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คุณสมบัติทั่วไป

AP-105  คือบอร์ดวัดอุณหภูมิและความช้ืน หัววัดแบบดิจิตอลความละเอียดสูง ใช้วัดในบรรยากาศ วัดอุณหภูมิได้ต้ังแต่
-40 ถึง 120 องศาเซสเซียส ความละเอียด 0.1 องศา  และวัดความช้ืนได้ต้ังแต่ 0 ถึง 99%  ความละเอียด 1% (ให้ความเท่ียงตรงท่ี
10 ถึง 90%)  สามารถจำค่า Min,Max ของอุณหภูมิและความช้ืนได้  และ Reset ค่าได้เม่ือต้องการหรือเม่ือเปิดเคร่ืองใหม่
สามารถต้ังควบคุม Relay ได้ถึง 5 ตัว (บนบอร์ดมีให้ 1 ตัว จากน้ันต้องขยายเพ่ิม)  โดย Relay แต่ละตัว  สามารถเลือกควบคุม
ด้วยอุณหภูมิหรือความช้ืนได้  และเลือกการควบคุมเป็นแบบ คุมร้อน (Hot) หรือ คุมเย็น (Cool) ก็ได้  ต้ังค่า High และ Low
ของอุณหภูมิหรือความช้ืน  รวมท้ังยังต้ังค่า Timer เพ่ือเปิดปิด Relay เป็นจังหวะในระดับวินาทีได้  และกรณีคุมเย็นด้วยอุณหภูมิ
ยังสามารถตั้งค่าความชื้นเพื่อควบคุมพัดลมหรือปั้มน้ำได้อีกด้วย  นอกจากนี้ยังมีพอร์ทการสื่อสาร RS232(RS485)
เพื่อรับ,ส่งข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC  และต่อเป็นระบบ Network ได้  ใช้งานง่ายด้วยปุ่มบนหน้าปัดเพียง 2 ปุ่ม
ประยุกต์ใช้กับงานวัดอุณหภูมิและความช้ืนได้หลากหลายรูปแบบ

!

ส่วนประกอบสินค้า ... บอร์ด, สายหัว Sensor, หม้อแปลงพร้อมสายปล๊ัก, ชีทคู่มือ
Option บนบอร์ด ... ชิพ MAX232 (สำหรับ RS232) หรือ MAX3082 (สำหรับ RS485)
อาจต้องซ้ือเพ่ิม ... บอร์ดขยาย Relay รุ่น EX-RELAY (Relay 4 ตัว) หรือ MM-RELAY (Relay 1 ตัว)

ทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 89E58AE ความถ่ี 11.0592 Mhz
จอแสดงผล 7-Segment LED ความสูง 0.56 น้ิว จำนวน 6 หลัก โดยแสดงค่าความช้ืน 2 หลักด้วยตัวเลขสีเขียว และค่าอุณหภูมิ
4 หลัก (xxx.x) ด้วยตัวเลขสีแดง
มี LED สีแดงแสดงสถานะของ Relay 5 ตัว
มีคีย์ 2 คีย์บนหน้าปัด สำหรับการต้ังค่าต่าง ๆ  โดยค่าจะเก็บค่าไว้ในหน่วยความจำ Flash ภายในตัว MCU  ซ่ึงจะเก็บค่าไว้ได้
แม้ในขณะปิดเคร่ือง
หัววัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลเบอร์ SHT15 วัดได้ต้ังแต่ -40 ถึง 120 องศาเซลเซียส ความละเอียด  0.1 องศา และวัดความช้ืนได้
ต้ังแต่ 0 ถึง 99%  ความละเอียด 1% โดยจะมีความเท่ียงตรงท่ี 10 ถึง 90%  ใช้วัดในบรรยากาศเท่าน้ัน  และมีวงจรทำให้ต่อสายยาว
ได้ถึง 100 เมตร (สายท่ีมากับสินค้ายาว 5 ฟุต)
มี Relay Output 1 ตัว ต่อใช้งานแบบ Normal Open 250 VAC 10 A และสามารถขยาย Relay ได้อีก 4 ตัว  ผ่านทางข้ัวต่อ 3
Pin จำนวน 4 จุด เพ่ือเพ่ิมบอร์ด Relay 1 ตัวต่อจุด  หรือผ่านทางข้ัวต่อ 24 Pin เพ่ือเพ่ิมบอร์ด Relay 4 ตัว ในบอร์ดเดียว
มีพอร์ทส่ือสาร RS232 หรือ RS485 (ตัวชิพ MAX232,MAX3082 เป็น Option)
มีพอร์ท 3B สำหรับการขยายตัวเลขขนาดใหญ่  ด้วยบอร์ดตัวเลขของศิลา
มีพอร์ท 3B (GPIO) สำหรับประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ส่ังงานด้วยคำส่ังจาก RS232(RS485) ได้
ไฟเล้ียง 220 VAC ผ่านหม้อแปลงเป็น 9 VAC จ่ายไปยังบอร์ด  มีวงจรจ่ายไฟแบบ Switching ทนทาน,ไม่ร้อน
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การใช้งาน
เมื่อจ่ายไฟเข้าบอร์ด จะแสดงคำว่า AP-105 และคำว่า 1.5 ชั่วขณะ  จากนั้นจะแสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิที่วัดได้
โดยแสดงความช้ืน 2 หลัก (XX) ดัวยตัวเลขสีเขียว  และแสดงอุณหภูมิ 4 หลัก (XXX.X) ด้วยตัวเลขสีแดง สถานะเร่ิมแรกของ Relay
จะเป็น Off (Open)  และการควบคุม Relay ท้ัง 5 ตัว  จะเป็นไปตามเง่ือนไขดังน้ี

1. สามารถต้ังควบคุมด้วยอุณหภูมิ (Temperature) หรือความช้ืนก็ได้ (Humidity) โดย Relay แต่ละตัวสามารถเลือกได้อย่างอิสระ
รวมท้ังต้ังให้เป็นแบบคุมร้อน (Hot) ซ่ึงหมายถึงควบคุมเคร่ืองทำความร้อน  หรือคุมเย็น (Cool) ซ่ึงหมายถึงควบคุมเคร่ืองทำความเย็น
รายละเอียดการควบคุมขอให้ดูจากกราฟแสดงการทำงาน

2. ค่า High/Low ท่ีต้ังไว้ จะต้องมีค่า High มากกว่า Low เสมอ ถ้าไม่ใช่จะถือว่าเป็นการหยุด (Disable) การทำงานของ Relay
ตัวน้ัน  ปกติสินค้าท่ีผลิตออกมาจะต้ังค่า High/Low = 0 ท้ังหมด  ซ่ึงถ้าผู้ใช้ต้องการใช้งาน Relay ก่ีตัว  ก็สามารถต้ังค่าใหม่
ได้ตามต้องการ  ส่วนท่ีไม่ได้ใช้ก็ให้ High/Low = 0 ไว้  ก็คือไม่ใช้งานน่ันเอง

ภาพหน้าปัด และการต่อใช้งานจากบอร์ด
LED แสดงสถานะของ Relay 5 ตัว

ตัวเลข 2 หลัก (0.56 น้ิว)
สีเขียว - แสดงความช้ืน

ตัวเลข 4 หลัก (0.56 น้ิว)
สีแดง - แสดงอุณหภูมิ

คีย์สำหรับตั้งค่า

ต่อกับหม้อแปลง

Contact (NO)
ของ Relay 1

ต่อกับหัววัด SHT15

สำหรับต่อขยาย
บอร์ด Relay 2-5
แบบ 1 ตัวต่อบอร์ด

(MM-RELAY)
GND
+5V
OUTPUT
(ACTIVE LOW)

ถ้าต่อถึงกัน
หมายถึงการเลือกใช้

R-Terminate
สำหรับตั้งปลายสาย
ของ RS485 Network

B(-)
A(+)

RS485

RX
TX
GND

RS232

สำหรับต่อขยาย
บอร์ด Relay 2-5

แบบ 4 ตัวในบอร์ดเดียว
(EX-RELAY)

สำหรับขยาย
ตัวเลขขนาดใหญ่

สำหรับใช้งาน
เป็น Digital I/O

อิสระ 3 BIT ควบคุมผ่าน
RS232 (RS485)

GND
+5V
CLK
STR
DAT

GND
+5V
I/O1
I/O2
I/O3
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เน่ืองจาก AP-105 สามารถควบคุม Relay ได้ถึง 5 ตัว  จึงนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น การควบคุมแบบ Step ,
การควบคุมแบบอิสระโดยใช้ตัววัดที่จุดเดียว  อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้ใช้ Relay เพียงตัวเดียว  ก็ยังคงใช้ได้อย่างปกติ
และไม่เป็นการส้ินเปลือง  เน่ืองจาก Relay ตัวท่ี 2-5 เป็นส่วนขยายท่ีต้องเพ่ิมเติมอีกที  หัววัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลเบอร์ SHT15
ใช้สำหรับการวัดในบรรยากาศเท่าน้ัน   หัววัดต่อสายยาวได้ถึง 100 เมตร (สายท่ีมากับสินฃ้ายาว 5 ฟุต) โดยไม่มีผลต่อค่าอุณหภูมิ
และความช้ืนแต่อย่างใด  กรณีท่ีหัววัดเสียหาย หรือสายขาด  เคร่ืองจะแสดงคำว่า Er _ S (Error - Sensor) บนแผงแสดง  และจะทำให้
Relay ทุกตัวเป็น Off
การต้ังค่าควบคุม Relay (Setup)

คุมเย็น
(C)

ควบคุมด้วยความชื้น (H)ควบคุมด้วยอุณหภูมิ (T)

คุมร้อน
(H)

High-T

Low-T

High-H

Low-H

High-T

Low-T

High-H

Low-H

OFF

ON OFF

ON

OFF

ON OFF

ON

กรณีน้ีถ้าต้ัง High-H > 0 จะสามารถต้ังคุมย่อยได้อีกคือ
คุมป้ัม (P) โดยถ้า H >= High-H จะทำให้ Relay OFF ตลอด และไม่สนใจ Timer
คุมพัดลม (F) โดยถ้า H >= High-H จะทำให้ Relay ON ตลอด และไม่สนใจ Timer

การต้ังค่าทำได้ด้วยกดปุ่ม Set บนหน้าปัด  วิธีการต้ังค่าต่าง ๆ จะเป็นแบบทีละหลัก  คือหลักท่ีกระพริบ  คือหลักท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงค่าได้ด้วยปุ่ม Adj   เม่ือได้ค่าท่ีต้องการแล้ว  ให้กด Set อีกทีเพ่ือเล่ือนไปลำดับต่อไป  ลำดับการต้ังค่าจะเป็นไป
ตามค่าท่ีต้ังไว้  โดยอาจไม่ได้แสดงลำดับทุกข้ันตอนเสมอไป  เช่น  ถ้าต้ังการควบคุมด้วยความช้ืน (H)  การต้ังค่า High / Low ก็จะต้ังได้
เฉพาะค่าความช้ืน  ไม่จำเป็นต้องต้ังค่าอุณหภูมิแต่อย่างใด   ลำดับการต้ังค่าจะเป็นดังน้ี  (ค่า X ท่ีแสดง จะหมายถึงค่าท่ีต้ังได้)

    oP X ต้ังหมายเลข Relay ท่ีต้องการจะต้ังค่าในรายละเอียดอีกที  โดยเลือกเป็น 0-5   ถ้าต้ังเป็น 0 หมายถึงออกจากการ
Setup ส่วน 1-5 หมายถึงให้ต้ังต่อไป ถ้าเลือกเป็น 1-5 จะให้ต้ังต่อไปดังน้ี

    tH X ต้ังคุมด้วยอุณหภูมิ (t=Temperature) หรือความช้ืน (H=Humidity)
    HC X ต้ังคุมร้อน (H=Hot) หรือคุมเย็น (C=Cool)

    Ht  XXX.X ต้ังค่าอุณหภูมิ High Temperature โดยต้ังได้ -40.0 ถึง 120.0
    Lt  XXX.X ต้ังค่าอุณหภูมิ Low Temperature โดยต้ังได้ -40.0 ถึง 120.0



    HH     XX ต้ังค่าความช้ืน High Humidity โดยต้ังได้ 00 ถึง 99
    LH     XX ต้ังค่าความช้ืน Low Humidity โดยต้ังได้ 00 ถึง 99

    PF X ต้ังคุมย่อยเป็นป้ัม (P=Pump) หรือพัดลม (F=Fan) จะให้ต้ังได้ต่อเม่ือต้ังควบคุมด้วยอุณหภูมิ  และต้ังคุมเย็น
(เง่ือนไขการทำงานให้ดูจากกราฟ)

    on  XXXX ต้ัง Timer-On คือเวลาเปิด Relay หน่วยเป็นวินาที
    oF  XXXX ต้ัง Timer-Off คือเวลาปิด Relay หน่วยเป็นวินาที

กรณีต้ังเป็น 0 จะหมายถึงไม่ใช้ระบบ Timer  ซ่ึงก็หมายถึงว่า Relay จะทำงานเปิดปิดตามเง่ือนไขอย่างต่อเน่ือง

เม่ือทำการต้ังค่าจนส้ินสุดแล้ว  เคร่ืองจะแสดงคำว่า SA _F  ซ่ึงหมายถึง Save Flash คือทำการเขียนข้อมูลลงใน Flash Memory
ในตัว MCU นั่นเอง    ในโหมด Setup นี้  เครื่องจะค้างสถานะของ Relay ทั้งหมดไว้  รวมทั้งหยุดระบบ Timer ไปด้วย
และจะหยุดการทำงานระบบส่ือสารข้อมูลผ่าน RS232 หรือ RS485 ด้วย   กรณีท่ีผู้ใช้กดต้ังค่า  และไม่กดคีย์ใด ๆ  ภายในเวลา 30
วินาที  เคร่ืองจะกลับเข้าสู่การทำงานปกติโดยอัตโนมัติ  ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันการกดคีย์แบบไม่ต้ังใจ  นอกจากน้ี  AP-105 ยังมีระบบตรวจ
สอบค่าต่าง ๆ ท่ีต้ังด้วย  เพ่ือป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล  โดยจะแสดงความผิดพลาดท่ีหน้าปัดได้ดังน้ี

    Er_t หมายถึงค่าอุณหภูมิไม่อยู่ในช่วง -40.0 ถึง 120.0 องศาเซลเซียส ต้องทำการต้ังใหม่
    Er_r หมายถึงค่า High น้อยกว่า Low  คือเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้  ต้องทำการตั้งใหม่  ส่วนกรณีตั้งเป็น High=Low

เคร่ืองจะอนุญาติให้ผ่านไปได้  ซ่ึงก็หมายถึงการ Disable การทำงาน Relay ตัวน้ัน ๆ  น่ันเอง

%

การดูแลค่า Min, Max
AP-105 สามารถดูค่า Min,Max ของท้ังอุณหภูมิและความช้ืนได้  โดยเคร่ืองจะเร่ิมจำค่าไว้ต้ังแต่เร่ิมเปิดเคร่ือง หรือกด Reset ค่าโดยตรง
การดูค่าทำได้ด้วยการกดปุ่ม Adj   เม่ือเข้าสู่โหมดการแสดง Min,Max แล้ว  ปุ่ม Set จะหมายถึงการ Reset ค่าน่ันให้เร่ิมต้นจดจำใหม่
และปุ่ม Adj จะเป็นการเล่ือนไปยังค่าต่อไป  เคร่ืองจะแสดงท่ี Display ดังน้ี

    t (ขีดล่าง)  XXX.X แสดงค่า Min Temperature ท่ีจำไว้
    t (ขีดบน)  XXX.X แสดงค่า Max Temperature ท่ีจำไว้
    XX    (ขีดล่าง) H แสดงค่า Min Humidity ท่ีจำไว้
    XX    (ขีดบน) H แสดงค่า Max Humidity ท่ีจำไว้

ในระหว่างการดู Min,Max น้ี  เคร่ืองจะค้างสถานะของ Relay ท้ังหมดไว้  รวมท้ังหยุดระบบ Timer ไปด้วย   และจะหยุดการทำงาน
ระบบส่ือสารข้อมูลผ่าน RS232 หรือ RS485 ด้วย   กรณีท่ีผู้ใช้กดดูและไม่กดคีย์ใด ๆ ภายในเวลา 30 วินาที  เคร่ืองจะกลับเข้าสู่
การทำงานปกติโดยอัตโนมัติ  ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันการกดคีย์แบบไม่ต้ังใจ
การต้ังค่าเร่ิมต้น Initial Variable (Power-Up + Set)
สำหรับการต้ังค่าต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับการทำงานของ AP-105  ท่ีไม่ใช่เร่ืองการควบคุม Relay ท่ีต้ังในโหมด Setup  ท้ังน้ีการเข้าสู่โหมดน้ี
จะทำได้โดยการกดปุ่ม Set ค้างไว้  จากน้ันจึงเปิดเคร่ือง  รอสักครู่จึงปล่อยมือ  เคร่ืองก็จะเข้าสู่การต้ังค่าทันที  โดยจะมีลำดับค่า
ต่าง ๆ ดังน้ี

    tC  XXX.X ต้ังค่า Temperature Calibrate โดยต้ังได้ -40.0 ถึง 120.0
    HC    XXX ต้ังค่า Humidity Calibrate โดยต้ังได้ -99 ถึง 99

ค่า Calibrate ท้ัง 2 ค่า  มีไว้สำหรับปรับตัวเลขให้ถูกต้องเหมาะสมมากข้ึน



การส่ือสารผ่านพอร์ท RS232 หรือ RS485

    Lb  88   X ต้ังค่าความสว่างของ LED Display โดยต้ังได้ 0-3 (3=สว่างสุด)
ตัวเลข 88 ท่ีอยู่ตรงกลาง มีไว้เพ่ือให้สังเกตความสว่างได้ชัดเจนข้ึน

    dP X ต้ังค่าสำหรับขยาย display 0=แสดงเป็น H,T(xx xxx.x) 1=แสดงเป็น T,H(xxx.x xx)
(การขยาย display เป็นตัวเลขขนาดใหญ่ ผ่านทางข้ัว 5 Pin - Exp Display)

    Ad      XX ต้ังค่า Address เพ่ือการส่ือสารทาง RS232 (RS485) ต้ังได้ 00 ถึง 99
โดยถ้าต้ังเป็น 00 หมายถึงการใช้ชุดคำส่ังแบบไม่มี address

    SP      XX ต้ังความเร็วการส่ือสาร (Baud-Rate) โดยต้ังได้ 5 ค่าดังน้ี
12=1200  24=2400  48=4800  96=9600  19=19200

เม่ือทำการต้ังค่าจนส้ินสุดแล้ว  เคร่ืองจะแสดงคำว่า SA _F  ซ่ึงหมายถึง Save Flash คือทำการเขียนข้อมูลลงใน Flash Memory
ในตัว MCU น่ันเอง   จากน้ันก็จะเข้าสู่การใช้งานตามปกติต่อไป

&

สำหรับการอ่านข้อมูลหรือต้ังค่าต่าง ๆ ผ่านการส่ือสารกับเฃร่ือง PC หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  ถ้าเป็น RS232 ก็จะเป็นการส่ือสาร
จุดต่อจุดเท่าน้ัน  แต่ถ้าเป็น RS485 ก็สามารถพ่วงกันเป็น Network ได้หลาย ๆ  ตัวโดยผ่านสายสัญญานคู่เดียว  ซ่ึงจะต้องทำการต้ัง
Address ให้แตกต่างกัน  เพ่ือให้เกิดการเลือกส่ือสารกับแต่ละตัวได้
RS232 จะต้องใส่ชิพ MAX232 เพ่ิม  ส่วน RS485 จะต้องใส่ชิพ MAX3082 (75176) เพ่ิม  และจะต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหน่ึง
เท่าน้ัน
ลักษณะการสื่อสารจะต้องเริ่มด้วยชุดคำสั่งจาก PC มายัง AP-105 และจากนั้น AP-105 จะตอบสนองต่อคำสั่งนั้น ๆ
โดยถ้าไม่มีการต้ัง Address ก็จะตอบสนองทันที (สำหรับการส่ือสารจุดต่อจุด) แต่ถ้ามีการต้ัง Address  เฉพาะ AP-105 ท่ีต้ัง
Address ตรงกับคำส่ังเท่าน้ัน จึงจะตอบสนอง
รูปแบบของคำส่ังเป็นรหัส Ascii ดังน้ี

    :AACXX...X<cr>    กรณีมี Address
    :CXX...X<cr>      กรณีไม่มี Address

    : คือรหัสนำหน้าของชุดคำส่ัง (0x3A)
    AA คือ Address ของบอร์ดต้ังแต่ 00-99
    C คือรหัสคำส่ัง 0-5
    XX...X คือข้อมูลติดตาม  ซ่ึงจะมีหรือไม่มี  ข้ึนอยู่กับคำส่ังน้ัน ๆ
    <cr> คือรหัสลงท้าย (0x0D)

AP-105 จะตอบสนองคำส่ังด้วยการส่งข้อมูลต่าง ๆ ตามต้องการ  และลงท้ายด้วย <cr> เช่นกัน กรณีท่ีเป็นการ Setup
คือไม่มีการถามข้อมูลใด ๆ   AP-105 ก็จะส่งคำว่า OK<cr> กลับไปให้
ชุดคำส่ังท้ังหมดจะได้แสดงในตารางต่อไปน้ี  และเพ่ือความสะดวก ในตารางจะแสดงคำส่ังแบบไม่มี Address  และละไว้
ไม่แสดงรหัสลงท้าย <cr>  ส่วนค่าภายในวงเล็บ [  ] คือ Option คือเลือกใส่หรือไม่ใส่ก็ได้  และส่วนใหญ่จะหมายถึง  ถ้าใส่คือการ
�เขียนค่า�  แต่ถ้าไม่ใส่คือการ �อ่านค่า�  ถ้า Option มีให้เลือกหลายอย่าง  จะข้ันด้วยอักษร | อีกที   ในวงเล็บ (RX) หมายถึงข้อมูลจาก
PC มายัง AP-105   ส่วน (TX) หมายถึงข้อมูลจาก AP-105 ไปยัง PC

"

"

"

"

"

"
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รูปแบบคำส่ัง การใช้งาน
��������������������������������������������������

(RX) :0 Check ใช้ตรวจสอบการส่ือสาร
(TX) AP-105 vx.x

��������������������������������������������������
(RX) :1 Read Temp,Humi อ่านค่าอุณหภูมิและความช้ืน
(TX) Txxx.xHxx_xxx.x_xxx.x_xx_xx Txxx.x และ Hxx คือค่าอุณหภูมิและความช้ืนในขณะน้ัน

ส่วน _xxx.x_xxx.x ต่อมาคือค่าอุณหภูมิ Min,Max ท่ีจำไว้
และ _xx_xx ท้ายสุดคือค่าความช้ืน Min,Max ท่ีจำไว้

��������������������������������������������������
(RX) :2[RRRRR] Read/Write Relay อ่านหรือเขียนค่าสถานะของ Relay
(TX) RRRRR[OK] เป็นการกำหนดแบบโดยตรง ไม่ได้คำนึงถึงเง่ือนไขท่ีต้ังควบคุม

จากอุณหภูมิหรือความช้ืนไว้  ท้ังน้ีถ้ามีการเปล่ียนแปลงค่าแล้ว
แต่อยู่ภายใต้เง่ือนไขดังกล่าว  สถานะของ Relay ก็จะถูกเปล่ียน
แปลงอีกที RRRRR คือสถานะของ Relay 1-5 เรียงกันไป
โดยถ้าเป็น 0=Off และ 1=On  ถ้าไม่ใส่ RRRRR จะเป็นการ
อ่านค่า  แต่ถ้าใส่จะเป็นการเขียนค่าโดยจะตอบ OK กลับมา

��������������������������������������������������
(RX) :3R[ab_xxx.x_xxx.x_xx_xx_c_xxxx_xxxx]
(TX) ab_xxx.x_xxx.x_xx_xx_c_xxxx_xxxx[OK,Ex]

Read/Write Config อ่านหรือเขียนค่า Config ของ Relay
R=หมายเลข Relay (1-5) ท่ีต้องการอ่านหรือเขียนค่า Config
a=T หรือ H คือควบคุมด้วยอุณหภูมิ หรือความช้ืน (Temp,Humi)
b=H หรือ C คือแบบคุมร้อน หรือคุมเย็น (Hot,Cool)
xxx.x xxx.x คือ High และ Low Temperature เรียงกันไป
xx xx คือ High และ Low Humidity เรียงกันไป
c=P หรือ F คือต้ังควบคุมย่อยเป็นป้ัมหรือพัดลม (Pump,Fan)
xxxx xxxx คือค่า Timer-On/Off ตามลำดับ

กรณี Ex ท่ีตอบกลับมา คือ Error จะมีความหมายดังน้ี
E1 หมายเลข Relay ไม่ถูกต้อง
E2 ค่า T,H ไม่ถูกต้อง
E3 ค่า H,C ไม่ถูกต้อง
E4 ค่า Temp Error คือไม่อยู่ในช่วง -40.0 ถึง 120.0
E5 ค่า Range Error คือ High < Low
E6 ค่า P,F ไม่ถูกต้อง



(

การเข้าสู่ระบบทดสอบตัวเอง Self-Test (Power-Up + Adj)
AP-105 มีระบบเพ่ือการทดสอบตัวเอง Self-Test  สำหรับใช้ในการผลิตและตรวจซ่อม  การเข้าสู่ระบบ  ทำได้โดยการกดปุ่ม Adj
ค้างไว้  จากน้ันให้เปิดเคร่ืองและรอสักครู่  แล้วจึงปล่อยคีย์  เคร่ืองจะเข้าสู่ระบบ Self-Test  ซ่ึงจะมีลำดับดังน้ี

    XX XXXX เคร่ืองจะแสดง Display ทีละขีด รวมท้ัง LED ท้ัง 5 ดวง เพ่ือตรวจสอบดูว่า
แสดงได้ครบถ้วนหรือไม่  โดยจะแสดงวน 3 รอบ

          rY _ X ทดสอบการทำงานของ Relay โดยกด Adj คือ On หรือ Off สลับไปมา
และกด Set เพ่ือเล่ือนไปยัง Relay ตัวต่อไป  โดย X จะเรียงไป 1 ถึง 5

          oP _ X ทดสอบ GPIO Port และ Ext Display Port (ข้ัว 5 Pin) โดยกด Adj
คือเปล่ียนสถานะ 0,1 สลับไปมา  และกด Set เพ่ือเล่ือนไปลำดับต่อไป
โดย X จะเรียงไป 1 ถึง 6  ซ่ึงก็คือ GPIO 1,2,3 และ Ext Display 1,2,3
เม่ือครบลำดับแล้ว  เคร่ืองจะย้อนกลับไปท่ีการทดสอบ Relay ใหม่อีกที

นอกจากการทดสอบด้วยโหมด Self-Test ดังกล่าวแล้ว  จำเป็นจะต้องทดสอบหัวอ่านอุณหภูมิและความช้ืนด้วย  โดยเข้าสู่การทำงาน
ตามปกติ  และดูค่าท่ีแสดงบนแผงตัวเลข  ว่าสอดคล้องกับค่าท่ีเป็นจริงหรือไม่  รวมท้ังทดสอบเร่ืองการส่ือสารทาง RS232 และ
RS485 ด้วยเช่นกัน

รูปแบบคำส่ัง การใช้งาน
��������������������������������������������������

(RX) :4[xxx.x_xxx_b_d] Read/Write Initial Variable อ่านหรือเขียนค่าเร่ิมต้น
(TX) xxx.x_xxx_b_d[OK,ER] xxx.x คือ Temperature Calibrate คือ -40.0 ถึง 120.0

xxx คือ Humidity Calibrate คือ -99 ถึง +99
b=0 ถึง 3 คือความสว่างของ LED Display
d=0 หรือ 1 คือค่าสำหรับขยาย display
0=แสดงเป็น H,T(xx xxx.x) 1=แสดงเป็น T,H(xxx.x xx)
ในการเขียนค่า  ถ้ามีค่าใด ๆ  ไม่ถูกต้อง เคร่ืองจะแสดง ER
แต่ถ้าค่าถูกต้องเรียบร้อยดี เคร่ืองจะแสดง OK
ข้อสังเกต ... จะไม่สามารถต้ังค่า address และความเร็วส่ือสาร
ผ่านทาง RS232 (RS485) ได้ ต้องต้ังผ่านการกดปุ่มเท่าน้ัน

��������������������������������������������������
(RX) :5[xxx] Read/Write GPIO อ่านหรือเขียนค่ากับ GPIO Port (5 Pin)
(TX) xxx[OK] xxx คือค่า 0 หรือ 1 (Digital) ของ I/O 1,2,3 ตามลำดับ
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การต้ังค่าเดิมจากโรงงาน Default (Power-Up + Adj + Set)
AP-105 มีระบบเพ่ือการต้ังค่าต่าง ๆ กลับคืนสู่ค่า Default ท่ีต้ังมาจากโรงงานได้  ซ่ึงทำได้ด้วยการกดปุ่ม Adj และ Set ค้างไว้
จากน้ันให้เปิดเคร่ืองและรอสักครู่  แล้วจึงปล่อยคีย์  เคร่ืองจะแสดงคำว่า SA _F  ซ่ึงหมายถึง Save Flash คือทำการเขียนข้อมูลลงใน
Flash Memory ในตัว MCU นั่นเอง    จากนั้นก็จะเข้าสู่การใช้งานตามปกติต่อไป  ค่า Default จากโรงงานจะครอบคลุม
ท้ังการต้ังควบคุม Relay และการต้ังค่าเร่ิมต้น  ตามรายละเอียดดังน้ี

    การควบคุม Relay ท้ัง 5 ตัวจะเป็นดังน้ี ...
    - ต้ังควบคุมด้วยอุณหภูมิ (t=Temperature)
    - ต้ังคุมร้อน (H=Hot)
    - ค่า High และ Low Temperature เป็น 0 (คือไม่มีการควบคุมน่ันเอง)
    - ค่า High และ Low Humidity เป็น 0
    - ต้ังคุมย่อยเป็นป้ัม (P=Pump)
    - Timer-On และ Off เป็น 0 (คือไม่ใช้ Timer น่ันเอง)

    การต้ังค่าเร่ิมต้น ...
    - Temperature และ Humidity Calibrate เป็น 0
    - ค่าความสว่างของ LED Display เป็น 2
    - ค่าสำหรับขยาย display เป็น 0 คือแสดงเป็น H,T(xx xxx.x)
    - ค่า Address เพ่ือการส่ือสารทาง RS232 เป็น 00 (คือไม่ใช้ Address)
    - ความเร็วการส่ือสารเป็น 19 (19200)

ภาพบริเวณข้ัวต่อ Relay ภาพข้ัวต่อ GPIO & Exp.Display

ภาพหน้าปัด ภาพสายหัว Sensor


