมในช่วงเวลา
08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. หรือจะให้ทำงานตลอดเวลาก็ได้โดยตัง้ เวลาควบคุมเริม่ และหยุดควบคุม (ในหัวข้อ 3.2)
การใช้งานควบคุมของเครือ่ ง AP-106 จะแบ่งการควบคุมได้ 3 ประเภทหลัก ๆ คือ
1. ควบคุมความเร็วพัดลมด้วยความชืน้ (Fan Speed Control)
2. ควบคุมปัม๊ น้ำด้วยอุณหภูมแิ ละความชืน้ (Pump Control)
3. ควบคุมฮีตเตอร์ดวั ยอุณหภูมิ (Heater Control)
1. ควบคุมความเร็วพัดลมด้วยความชืน้ (Fan Speed Control)
การควบคุมความเร็วพัดลมด้วยความชืน้ (Fan Speed Control) จะเป็นการควบคุมอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ด้วยสัญญาณ
อนาล็อกเอาต์พตุ ไฟ 0 ถึง 10 โวล์ดซี ี (0-10VDC Analog Output) โดยการตัง้ ค่าความชืน้ (Humi) ค่าความเร็วของพัดลม (Fan
Speed) สูงสุด (High)และต่ำสุด (Low) โดยจะต้องตั้งค่าทั้งสองให้มีค่าสูงสุดมากกว่าค่าต่ำสุดเสมอ (High > Low)
ถ้ า ตั ้ ง ค่ า ความชื ้ น และค่ า ความเร็ ว ของพั ด ลมเป็ น 0 ทั ้ ง สองอย่ า ง คื อ ไม่ ใ ช้ ง านควบคุ ม โดยการควบคุ ม ความเร็ ว
พัดลมด้วยความชืน้ ดูได้จาก กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความชืน้ และค่าความเร็วของพัดลม
(กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความชืน้ และค่าความเร็วของพัดลม)

2. ควบคุมปัม๊ น้ำด้วยอุณหภูมแิ ละความชืน้ (Pump Control)
การควบคุมปัม๊ น้ำด้วยอุณหภูมแิ ละความชืน้ (Pump Control) จะใช้รเี ลย์ชอ่ งที่ 1 และรีเลย์ชอ่ งที่ 2 ในการควบคุมโดยตัง้ ค่า
อุณหภูมสิ งู สุด(High Temp) ทีร่ เี ลย์เริม่ ทำงานควบคุม(Relay ON) และค่าความชืน้ สูงสุด (High Humi)ทีร่ เี ลย์หยุดทำงานควบคุม
(Relay OFF) และยังสามารถตั้งให้รีเลย์เปิด/ปิด(ON/OFF) เป็นระดับวินาทีได้ในกรณีที่อยู่ในเงื่อนไขการควบคุม
โดยการควบคุมปัม๊ น้ำด้วยอุณหภูมแิ ละความชืน้ ได้จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมแิ ละความชืน้
(กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมแิ ละความชืน้ )

3. ควบคุมฮีตเตอร์ดว้ ยอุณหภูมิ (Heater Control)
การควบคุมฮีตเตอร์ดว้ ยอุณหภูมิ (Heater Control) จะใช้รเี ลย์ชอ่ งที่ 3 และรีเลย์ชอ่ งที่ 4 ในการควบคุมโดยตัง้ ค่าอุณหภูมิ
สูงสุด (High Temp) ทีร่ เี ลย์เริม่ ทำงานควบคุม(Relay ON) และค่าอุณหภูมติ ำ่ สุด(Low Temp)ทีร่ เี ลย์หยุดทำงานควบคุม (Relay
OFF) และยั ง สามารถตั ้ ง ให้ ร ี เ ลย์ เ ปิ ด /ปิ ด (ON/OFF) เป็ น ระดั บ วิ น าที ไ ด้ ใ นกรณี ท ี ่ อ ยู ่ ใ นเงื ่ อ นไขการควบคุ ม
โดยการควบคุมฮีตเตอร์ดว้ ยอุณหภูมิ ได้จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมสิ งู สุด และและอุณหภูมติ ำ่ สุด
(กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมสิ งู สุด และและอุณหภูมติ ำ่ สุด)
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ภาพแสดงปุม่ กด (KEY-Switch), และหลอดไฟแอลอีดแี สดงสถานะ (LED-Status) และหน้าที่

ปุม่ กด (KEY-Switch)
1. ปุม่ MODE ใช้เข้าดูคา่ สูงสุดและต่ำสุดของอุณหภูมิ ความชืน้ และความเร็วพัดลม
2. ปุม่ SET ใช้เข้าการตัง้ ค่าต่างๆของตัวเครือ่ ง
- ตัง้ ค่าเริม่ ต้น (Genneral Setting)
- ตัง้ ค่าระบบนาฬิกา (Date and Time Setting)
- ตัง้ ค่าควบคุม (Control Setting)
3. ปุม่ UP ใช้เพิม่ ค่าทีล่ ะ่ +1 หรือสัง่ ON RELAY 5
4. ปุม่ DOWN ใช้ลดค่าทีล่ ะ่ -1 หรือสัง่ OFF RELAY 5
5. ปุม่ CLR เปลีย่ นภาษา (ไทย/อังกฤษ) กลับสูเ่ มนูหลัก หรือย้อนกลับไปตัง้ ค่าก่อนหน้า
6. ปุม่ ENTER ใช้ยนื ยันหรือเลือ่ นไปตัง้ ค่าถัดไป



หลอดไฟแอลอีดแี สดงสถานะ(LED-Status)
1. PUMP1 (Pump Status Channel 1) แสดงสถานะของปัม้ ตัวที่ 1 ด้วยรีเลย์ตวั ที่ 1
2. PUMP2 (Pump Status Channel 2) แสดงสถานะของปัม้ ตัวที่ 2 ด้วยรีเลย์ตวั ที่ 2
3. HEATER1 (HEATER Status Channel 1) แสดงสถานะของฮีตเตอร์ตวั ที่ 1 ด้วยรีเลย์ตวั ที่ 3
4. HEATER2 (HEATER Status Channel 2) แสดงสถานะของฮีตเตอร์ตวั ที่ 2 ด้วยรีเลย์ตวั ที่ 4
5. LAMP (LAMP Status) แสดงสถานะของไฟส่องสว่างด้วยรีเลย์ตวั ที่ 5
6. ALARM (ALARM Status) แสดงสถานะของ alarm ด้วยรีเลย์ตวั ที่ 6



โหมดการตัง้ ค่าด้วย KEY-SET (Configuration Setting)
การตัง้ ค่าของ AP-106 จะแบ่งเป็น 3 โหมดหลัก ดังนี้
1. ตัง้ ค่าเริม่ ต้นการใช้งาน (Genneral Setting)
2. ตัง้ ค่าระบบนาฬิกา (Date and Time Setting)
3. ตัง้ ค่าควบคุม (Control Setting)
การตัง้ ค่าของเครือ่ ง AP-106 ทำได้โดยกดปุม่ SET เพือ่ การเข้าสูก่ ารตัง้ ค่า หน้าจอแอลซีดี (LCD Display)จะแสดง
LANGUAGE,(ภาษา)
Select,เลือก:
Thai,ไทย
English,อังกฤษ
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กดปุ ่ ม UP/DOWN เพื ่ อ เลื ่ อ นลู ก ศร ขึ ้ น /ลง เพื ่ อ เลื อ กภาษาที ่ ต ้ อ งการ เมื ่ อ เสร็ จ แล้ ว ให้ ก ดปุ ่ ม ENTER
เพือ่ เข้าสูก่ ารตัง้ ค่าในเมนูตา่ งๆ หรือกดปุม่ CLR เพือ่ กลับเมนูหลัก ถ้ากดปุม่ ENTER หน้าจอจะแสดง
โปรเลือกเมนู
ตัง้ ค่าเริม่ ต้น
ตัง้ เวลาและวันที่
ตัง้ ค่าควบคุม

Select Menu
Genneral
Date and Time
Control

จากนัน้ ให้กดปุม่ UP/DOWN เลือกเมนูทต่ี อ้ งการตัง้ ค่า เมือ่ เสร็จแล้วให้กดปุม่ ENTER เพือ่ เข้าสูก่ ารตัง้ ค่าในเมนูนน้ั ๆ หรือกดปุม่
CLR เพื่อกลับเมนูหลัก จะมีลำดับขั้นตอนอย่างนี้เสมอเมื่อกดปุ่ม SET เข้าสู่การตั้งค่า การตั้งค่าของแต่ละเมนู
จะอธิบายอย่างละเอียดอีกครัง้ ในหัวข้อต่างๆ
1. ตัง้ ค่าเริม่ ต้นการใช้งาน (Genneral Setting)
การตั้งค่าจะเป็นการตั้งค่าทีล่ะหลัก หลักที่มีเคอร์เซอร์ (Cursor) กระพริบอยู่คือหลักที่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้
การตัง้ ค่าด้วย KEY Switch มีทง้ั หมด 4 ปุม่ คือ
- ปุม่ UP จะเพิม่ ค่าทีล่ ะ่ +1
- ปุม่ DOWN จะลดค่าทีล่ ะ่ -1
- ปุม่ ENTER ใช้ยนื ยันและเลือ่ นไปตัง้ ค่าถัดไป
- ปุม่ CLR ย้อนกลับไปตัง้ ค่าก่อนหน้า หรือกลับสูเ่ มนูหลัก
การตัง้ ค่าเริม่ ต้นจะประกอบไปด้วย ตัง้ ค่าชดเชยอุณหภูมแิ ละความชืน้ ของเซ็นเซอร์ทง้ั สองหัววัด(temperature and
humidity Calibrate) ตั้งค่าเลือกใช้เซ็นเซอร์จากหัววัดช่องที่ 1 หรือเลือกใช้เซ็นเซอร์จากหัววัดช่องที่ 2 หรือเลือกใช้
เซ็นเซอร์ทง้ั สองหัววัดโดยหาค่าเฉลีย่ ตัง้ ค่าการตอบกลับของหมายเลขเครือ่ งและชุดคำสัง่ (Response Address and Command)
ตัง้ ค่าหมายเลขเครือ่ ง (Address) และตัง้ ค่าความเร็วสือ่ สารข้อมูล (Baud Rate) มีลำดับดังต่อไปนี้
รหัสผ่าน
PPPP
เลือกเซ็นเซอร์
X
ตัง้ หน่วยวัดอุณหภูมิ Xํ

PASSWORD PPPP
Set Sensor
X
Unit Temp
Xํ

PPPP คือ รหัสผ่าน 4 หลัก (Password) ตัง้ ได้ตง้ั แต่ 0000-9999
รหัสผ่านจะใช้ในกรณีเข้าไปตัง้ ค่าควบคุม (Control Setting) เท่านัน้
ถ้าตัง้ เป็น 0 คือไม่มรี หัสผ่าน (No Password)
X
X = 1 คือเลือกใช้เซ็นเซอร์จากหัววัดช่องที่ 1
X = 2 คือเลือกใช้เซ็นเซอร์จากหัววัดช่องที่ 2
X = 3 คือเลือกใช้เซ็นเซอร์ทง้ั สองหัววัดโดยหาค่าเฉลีย่
Xํ
คือ หน่วยวัดอุณหภูมใิ นทีใ่ ช้ในระบบวัดและควบคุม
Xํ = Cํ คือ องศาเซลเซียส ( Cํ )
Xํ = Fํ คือ องศาฟาเรนไฮต์ ( Fํ )
ตัง้ ค่าชดเชยอุณหภูมิ
และความซืน้ ช่องที่ C
อุณหภูมิ
TTT.T Xํ
ความซืน้
HHH%

Set Calibrate
Temp & Humi CH-C
Temp
TTT.T Xํ
Humi
HHH%

C = 1 คือ ค่าชดเชยอุณหภูมแิ ละความชืน้ เซ็นเซอร์ท่ี 1
C = 2 คือ ค่าชดเชยอุณหภูมแิ ละความชืน้ เซ็นเซอร์ท่ี 2
TTT.T Xํ
คือค่าชดเชยอุณหภูมิ (Temperature Calibrate) ดังนี้
TTT.T Cํ โดยตัง้ ได้ -40.0 Cํ ถึง 120.0 Cํ องศาเซลเซียส ( Cํ )
TTT.T Fํ โดยตัง้ ได้ -40.0 Fํ ถึง 248.0 Fํ องศาฟาเรนไฮต์ ( Fํ )
HHH% คือค่าชดเชยความชืน้ (Humidity Calibrate) โดยตัง้ ได้ -99 ถึง +99

C
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ตอบกลับแอดเดรส E
หมายเลขเครือ่ ง AA
อัตราการส่งข้อมูล SP
E
AA
SP

Exho Address E
Address
AA
Baud Rate SP

E = 0 คือไม่มกี ารตอบกลับของหมายเลขเครือ่ งและชุดคำสัง่ (Not Response Address and Command)
E = 1 คือตอบกลับของหมายเลขเครือ่ งและชุดคำสัง่ (Response Address and Command)
คือหมายเลขประจำเครือ่ ง AP-106 โดยตัง้ ได้ 00 ถึง 99 แอดเดรส 00 คือไม่มแี อดเดรส
คือตัง้ ค่าความเร็วสือ่ สาร รับ ส่ง ข้อมูล (Baud Rate) ของเครือ่ ง AP-106 จะตัง้ ได้ 12 ระดับ คือ
SP = 12 Baud Rate 1200 bps
SP = 24 Baud Rate 2400 bps
SP = 48 Baud Rate 4800 bps
SP = 96 Baud Rate 9600 bps
SP = 14 Baud Rate 14400 bps
SP = 19 Baud Rate 19200 bps
SP = 28 Baud Rate 28800 bps
SP = 38 Baud Rate 38400 bps
SP = 57 Baud Rate 57600 bps
SP = 11 Baud Rate 115200 bps
SP = 23 Baud Rate 230400 bps
SP = 46 Baud Rate 460800 bps

* ข้อควรระวังในการตัง้ ความเร็วสือ่ สาร รับ ส่ง ข้อมูล (Baud Rate) *
กรณีทต่ี อ่ สาย RS485 ระยะไกล 10 เมตรเป็นต้นไปควรตัง้ ความเร็วสือ่ สาร รับ ส่ง ข้อมูล (Baud Rate) อยูใ่ นช่วง
1200 bps ถึง 57600 bps เพือ่ ป้องกันการผิดผลาดการรับ ส่ง ของข้อมูล เพราะการใช้ความเร็วสือ่ สาร รับ ส่ง ข้อมูล
(Baud Rate) 115200 bps เป็นต้นไปจะใช้ในกรณีทส่ี อ่ื สารระยะใกล้ๆเท่านัน้
ในการตั้งค่าถ้ามีค่าใดไม่ถูกต้องเครื่องจะย้อนกลับไปให้ตั้งค่าใหม่เสมอเพื่อป้องกันความผิดผลาดของการทำงานของเครื่อง
แต่ถา้ การตัง้ ค่าถูกต้องเสร็จสมบูรณ์เครือ่ งจะทำการบันทึกลงในหน่วยความจำ Flash Memory ในตัว MCU นัน่ เอง พร้อมกับได้ยนิ
BEEP ยาวหนึง่ ครัง้ และหน้าจอ LCD Display จะแสดงข้อความ
การตัง้ ค่าเสร็จสมบูรณ์
เครือ่ งบันทึกข้อมูลลง
หน่วยความจำแฟลช

Set Up Completed
Save Data to
Flash Memory

2. การตัง้ ค่าระบบนาฬิกา (Date and Time Setting)
การตัง้ ค่าจะเป็นการตัง้ ค่าทีละ่ หลัก หลักทีม่ เี คอร์เซอร์ (Cursor) กระพริบอยูค่ อื หลักทีส่ ามารถ
เปลีย่ นแปลงค่าได้ การตัง้ ค่าด้วย KEY Switch มีทง้ั หมด 4 ปุม่ คือ
- ปุม่ UP จะเพิม่ ค่าทีล่ ะ่ +1
- ปุม่ DOWN จะลดค่าทีล่ ะ่ -1
- ปุม่ ENTER ใช้ยนื ยันและเลือ่ นไปตัง้ ค่าถัดไป
- ปุม่ CLR ย้อนกลับไปตัง้ ค่าก่อนหน้า หรือกลับสูเ่ มนูหลัก
การตัง้ ค่าเริม่ ต้นจะประกอบไปด้วย ตัง้ ค่า GMT ตัง้ ค่าวันทีแ่ ละเวลา มีลำดับดังต่อไปนี้
ตังค่าวันทีแ่ ละเวลา
เวลามาตรฐาน XXX
วันที่
DD/MM/YY
เวลา HH:MM:SS

SET DATE & TIME
GMT
XXX
Date DD/MM/YY
Time HH:MM:SS
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GMT

XXX โดยตัง้ ได้ -12 ถึง +13
ค่า GMT ของเวลา ทัง้ นีจ้ ะมีผลต่อการ Link กับเวลามาตรฐาน สำหรับประเทศไทยจะเป็นค่า 07 เสมอ
ค่า GMT จะตัง้ เป็นค่าลบได้ดว้ ย และด้วยการตัง้ GMT นี้ จึงทำให้สามารถใช้ AP-106 เพือ่ การแสดง
เวลานานาชาติได้หลาย ๆ ประเทศ ภายใต้การ Link เวลามาตรฐานเดียวกันได้ แต่สำหรับกรณีใช้งาน
เพียงตัวเดียว ให้ตง้ั เป็น 00 ไว้ได้ ทัง้ นีจ้ ะตัง้ เวลาใดๆ ก็ทำได้อย่างสะดวก โดยไม่ตอ้ งคำนึงถึงค่า GMT

DD/MM/YY
HH:MM:SS

คือ วัน เดือน ปี (ค.ศ.)
คือ ชัว่ โมง นาที และวินาที

ในการตั้งค่าถ้ามีค่าใดไม่ถูกต้องเครื่องจะย้อนกลับไปให้ตั้งค่าใหม่เสมอเพื่อป้องกันความผิดผลาดของการทำงานของเครื่อง
แต่ถา้ การตัง้ ค่าถูกต้องเสร็จสมบูรณ์เครือ่ งจะทำการบันทึกลงในหน่วยความจำแรม (RAM Memory) ในตัวไอซีฐานเวลานัน่ เอง
พร้อมกับได้ยนิ BEEP ยาวหนึง่ ครัง้ และหน้าจอ LCD Display จะแสดงข้อความ
การตัง้ ค่าเสร็จสมบูรณ์
เครือ่ งบันทึกข้อมูลลง
หน่วยความจำแรม

Set Up Completed
Save Data to
RAM Memory

3. การตัง้ ค่าควบคุม (Control Setting)
การตั้งค่าจะเป็นการตั้งค่าทีล่ะหลัก หลักที่มีเคอร์เซอร์ (Cursor) กระพริบอยู่คือหลักที่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้
การตัง้ ค่าด้วย KEY Switch มีทง้ั หมด 4 ปุม่ คือ
- ปุม่ UP จะเพิม่ ค่าทีล่ ะ่ +1
- ปุม่ DOWN จะลดค่าทีล่ ะ่ -1
- ปุม่ ENTER ใช้ยนื ยันและเลือ่ นไปตัง้ ค่าถัดไป
- ปุม่ CLR ย้อนกลับไปตัง้ ค่าก่อนหน้า หรือกลับสูเ่ มนูหลัก
การตัง้ ค่าควบคุม มีลำดับดังต่อไปนี้
การตัง้ ค่าควบคุม
ช่วงการเลีย้ งที่
P
จำนวนวันทีเ่ ลีย้ ง DD
P
DD

Control Setting
Period
P
Days
DD

คือ เลือกช่วงการเลีย้ งทีต่ อ้ งการตัง้ ค่า 1-8 แต่ถา้ P = 9 จะเป็นการตัง้ ควบคุมวันเริม่ ทำงาน
และช่วงเวลาทีต่ อ้ งการควบคุม รวมถึงเวลาทีส่ ง่ั านเปิดปิดไฟส่องสว่าง จะอธิบายเพิม่ เติมในการตัง้ ค่า
คือ จำนวนวันในการเลีย้ งหรือควบคุมในแต่ละ่ ช่วงโดยตัง้ ได้ 00-99
ถ้าตัง้ เป็น 0 จะหมายถึงจะทำงานเหมือนกันทุกช่วง

3.1 กรณีทเ่ี ลือกช่วงการเลีย้ งทีต่ อ้ งการตัง้ ค่าเป็น 1-8
เมือ่ เลือกช่วงการเลีย้ งทีต่ อ้ งการตัง้ ค่าแล้วให้กดปุม่ ENTER หน้าจอแอลซีดี (LCD Display) จะแสดงข้อความ
ตัง้ ค่าความซืน้
เพือ่ ควบคุมสัญญาณ
อณาล๊อกเอาต์พตุ
0 ถึง 10 โวลต์

Set Humidity
Analog output
0-10Volt Control

สักครูจ่ ากนัน้ จะเป็นการตัง้ ค่าตามหัวข้อดังต่อไปนี้
ความชิน้ สูงสุด
ความชิน้ ต่ำสุด
ความเร็วสูงสุด
ความเร็วต่ำสุด

HH%
HH%
SSS%
SSS%

High Humi
Low Humi
High Speed
Low Speed

HH%
HH%
SSS%
SSS%
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คือ ค่าความชื้นสูงสุด (High Humi) และค่าความชื้นต่ำสุด (Low Humi) ตั้งค่าได้ตั้ง 00 ถึง 99
โดยจะต้องตัง้ ค่าความชืน้ สูงสุดมากว่าค่าความชืน้ ต่ำสุดเสมอ (High > Low)
SSS คือ ค่าความเร็วพัดลมสูงสุด (High Speed) และค่าความเร็วพัดลมต่ำสุด (Low Speed) ตัง้ ค่าได้ตง้ั 000 ถึง
100 โดยจะต้องตัง้ ค่าความเร็วพัดลมสูงสุดมากว่าค่าความเร็วพัดลมต่ำสุดเสมอ (High > Low)
HH

เมือ่ ตัง้ ค่าความเร็วต่ำสุดเสร็จสิน้ หน้าจอแอลซีดี (LCD Display) จะแสดงข้อความ
ตัง้ อุณหภูมแิ ละ
ค่าความชืน้ เพือ่ ควบคุม
การทำงานของปัม๊ น้ำ
ด้วยรีเลย์ชอ่ งที่ R

Set Temperature
And Humidity
Pump Control
Relay Channel R

สักครูจ่ ากนัน้ จะเป็นการตัง้ ค่าตามหัวข้อดังต่อไปนี้
อุณหภูมิ TTT.T Xํ
ความชืน้
HH%
ทำงาน
XXXX
หยุดทำงาน XXXX

Temp ON TTT.T Xํ
Humi OFF HH%
Time ON XXXX
Time OFF XXXX

คือ หมายเลขรีเลย์ทก่ี ำลังตัง้ ค่าอยู่
R = 1 คือ กำลังตัง้ ค่าควบคุมของรีเลย์ชอ่ งที่ 1 อยู่
R = 2 คือ กำลังตัง้ ค่าควบคุมของรีเลย์ชอ่ งที่ 2 อยู่
TTT.T Xํ
คือค่าอุณหภูมสิ งู สุดทีร่ เี ลย์เริม่ ทำงาน
TTT.T Cํ โดยตัง้ ได้ -40.0 Cํ ถึง 120.0 Cํ องศาเซลเซียส ( Cํ )
TTT.T Fํ โดยตัง้ ได้ -40.0 Fํ ถึง 248.0 Fํ องศาฟาเรนไฮต์ ( Fํ )
HH% คือ ค่าความชืน้ ทีร่ เี ลย์หยุดทำงาน (Humi OFF) ตัง้ ค่าได้ตง้ั 00 ถึง 99
XXXX คือ ค่าเวลาทีร่ เี ลย์ทำงาน (Time ON) และค่าเวลาทีร่ เี ลย์หยุดทำงาน (Time OFF)
ตัง้ ค่าได้ตง้ั 0000 ถึง 9999 หน่วยเป็นวินาที (miliseconds)
R

เมือ่ ตัง้ ค่า Time OFF ของรีเลย์ชอ่ งที่ 2 เสร็จสิน้ หน้าจอแอลซีดี (LCD Display) จะแสดงข้อความ
ตัง้ อุณหภูมเิ พือ่
ควบคุมการทำงาน
ของฮีตเตอร์
ด้วยรีเลย์ชอ่ งที่ R

Set Temperature
High and Low
Heater Control
Relay Channel R

สักครูจ่ ากนัน้ จะเป็นการตัง้ ค่าตามหัวข้อดังต่อไปนี้
อุณหภูมสิ งู TTT.T Xํ
อุณหภูมติ ำ่ TTT.T Xํ
ความชืน้ สูงสุด HH%
ความชืน้ ต่ำสุด HH%

Hi-Temp TTT.T Xํ
Lo-Temp TTT.T Xํ
High Humi HH%
Low Humi HH%

TTT.T Xํ
คือ ค่าอุณหภูมสิ งู สุด (High Temp) และค่าอุณหภูมสิ งู สุด (Low Temp) ตามลำดับ
TTT.T Cํ โดยตัง้ ได้ -40.0 Cํ ถึง 120.0 Cํ องศาเซลเซียส ( Cํ )
TTT.T Fํ โดยตัง้ ได้ -40.0 Fํ ถึง 248.0 Fํ องศาฟาเรนไฮต์ ( Fํ )
โดยจะต้องตัง้ ค่าอุณหภูมสิ งู สุดมากกว่าค่าอุณหภูมติ ำ่ สุดเสมอ (High Temp > Low Temp)
HH% คือ ค่าความชืน้ สูงสุด(High Humi) และค่าความชิน้ ต่ำสุด (Low Humi) ตามลำดับ
ตั ้ ง ค่ า ได้ ต ั ้ ง แต่ 00 ถึ ง 99 โดยจะต้ อ งตั ้ ง ค่ า ความชื ้ น สู ง สุ ด มากกว่ า ค่ า ความชื ้ น ต่ ำ สุ ด เสมอ
(High Humi > Low Humi)
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โดยรีเลย์ชอ่ งที่ 6 จะทำงานได้ 4 กรณี คือ
1. อุณหภูมจิ ากเซ็นเซอร์มคี า่ สูงกว่าอุณหภูมสิ งู สุด
2. อุณหภูมจิ ากเซ็นเซอร์มคี า่ ต่ำกว่าอุณหภูมติ ำ่ สุด
3. ความชืน้ จากเซ็นเซอร์มคี า่ สูงกว่าค่าความชืน้ สูงสุด
4. ความชืน้ จากเซ็นเซอร์มคี า่ ต่ำกว่าค่าความชืน้ ต่ำสุด
ในการตัง้ ค่าถ้ามีคา่ ใดไม่ถกู ต้องเครือ่ งจะย้อนกลับไปให้ตง้ั ค่าใหม่เสมอเพือ่ ป้องกันความผิดผลาดของการทำงานของเครือ่ ง
แต่ถา้ การตัง้ ค่าถูกต้องเสร็จสมบูรณ์เครือ่ งจะทำการบันทึกลงในหน่วยความจำอีสแควร์พรอม (EEPROM Memory)
ในตัวไอซีเบอร์ 24C1024 นัน่ เอง พร้อมกับได้ยนิ BEEP ยาวหนึง่ ครัง้ และหน้าจอ LCD Display จะแสดงข้อความ
การตัง้ ค่าเสร็จสมบูรณ์
เครือ่ งบันทึกข้อมูล
ลงหน่วยความจำ
อีสแควร์พรอม

Set Up Completed
Save Data to
EE-PROM Memory

3.2 กรณีทเ่ี ลือกช่วงการเลีย้ งทีต่ อ้ งการตัง้ ค่าเท่ากับ 9
จะเป็นการตัง้ ค่าควบคุมวันเริม่ ทำงาน และช่วงเวลาทีต่ อ้ งการควบคุม รวมถึงเวลาทีส่ ง่ั านเปิดปิดไฟส่องสว่าง
เมือ่ เลือกช่วงการเลีย้ งทีต่ อ้ งการตัง้ ค่าแล้วให้กดปุม่ ENTER หน้าจอแอลซีดี (LCD Display) จะแสดงข้อความ
ตัง้ ค่าวันทีเ่ ริม่ ต้นสำหรับ
เริม่ ควบคุมการทำงาน
เริม่ ต้นวันที่ DD/MM
ระยะบันทึกข้อมูล L

Setting Days
Start Control
Start Date DD/MM
Data Logger L

DD/MM คือ วันที่ เดือน เริม่ ควบคุมการทำงาน
L
คือ ระยะบันทึกข้อมูล ตัง้ ค่าได้ 0 ถึง 9 * ดูได้จากตารางระยะเวลาการบันทึกข้อมูล *
เมือ่ ตัง้ ค่าระยะเวลาการบันทึกข้อมูลเสร็จสิน้ หน้าจอแอลซีดี (LCD Display) จะแสดงข้อความ
ตัง้ เวลาควบคุม
เริม่ และหยุดควบคุม
เริม่ เวลา HH/MM
หยุดเวลา HH/MM

Setting Time
Start and Stop
Start Time HH/MM
Stop Time HH/MM

HH/MM คือ ชัว่ โมง นาที ของเวลาเริม่ ต้นการควบคุมการทำงานเอาต์พตุ และเวลาหยุดการควบคุมการทำงานเอาต์พตุ
ตามลำดับ ถ้าตัง้ เวลาเริม่ และหยุดควบคุมเท่ากับ 0 จะทำงานตลอดเมือ่ อยูใ่ นช่วงการเลีย้ ง
เมือ่ ตัง้ ค่าเวลาหยุดการควบคุมการทำงานเอาต์พตุ เสร็จสิน้ หน้าจอแอลซีดี (LCD Display) จะแสดงข้อความ
ตัง้ เวลาควบคุม
ไฟส่องสว่าง
เปิดไฟเวลา HH/MM
ปิดไฟเวลา HH/MM

Setting Time
Lighting Control
Time ON HH/MM
Time OFF HH/MM

HH/MM คือ ชัว่ โมง นาที ของเวลาเปิดไฟส่องสว่าง และเวลาปิดไฟส่องสว่าง ตามลำดับ
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ในการตัง้ ค่าถ้ามีคา่ ใดไม่ถกู ต้องเครือ่ งจะย้อนกลับไปให้ตง้ั ค่าใหม่เสมอเพือ่ ป้องกันความผิดผลาดของการทำงานของเครือ่ ง
แต่ถา้ การตัง้ ค่าถูกต้องเสร็จสมบูรณ์เครือ่ งจะทำการบันทึกลงในหน่วยความจำแรม RAM Memory ในตัวไอซีฐานเวลานัน่ เอง
พร้อมกับได้ยนิ BEEP ยาวหนึง่ ครัง้ และหน้าจอ LCD Display จะแสดงข้อความ
การตัง้ ค่าเสร็จสมบูรณ์
เครือ่ งบันทึกข้อมูลลง
หน่วยความจำแรม

Set Up Completed
Save Data to
RAM Memory

ตารางแสดงระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล
ตารางแสดงระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล
L

ระยะห่าง

ประมาณเวลาทีเ่ ก็บได้ (ที่ 10000 Record)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5 วินาที
10 วินาที
15 วินาที
30 วินาที
1 นาที
5 นาที
10 นาที
15 นาที
30 นาที
1 ชัว่ โมง

13 ชัว่ โมง 50 นาที
1 วัน 3 ชัว่ โมง
1 วัน 7 ชัว่ โมง 30 นาที
2 วัน 6 ชัว่ โมง
6 วัน 22 ชัว่ โมง
1 เดือน 4 วัน
2 เดือน 9 วัน
3 เดือน 14 วัน
6 เดือน 28 วัน
1 ปี

ช่วงเวลาทีเ่ ก็บข้อมูล

ทุกๆวินาทีท่ี 0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55
ทุกๆวินาทีท่ี 0,10,20,30,40,50
ทุกๆวินาทีท่ี 0,15,30,45
ทุกๆวินาทีท่ี 0,30
ทุกๆวินาทีท่ี 0
ทุกๆนาทีท่ี 0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55
ทุกๆนาทีท่ี 0,10,20,30,40,50
ทุกๆนาทีท่ี 0,15,30,45
ทุกๆนาทีท่ี 0,30
ทุกๆนาทีท่ี 0

การตัง้ ค่าเริม่ ต้นจากโรงงาน Factory Default (Power up + SET)
AP-106 มีระบบเพือ่ การตัง้ ค่าต่าง ๆ กลับคืนสูค่ า่ Default ทีต่ ง้ั มาจากโรงงานได้ ซึง่ ทำได้ดว้ ยการกดปุม่ SET ค้างไว้
จากนัน้ ให้เปิดเครือ่ งและรอสักครู่ แล้วจึงปล่อยคีย์ หน้าจอแอลซีดี (LCD Display) จะแสดงข้อความ
เรียกคืนค่าเริม่ ต้น
จากโรงงานผูผ้ ลิต
CLR = ยกเลิก
ENTER = ตกลง

Factory Default
Settings
Clr = Exit
Enter = Continue

ถ้าต้องการกลับคืนสูค่ า่ Default ให้กดปุม่ ENTER หน้าจอแอลซีดี (LCD Display) จะแสดงข้อความ
เรียกคืนค่าเริม่ ต้น
จากโรงงานผูผ้ ลิต
เสร็จสมบูรณ์

Factory Default
Settings
Completed

ถ้าต้องการยกเลิกให้กดปุม่ CLR หน้าจอแอลซีดี (LCD Display) จะแสดงข้อความ
เรียกคืนค่าเริม่ ต้น
จากโรงงานผูผ้ ลิต
ถูกยกเลิก

Factory Default
Settings
Canceled

10

การตัง้ ค่าเริม่ ต้นจากโรงงานจะมีรายละเอียดดังนี้
ค่าชดเชยอุณหภูมิ (Temperature Calibrate) เซ็นเซอร์ชอ่ งที่ 1 เท่ากับ 0
ค่าชดเชยความชืน้ (Humidity Calibrate) เซ็นเซอร์ชอ่ งที่ 1 เท่ากับ 0
ค่าชดเชยอุณหภูมิ (Temperature Calibrate) เซ็นเซอร์ชอ่ งที่ 2 เท่ากับ 0
ค่าชดเชยความชืน้ (Humidity Calibrate) เซ็นเซอร์ชอ่ งที่ 2 เท่ากับ 0
เลือกใช้เซ็นเซอร์จากหัววัดช่องที่ 1
ไม่มรี หัสผ่าน (No Password)
ไม่มกี ารตอบกลับของหมายเลขเครือ่ งและชุดคำสัง่ (Not Response Address and Command)
หมายเลขประจำเครือ่ ง (Address) AP-106 เท่ากับ 0
ความเร็วสือ่ สาร รับ ส่ง ข้อมูล (Baud Rate) ของเครือ่ ง AP-106 เท่ากับ 19200 bps
ช่วงการเลีย้ งเท่ากับ 0 หมายถึงยังไม่เริม่ การควบคุม
จำนวนวันในช่วงการเลีย้ งเท่ากับ 0
วันทีเ่ ริม่ ต้นสำหรับเริม่ ควบคุมการทำงาน 00/00 ยังไม่ได้ตง้ั วันเริม่ ต้น
ระยะบันทึกข้อมูลเท่ากับ 0 คือบันทึกทุกๆ 5 วินาที
เวลาเริม่ และหยุดควบคุมเท่ากับ 00:00 จะทำงานตลอดเมือ่ อยูใ่ นช่วงการเลีย้ ง
เวลาเปิดและปิดไฟส่องสว่างเท่ากับ 00:00 คือไม่ตง้ั ควบคุม
ลบข้อมูลการตัง้ ค่าควบคุมในแต่ละ่ ช่วงการเลีย้ งทัง้ 8 ช่วงทัง้ หมด
จำนวนทึกบันทึกข้อมูลเท่ากับ 0 คือเริม่ การบันทึกใหม่

การดูคา่ อุณหภูมิ ความชืน้ และความเร็วของพัดลม ต่ำสุดและสูงสุด (MIN,MAX)
การเข้าดูคา่ อุณหภูมิ ความชืน้ และความเร็วของพัดลม ต่ำสุดและสูงสุด ให้กดปุม่ MODE เพือ่ เข้าสูเ่ มนู หลังจากนัน้
หน้าจอแอลซีดี (LCD DISPLAY) จะแสดงค่าของอุณหภูมเิ ป็นหน้าจอแรก สามารถกดปุม่ UP หรือ DOWN เพือ่ เลือ่ นดูคา่ ความชืน้
และความเร็วของพัดลม ได้ตามลำดับดังนี้
อุณหภูมติ ำ่
ณ เวลา
อุณหภูมสิ งู
ณ เวลา

TTT.T Xํ
HH:MM
TTT.T Xํ
HH:MM

TTT.T Xํ

TTT.T Xํ
คือค่า อุณหภูมติ ำ่ สุดและอุณหภูมสิ งู สุด(Min Temp,Max Temp)
TTT.T Cํ โดยวัดได้ -40.0 Cํ ถึง 120.0 Cํ
TTT.T Fํ โดยวัดได้ -40.0 Fํ ถึง 248.0 Fํ
คือ เวลาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ ต่ำสุดและสูง (ชัว่ โมง,นาที ตามลำดับ)

HH:MM
ความชืน้ ต่ำสุด
ณ เวลา
ความชืน้ สูงสุด
ณ เวลา
HH%
HH:MM

HH%
HH:MM
HH%
HH:MM

Min Temp
At Time
Max Temp
At Time

TTT.T Xํ
HH:MM
TTT.T Xํ
HH:MM

Min Humi
HH%
At Time HH:MM
Max Humi HH%
At Time HH:MM

คือค่า ความชืน้ ต่ำสุดและ ความชืน้ สูงสุด (Min Humi,Max Humi)
คือ เวลาทีค่ วามชืน้ ต่ำสุดและ ความชืน้ สูงสุด (ชัว่ โมง,นาที ตามลำดับ)

11

ความเร็วต่ำสุด SSS%
ณ เวลา
HH:MM
ความเร็วสูงสุด SSS%
ณ เวลา
HH:MM
SSS%
HH:MM

Min Speed SSS%
At Time HH:MM
Max Speed SSS%
At Time HH:MM

คือค่า ความเร็วของพัดลมต่ำสุดและ ความเร็วของพัดลมสูงสุด (Min Speed,Max Speed)
คือ เวลาทีค่ วามเร็วของพัดลมต่ำสุดและ ความเร็วของพัดลมสูงสุด (ชัว่ โมง,นาที ตามลำดับ)

ขณะทีห่ น้าจอแอลซีดี แสดงค่าอุณหภูมิ ความชืน้ และความเร็วของพัดลม ต่ำสุดและสูงสุด ถ้าต้องการรีเซ็ต (Reset)
ให้กดปุม่ ENTER เพือ่ ทำการรีเซ็ต หรือกดปุม่ CLR เพือ่ กลับสูงเมนูหลัก หรือถ้าไม่มกี ารกดปุม่ ใดๆ ภายใน 30 วินาที เครือ่ ง AP-106
ก็จะกลับสูเ่ มนูหลักเช่นกัน

การสือ่ สารผ่านพอร์ท RS485
สำหรับการอ่านข้อมูลหรือตัง้ ค่าต่าง ๆ ผ่านการสือ่ สารกับเครือ่ ง PC หรืออุปกรณ์อน่ื ๆ แบบ RS485 สามารถพ่วงกันเป็น Network
ได้หลาย ๆ ตัวโดยผ่านสายสัญญาณคู่เดียว ซึ่งจะต้องทำการตั้ง Address ให้แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดการเลือกสื่อสาร
กับแต่ละตัวได้
 ลักษณะการสือ
่ สารจะต้องเริม่ ด้วยชุดคำสัง่ จาก PC มายัง AP-106 และจากนัน้ AP-106 มายัง PC จะตอบสนองต่อคำสัง่ นัน้ ๆ
โดยถ้าไม่มกี ารตัง้ Address ก็จะตอบสนองทันที (สำหรับการสือ่ สารจุดต่อจุด) แต่ถา้ มีการตัง้ Address เฉพาะ AP-106
ทีต่ ง้ั Address ตรงกับคำสัง่ เท่านัน้ จึงจะตอบสนอง
 รูปแบบของคำสัง่ เป็นรหัส Ascii ดังนี้
:AACXXX...X<cr> กรณีมี Address
:CXXX...X<cr> กรณีไม่มี Address
: คือรหัสนำหน้าของชุดคำสัง่ (0x3A)
AA คือ Address ของบอร์ดตัง้ แต่ 00-99
C คือรหัสคำสัง่ 0-D,S,T,Z ทัง้ หมด 16 ชุดคำสัง่
XXX...X คือข้อมูลติดตาม ซึง่ จะมีหรือไม่มี ขึน้ อยูก่ บั คำสัง่ นัน้ ๆ
<cr> คือรหัสลงท้าย (0x0D or 0xD)
 ในกรณีทง้ี ตัง้ ให้เครือ
่ ง AP-106 มีการตอบกลับแอดเดรสและชุดคำสัง่ เครือ่ ง จะตอบกับมาดังนี้
#AAC_XXX...X<cr>
# คือรหัสนำหน้าของชุดคำสัง่ (0x23)
AA คือ Address ของบอร์ดตัง้ แต่ 00-99
C คือรหัสคำสัง่ 0-D,S,T,Z ทัง้ หมด 16 ชุดคำสัง่
XXX...X คือข้อมูลติดตาม ซึง่ จะมีหรือไม่มี ขึน้ อยูก่ บั คำสัง่ นัน้ ๆ
<cr> คือรหัสลงท้าย (0x0D or 0xD)
 AP-106 จะตอบสนองคำสั่งด้วยการส่งข้อมูลต่าง ๆ ตามต้องการ และลงท้ายด้วย <cr> เช่นกัน กรณีที่เป็นการ Setup
คือไม่มกี ารถามข้อมูลใด ๆ AP-106 ก็จะส่งคำว่า OK<cr> กลับไปให้
 ชุดคำสั่งทั้งหมดจะได้แสดงในตารางต่อไปนี้ และเพื่อความสะดวก ในตารางจะแสดงคำสั่งแบบไม่มีAddress และละไว้
ไม่แสดงรหัสลงท้าย <cr> ส่วนค่าภายในวงเล็บ [ ] คือ Option คือเลือกใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ และส่วนใหญ่จะหมายถึง
ถ้าใส่คอื การเขียนค่า แต่ถา้ ไม่ใส่คอื การ อ่านค่า ถ้า Option มีให้เลือกหลายอย่าง จะคัน่ ด้วยอักษร | อีกที ในวงเล็บ (RX)
หมายถึงข้อมูลจาก PC มายัง AP-106 ส่วน (TX) หมายถึงข้อมูลจาก AP-106 ไปยัง PC
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ตารางชุดคำสัง่ ของ AP-106
รูปแบบคำสัง่

การใช้งาน

(RX) :0
(TX) AP-101 vx.x

Check ใช้ตรวจสอบการสือ่ สาร

——————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————
(RX) :1
Read Temp อ่านค่าอุณหภูมิ ความชืน้ และความเร็วของพัดลม
(TX) S_Px_Dxx_Txxx.x Xํ _xxx.x_HHMM_xxx.x_HHMM_Hxx_xx_HHMM_xx_HHMM_Fxxx_xxx_HHMM_xxx_HHMM
S_

คือสถานะการควบคุม
S = 0 คือ ไม่อยูใ่ นช่วงเวลาควบคุม
S = 1 คือ อยูใ่ นช่วงเวลาควบคุม
Px_ คือช่วงการเลีย้ ง (1-8)
Dxx_ คือจำนวนวันทีท่ ำการควบคุมอยูข่ องแต่ละช่วงการเลีย้ ง
Txxx.x Xํ _ คือค่าอุณหภูมใิ นขณะนัน้
xxx.x_ ต่อมาคือค่าอุณหภูมสิ งู สุด (Temp Max) ทีจ่ ำไว้
HHMM_คือช่วงเวลาทีท่ อ่ี ณ
ุ หภูมสิ งู สุด
xxx.x_ ต่อมาคือค่าอุณหภูมติ ำ่ สุด(Temp Min) ทีจ่ ำไว้
HHMM_คือช่วงเวลาทีท่ อ่ี ณ
ุ หภูมติ ำ่ สุด
Hxx_ ต่อมาคือค่าความชืน้ ขณะนัน้
xx_ ต่อมาคือค่าความชืน้ สูงสุด (Humi Max) ทีจ่ ำไว้
HHMM_คือช่วงเวลาทีค่ วามชืน้ สูงสุด
xx_ ต่อมาคือค่าความชืน้ ต่ำสุด(Humi Min) ทีจ่ ำไว้
HHMM_คือช่วงเวลาทีค่ วามชืน้ ต่ำสุด
Fxxx_ ต่อมาคือค่าความเร็วของพัดลมขณะนัน้
xxx_ ต่อมาคือค่าความเร็วของพัดลมสูงสุด (Speed Max) ทีจ่ ำไว้
HHMM_คือช่วงเวลาทีค่ วามเร็วของพัดลมสูงสุด
xxx_ ต่อมาคือค่าความเร็วของพัดลมต่ำสุด(Speed Min) ทีจ่ ำไว้
HHMM_คือช่วงเวลาทีค่ วามเร็วของพัดลมต่ำสุด

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :2[RRRRRR]
(TX) RRRRRR[OK|ERX]

Read/Write Relay อ่านหรือเขียนค่าสถานะของ Relay
เป็นการกำหนดแบบโดยตรง ไม่ได้คำนึงถึงเงือ่ นไขทีต่ ง้ั ควบคุมจากอุณหภูมไิ ว้
ทัง้ นีถ้ า้ มีการเปลีย่ นแปลงค่าแล้วแต่อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขดังกล่าว
สถานะของ Relay ก็จะถูกเปลีย่ นแปลงอีกที RRRRRR คือ
สถานะของ Relay 1-6 เรียงกันไป
R = 0 คือ OFF
R = 1 คือ ON
ถ้าไม่ใส่ RRRRRR จะเป็นการ อ่านค่า แต่ถา้ ใส่จะเป็นการเขียนค่าโดยจะตอบ OK
ถ้าค่าถูกต้อง กรณี ERX ทีต่ อบกลับมา คือ Error จะมีความหมายดังนี้
ER1 ถึง ER6 คือคำสัง่ ของรีเลย์นน้ั ไม่ถกู ต้อง

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :3[xxx...x]
Read/Write Control อ่านหรือเขียนควบคุม จะแบ่งเป็น 5 รูปแบบดังนี้
(TX) :xxx...x[OK|ERX]
1. ตัง้ ค่าความชืน้ เพือ่ ควบคุมสัญญาณอณาล๊อกเอาต์พตุ 0 ถึง 10 โวลต์
2. ตัง้ ค่าอุณหภูมแิ ละค่าความชืน้ เพือ่ ควบคุมการทำงานของปัม๊ น้ำด้วยรีเลย์ชอ่ งที่ 1 และ 2
3. ตัง้ ค่าอุณหภูมเิ พือ่ ควบคุมการทำงานของฮีตเตอร์ดว้ ยรีเลย์ชอ่ งที่ 3 และ 4
4. ตัง้ ค่าอุณหภูมแิ ละค่าความซืน้ เพือ่ ควบคุมสัญญาณแจ้ดว้ ยรีเลย์ชอ่ งที่ 6
5. ตัง้ ค่าควบคุมวันเริม่ ทำงาน และช่วงเวลาทีต่ อ้ งการควบคุม
และเปิดปิดไฟส่องสว่างด้วยรีเลย์ชอ่ งที่ 5

(RX) :3PR[DD_HH_HH_SSS_SSS]
(TX) :HH_HH_SSS_SSS[OK|ERX]

Read/Write Config Analog Output
อ่านหรือเขียนค่าความชืน้ เพือ่ ควบคุมสัญญาณอนาล็อกเอาต์พตุ 0 ถึง 10 โวลต์
โดยกำหนดค่า P = 1-8, R = 0
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——————————————————————————————————————————————————
(RX) :3PR[TTT.T_HH_XXXX_XXXX] Read/Write Config Relay Output CH-1 or 2
(TX) :TTT.T_HH_XXXX_XXXX[OK|ERX] อ่านหรือเขียนค่าอุณหภูมแิ ละค่าความชืน้ เพือ่ ควบคุมการทำงานของปัม๊ น้ำด้วย
รีเลย์ชอ่ งที่ 1 และ 2 โดยกำหนดค่า P = 1-8, R = 1 or 2

(RX) :3PR[TTT.T_TTT.T_XXXX_XXXX] Read/Write Config Relay Output CH-3 or 4
(TX) :TTT.T_TTT.T_XXXX_XXXX[OK|ERx] อ่านหรือเขียนค่าอุณหภูมแิ ละค่าความซืน้ เพือ่ ควบคุมการทำงานของปัม๊ น้ำด้วย
รีเลย์ชอ่ งที่ 3 และ 5 โดยกำหนดค่า P = 1-8, R = 3 or 4
(RX) :3PR[TTT.T_TTT.T_HH_HH]
Read/Write Config Relay Output CH-6
(TX) :TTT.T_TTT.T_HH_HH[OK|ERx] อ่านหรือเขียนค่าอุณหภูมแิ ละค่าความซืน้ เพือ่ ควบคุมสัญญาณแจ้ดว้ ย
รีเลย์ชอ่ งที่ 6 โดยกำหนดค่า P = 1-8, R = 6
(RX) :3P[L_DDMM_HHMM_HHMM_HHMM_HHMM] Read/Write Control อ่านหรือเขียนค่าควบคุม
(TX) :L_DDMM_HHMM_HHMM_HHMM_HHMM[OK|ERx]
อ่านหรือเขียนค่าควบคุมวันเริม่ ทำงาน และช่วงเวลาทีต่ อ้ งการ
ควบคุม และเปิดปิดไฟส่องสว่างด้วยรีเลย์ชอ่ งที่ 5 โดยกำหนดค่า P = 9
P
R

DD
HH
TTT.T
SSS
XXXX
L
DDMM
HHMM

คือ ช่วงการควบคุมที่ 1 ถึง 9 (Period 1-9)
P = 1-8 คือ ช่วงการเลีย้ งทีต่ อ้ งการตัง้ ค่า 1-8
P = 9 คือ ตัง้ ควบคุมวันเริม่ ทำงาน
คือ หมายเลขเอาต์พตุ ที่ 0 ถึง 4 และ 6
R = 0 คือ เอาต์พตุ 0 ถึง 10 โวลต์
R = 1-4 คือ รีเลย์เอาต์พตุ
คือ จำนวนวันในการเลีย้ งหรือควบคุมในแต่ละ่ ช่วงโดยตัง้ ได้ 00-99
คือ ค่าความชืน้ สูงสุด (High Humi) และค่าความชืน้ ต่ำสุด (Low Humi)
ตัง้ ค่าได้ตง้ั 00 ถึง 99 โดยจะต้องตัง้ ค่าความชืน้ สูงสุดมากว่าค่าความชืน้ ต่ำสุดเสมอ
(High > Low)
คือ ค่าอุณหภูมสิ งู สุด(High Temp) และค่าอุณหภูมติ ำ่ สุด (Low Temp)
ตามลำดับ ตัง้ ค่าได้ตง้ั แต่ -40.0 Cํ ถึง 120.0 Cํ หรือ -40.0 Fํ ถึง 248.0 Fํ โดยจะต้อง
ตัง้ ค่าอุณหภูมสิ งู สุดมากกว่า ค่าอุณหภูมติ ำ่ สุดเสมอ (High Temp > Low Temp
คือ ค่าความเร็วพัดลมสูงสุด (High Speed) และค่าความเร็วพัดลมต่ำสุด (Low
Speed) ตัง้ ค่าได้ตง้ั 000 ถึง 100 โดยจะต้องตัง้ ค่าความเร็วพัดลมสูงสุด
มากว่าค่าความเร็วพัดลมต่ำสุดเสมอ (High > Low)
คือ ค่าเวลาทีร่ เี ลย์ทำงาน (Time ON) และค่าเวลาทีร่ เี ลย์หยุดทำงาน (Time OFF)
ตัง้ ค่าได้ตง้ั 0000 ถึง 9999 หน่วยเป็นวินาที (miliseconds)
คือ ระยะบันทึกข้อมูล ตัง้ ค่าได้ 0 ถึง 9 * ดูได้จากตารางระยะเวลาการบันทึกข้อมูล
คือวันเริม่ ควบคุมการทำงาน (วันที,่ เดือน)
คือเวลา (ชัว่ โมง,นาที) ของเวลาเริม่ การควบคุม เวลาหยุดการควบคุม เวลาเปิดไฟ
ส่องสว่าง และเวลาปิดไฟส่องสว่าง ตามลำดับ

กรณี ERx ทีต่ อบกลับมา คือ Error จะมีความหมายดังนี้
กรณี P = 1-8
- ER1 ช่วงการควบคุมไม่ถกู ต้อง
- ER2 หมายเลขเอาต์พตุ
R=0
- ER3 จำนวนวันในการเลีย้ งหรือควบคุม
- ER4 ค่าความชืน้ สูงสุด (High Humi) ไม่ถกู ต้อง
- ER5 ค่าความชืน้ ต่ำสุด (Low Humi) ไม่ถกู ต้อง
- ER6 ค่าความชืน้ สูงสุดน้อยกว่าความชืน้ ต่ำสุด (High < Low)
- ER7 ค่าความเร็วพัดลมสูงสุดไม่ถกู ต้อง
- ER8 ค่าความเร็วพัดลมต่ำสุดไม่ถกู ต้อง
- ER9 ค่าความเร็วพัดลมสูงสุดน้อยกว่าความเร็วพัดลมต่ำสุด (High < Low)
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——————————————————————————————————————————————————
R = 1 และ R = 2
- ER3 ค่าอุณหภูมิ (Temp) ไม่ถกู ต้อง
- ER4 ค่าความชืน้ (Humi) ไม่ถกู ต้อง
- ER5 เวลาทีร่ เี ลย์ทำงาน (Time ON) ไม่ถกู ต้อง
- ER6 ค่าเวลาทีร่ เี ลย์หยุดทำงาน (Time OFF) ไม่ถกู ต้อง
R = 3 และ R = 4
- ER3 ค่าอุณหภูมสิ งู สุด (High Temp) ไม่ถกู ต้อง
- ER4 ค่าอุณหภูมติ ำ่ สุด (Low Temp) ไม่ถกู ต้อง
- ER5 ค่าอุณหภูมสิ งู สุดน้อยกว่าค่าอุณหภูมติ ำ่ สุด (High < Low)
- ER6 เวลาทีร่ เี ลย์ทำงาน (Time ON) ไม่ถกู ต้อง
- ER7 ค่าเวลาทีร่ เี ลย์หยุดทำงาน (Time OFF) ไม่ถกู ต้อง
R=6
- ER3 ค่าอุณหภูมสิ งู สุด (High Temp) ไม่ถกู ต้อง
- ER4 ค่าอุณหภูมติ ำ่ สุด (Low Temp) ไม่ถกู ต้อง
- ER5 ค่าอุณหภูมสิ งู สุดน้อยกว่าค่าอุณหภูมติ ำ่ สุด (High < Low)
- ER6 ค่าความชืน้ สูงสุด (High Humi) ไม่ถกู ต้อง
- ER7 ค่าความชืน้ ต่ำสุด (Low Humi) ไม่ถกู ต้อง
- ER8 ค่าความชืน้ สูงสุดน้อยกว่าความชืน้ ต่ำสุด (High < Low)
กรณี P = 9
- ER2 ค่าระยะบันทึกข้อมูลไม่ถกู ต้อง
- ER3,ER4,ER5 ค่าวันเริม่ ควบคุมการทำงานไม่ถกู ต้องตาม (วันที,่ เดือน) ลำดับ
- ER6,ER7 ค่าเวลาเริม่ การควบคุมไม่ถกู ต้อง (ชัว่ โมง,นาที) ตามลำดับ
- ER8,ER9 ค่าเวลาหยุดการควบคุมไม่ถกู ต้อง (ชัว่ โมง,นาที) ตามลำดับ
- ERA,ERB ค่าเวลาเปิดไฟส่องสว่างไม่ถกู ต้อง (ชัว่ โมง,นาที) ตามลำดับ
- ERC,ERD ค่าเวลาปิดไฟส่องสว่างไม่ถกู ต้อง (ชัว่ โมง,นาที) ตามลำดับ

แต่ถา้ ค่าถูกต้องทุกอย่างเครือ่ งจะตอบ OK กลับมา

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :4[L_XXX_S_D_TTT.T_HHH_TTT.T_HHH] Read/Write Genneral อ่านหรือเขียนค่าเริม่ ต้นการใช้งาน
(TX) L_XXX_S_D_TTT.T_HHH_TTT.T_HHH[OK|ERx]

คือ ภาษา (LANGUAGE) ทีใ่ ช้ในการแสดงผล
L = T คือภาษาไทย (Thai)
L = E คือภาษาอังกฤษ (English)
XXX คือ ค่า GMT โดยตัง้ ได้ -12 ถึง +13
ค่า GMT ของเวลา ทัง้ นีจ้ ะมีผลต่อการ Link กับเวลามาตรฐาน
สำหรับประเทศไทยจะเป็นค่า 07 เสมอ ค่า
GMT จะตัง้ เป็นค่าลบได้ดว้ ย และด้วยการตัง้ GMT นี้ จึงทำให้สามารถใช้
TMX-1000 เพือ่ การแสดงเวลานานาชาติได้หลาย ๆ ประเทศ ภายใต้การ Link
เวลามาตรฐานเดียวกันได้ แต่สำหรับกรณีใช้งานเพียงตัวเดียว
ให้ตง้ั เป็น 00 ไว้ได้ ทัง้ นีจ้ ะตัง้ เวลาใดๆ ก็ทำได้อย่างสะดวก โดยไม่ตอ้ งคำนึงถึงค่า GMT
S
คือเลือกใช้เซ็นเซอร์ในการควบคุมจากหัววัดช่องที่
S = 1 คือค่าชดเชยอุณหภูมแิ ละความชืน้ เซ็นเซอร์ท่ี 1
S = 2 คือค่าชดเชยอุณหภูมแิ ละความชืน้ เซ็นเซอร์ท่ี 2
S = 3 คือใช้เซ็นเซอร์ทง้ั สองหัววัดโดยหาค่าเฉลีย่
D
คือ หน่วยวัดอุณหภูมใิ นทีใ่ ช้ในระบบวัดและควบคุม
D = C คือ องศาเซลเซียส ( Cํ )
D = F คือ องศาฟาเรนไฮต์ ( Fํ )
TTT.T คือ ค่าชดเชยอุณหภูมิ (Temperature Calibrate) โดยตัง้ ได้ -40.0 Cํ ถึง 120.0 Cํ หรือ
-40.0 Fํ ถึง 248.0 Fํ ของเซ็นเซอร์ท่ี 1 และเซ็นเซอร์ท่ี 2 ตามลำดับ
HHH คือค่าชดเชยความชืน้ (Humidity Calibrate) โดยตัง้ ได้ -99 ถึง +99
ของเซ็นเซอร์ท่ี 1 และเซ็นเซอร์ท่ี 2 ตามลำดับ
L
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——————————————————————————————————————————————————
กรณี ERx ทีต่ อบกลับมา คือ Error จะมีความหมายดังนี้
ER1 คือค่าชดเชยอุณหภูมขิ องเซ็นเซอร์ท่ี 1 ไม่ถกู ต้อง
ER2 คือค่าชดเชยความชืน้ ของเซ็นเซอร์ท่ี 1 ไม่ถกู ต้อง
ER3 คือค่าชดเชยอุณหภูมขิ องเซ็นเซอร์ท่ี 2 ไม่ถกู ต้อง
ER4 คือค่าชดเชยความชืน้ ของเซ็นเซอร์ท่ี 2 ไม่ถกู ต้อง
ER5 คือค่า GMT ไม่ถกู ต้อง
ER6 คือเลือกภาษาไม่ถกู ต้อง
ER7 คือเลือกเซ็นเซอร์ไม่ถกู ต้อง
แต่ถา้ ค่าถูกต้องทุกอย่างเครือ่ งจะตอบ OK กลับมา

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :5[xxx]
(TX) xxx[OK]

Read/Write GPIO อ่านหรือเขียนค่ากับ GPIO Port (5 Pin)
xxx คือค่า 0 หรือ 1 (Digital) ของ I/O 1,2,3 ตามลำดับ

(RX) :6

Read ALL อ่านค่าอุณหภูมิ ความชืน้ ความเร็วของพัดลม และสถานะของรีเลย์

——————————————————————————————————————————————————
(TX) S_Px_Dxx_Txxx.x_xxx.x_HHMM_xxx.x_HHMM_Hxx_xx_HHMM_xx_HHMM_Fxxx_xxx_HHMM_xxx_HHMM_RRRRRR

คือสถานะการควบคุม
S = 0 คือ ไม่อยูใ่ นช่วงเวลาควบคุม, S = 1 คือ อยูใ่ นช่วงเวลาควบคุม
Px_ คือช่วงการควบคุม (1-8)
Dxx_ คือจำนวนวันทีท่ ำการควบคุมอยูข่ องแต่ละช่วงการเลีย้ ง
Txxx.x_ คือค่าอุณหภูมิในขณะนั้น
xxx.x_ ต่อมาคือค่าอุณหภูมสิ งู สุด (Temp Max) ทีจ่ ำไว้
HHMM_คือช่วงเวลาทีท่ อ่ี ณ
ุ หภูมสิ งู สุด
xxx.x_ ต่อมาคือค่าอุณหภูมติ ำ่ สุด(Temp Min) ทีจ่ ำไว้
HHMM_คือช่วงเวลาทีท่ อ่ี ณ
ุ หภูมติ ำ่ สุด
Hxx_ ต่อมาคือค่าความชืน้ ขณะนัน้
xx_ ต่อมาคือค่าความชืน้ สูงสุด (Humi Max) ทีจ่ ำไว้
HHMM_คือช่วงเวลาทีค่ วามชืน้ สูงสุด
xx_ ต่อมาคือค่าความชืน้ ต่ำสุด(Humi Min) ทีจ่ ำไว้
HHMM_คือช่วงเวลาทีค่ วามชืน้ ต่ำสุด
Fxxx_ ต่อมาคือค่าความเร็วของพัดลมขณะนัน้
xxx_ ต่อมาคือค่าความเร็วของพัดลมสูงสุด (Speed Max) ทีจ่ ำไว้
HHMM_คือช่วงเวลาทีค่ วามเร็วของพัดลมสูงสุด
xxx_ ต่อมาคือค่าความเร็วของพัดลมต่ำสุด(Speed Min) ทีจ่ ำไว้
HHMM_คือช่วงเวลาทีค่ วามเร็วของพัดลมต่ำสุด
RRRRRR
คือสถานะของรีเลย์เอาต์พตุ ที่ 1-6 เรียงตามลำดับ
R = 0 คือ OFF, R = 1 คือ ON
S_

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :7
(TX) OK

Reset Max,Min รีเซ็ตค่า อุณหภูมิ ความซืน้ และความเร็วของพัดลม สูงสุดและต่ำสุด

(RX) :8[C]
(TX) XXXXX/10000

Read/Reset อ่านหรือเครียข้อมูล
XXXXX ชุดแรก คือ จำนวนข้อมูลทัง้ หมดทีบ่ นั ทึก
/10000 ใส่เพือ่ ให้รวู้ า่ บันทึกได้ 10000 ข้อมูล
ถ้าใส่ C ต่อท้าย หมายถึงให้ Clear ข้อมูลจำนวนข้อมูลทัง้ หมดทีบ่ นั ทึก

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

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :9[yyyyy/zzzzz]
Read Data Loger อ่านข้อมูลทีบ่ นั ทึก
(TX) XXXXX=DDMMYY_HHMMSS_TTT.T_HH_SSS_RRRRRR
.....
.....
ในหน่วยความจำ โดยจะแสดงข้อมูลล่าสุดและย้อนไปยังข้อมูลก่อนหน้า
.....
XXXXX
คือลำดับข้อมูล
OK
DDMMYY
คือวันที่ (วัน,เดือน,ปี)
HHMMSS
คือเวลา (ชัว่ โมง,นาที,วินาที)
TTT.T
คือค่าอุณหภูมิ
HH
คือค่าความชืน้
SSS
คือความเร็วของพัดลม
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RRRRRR
คือสถานะของรีเลย์เอาต์พตุ ที่ 1-6 เรียงตามลำดับ
R = 0 คือ OFF
R = 1 คือ ON
เมือ่ แสดงข้อมูลครบแล้ว จะลงท้ายด้วย OK
ในกรณีทม่ี ขี อ้ มูลจำนวนมาก (สูงสุด 10000 ข้อมูล)
สามารถเลือกให้แสดงข้อมูลในขอบเขตจำกัดได้
ด้วยการใส่ yyyyy คือหมายเลขเริม่ ต้นทีต่ อ้ งการให้แสดง หรือใส่ zzzzz
เพิม่ ไปด้วยคือความยาวของข้อมูลทีจ่ ะให้แสดง

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :AADDR-SILA-XAACC
(TX) AA[WOK|ER]

Read/Set Address อ่านหรือเขียนค่าหมายเลขประจำเครือ่ ง AP-106
X
คือเลือกอ่านหรือเขียนค่าหมายเลขประจำเครือ่ ง AP-106
X = R คือการอ่านค่าหมายเลขประจำเครือ่ ง AP-106
X = W คือการเขียนค่าหมายเลขประจำเครือ่ ง AP-106
CC
คือค่า Checksum ข้อมูลโดยการนำข้อมูลมา XOR กันทัง้ หมด
AA
คือ Address จะใส่เมือ่ ต้องการเขียน Address เท่านัน้
Ex :AADDR-SILA-W005E<cr> (Address = 00)

กรณี ER ทีต่ อบกลับมา คือ Error จะมีคา่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง
แต่ถา้ ค่าถูกต้องทุกอย่างเครือ่ งจะตอบ OK กลับมา ในกรณีท่ี Set Address

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :BBAUD-SILA-XSPCC
(TX) SP[WOK|ER]

Read/Set Baud rate อ่านหรือเขียนความเร็วสือ่ สาร รับ ส่ง ข้อมูล
X
คือเลือกอ่านหรือเขียนค่าหมายเลขประจำเครือ่ ง AP-106
X = R คือการอ่านค่าหมายเลขประจำเครือ่ ง AP-106
X = W คือการเขียนค่าหมายเลขประจำเครือ่ ง AP-106
CC
คือค่า Checksum ข้อมูลโดยการนำข้อมูลมา XOR กันทัง้ หมด
SP
SP คือ Baud rate จะใส่เมือ่ ต้องการเขียน Baud rate เท่านัน้
Ex :BBAUD-SILA-W1957<cr> (Baud rate = 19200)

กรณี ER ทีต่ อบกลับมา คือ Error จะมีคา่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง
แต่ถา้ ค่าถูกต้องทุกอย่างเครือ่ งจะตอบ OK กลับมา ในกรณีท่ี Set Baud rate

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :C
(TX) OK

ล้างข้อมูลการตัง้ ควบคุมของทัง้ หมด

(RX) :D[DDMMYY!]
(TX) DDMMYY[OK]

Read/Set Date อ่านหรือเขียนค่าวันที่ (วัน,เดือน,ปี)
DDMMYY = วัน,เดือน,ปี (ปี ค.ศ.) จำนวน 2 หลัก (20xx)
! คือ รหัสลงท้าย ถ้าไม่ตอ้ งการให้ตอบ OK กลับมา สำหรับ
การตัง้ เวลาให้หลายๆ เครือ่ งพ่วงกัน

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

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :T[HHMMSSXX!]
(TX) HHMMSS[OK]

Read/Set time อ่านหรือเขียนค่าเวลา
HHMMSS คือค่าเวลา (ชัว่ โมง, นาที, วินาที)
สำหรับการตัง้ เวลา (ชัว่ โมง, นาที, วินาที)
Time ตามมาตรฐาน M30 Protocol
XX คือค่า checksum hex (คือผลรวมของ HH MM SS)
! คือ รหัสลงท้าย ถ้าไม่ตอ้ งการให้ตอบ OK กลับมา สำหรับ การตัง้ เวลาให้หลายๆเครือ่ งพ่วงกัน

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :Z
(TX) ข้อความหลากหลาย

Self-Test เข้าสูร่ ะบบทดสอบตัวเอง
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ต่อเซ็นเซอร์
SHT15 ช่องที่ 1
ต่อเซ็นเซอร์
SHT15 ช่องที่ 2

Analog Output
0-10 VDC

Contact (NO, COM)
ของรีเลย์ชอ่ งที่ 1 ถึง 6

ต่อไฟเลีย้ งบอร์ด

พอร์ตสือ่ สาร
แบบ RS485
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