
คู่มือ Module MH-Z14A CO2 SENSOR 
 

ETT CO.,LTD                                                               -1-                                                                 WWW.ETT.CO.TH 

                                             เป็น Module Sensor  ตรวจวดักาซคาร์บอนไดออกไซดใ์นอากาศ (หน่วย ppm) โดยใชห้ลกัการไม่กระจาย
ตวัของ Infrared (NDIR) ในการตรวจจบักาซคาร์บอนไดออกไซด(์CO2) ท่ีมีอยูใ่นอากาศ  ตวั Module จะให้ความแม่นย  าในการตรวจวดั 
ก๊าซ CO2 สูง , มีการชดเชยอุณหภูมิภายในตวั ท าให้วดัค่าไดทุ้กยา่นอุณหภูมิการท างาน เหมาะในการน าไปใชง้านเช่น ท าเป็นอุปกรณ์ตรวจ 
วดัมลพิษทางอากาศ ,อุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 

1. คุณสมบัติ Module MH-Z14A    
-  ไฟเล้ียง Module DC 4.5V-5.5V , กินกระแสไฟเฉล่ียนอ้ยกว่า 60 mA และสูงสุด 150 mA ท่ีไฟเล้ียง 5V 
-  ยา่นการวดั CO2 อยูท่ี่ 0-5000 ppm  , มีความแม่นย  า ±50 ppm  
- ให้สัญญาณ Output 3 รูปแบบ ส าหรับเช่ือมต่ออ่านค่าไปใชง้าน  
    1) ให้ Output แบบ Analog Voltage-(ADC) ยา่น   0.4V-2V               2) ให้ Output แบบ PWM 
    3) ให้ Output แบบ Digital เช่ือมต่อแบบ Serial (9600,N,8,1) ไดค่้า ppm ออกมาเลย ซ่ึงรองรับการเช่ือมต่อท่ีระดบัแรงดนั 3.3V และ 5V  
- ตวั Module ใชเ้วลาในการอุ่นเคร่ือง   3 นาที , ใชเ้วลาในการตอบสนอง Output นอ้ยกว่า 30 วินาที 
- อุณหภูมิการท างาน 0-50 ºC , ความช้ืนการท างาน  0-90% RH , อายกุารใชง้าน Module มากกว่า 5 ปี 
- ขนาดของ Module พร้อมรูเจาะยดึน็อต แสดงดงัรูป 
 

2. ขั้วต่อใช้งาน Module  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 - Pin 1 , 15 , 17 , 23         =  เป็นขั้วต่อไฟเล้ียง  Module Sensor ขั้วบวก 4.5V-5.5V DC 
 - Pin 2 , 3 , 12 , 16 , 22    =  เป็นขั้วต่อไฟเล้ียง  Module Sensor ขั้ว GND 
 - Pin 4 , 21                       =   เป็นขั้ว Analog Output Voltage โดยให้แรงดนั output ในระดบั 0.4V-2V 
 - Pin 6 , 26                       =   เป็นขั้ว PWM Output 
 - Pin 8, 20                        =   เป็นขั้ว HD ใชส้ าหรับ Set Zero Calibrate ให้กบั Module โดย jump Pin น้ีไปยงั GND เป็นเวลา  
       มากกว่า 7 วินาที ขณะท่ี Module ท างานอยู ่ 
 - Pin 7 , 9                         =  ไม่ใชง้าน    
                   - Pin 11 , 14 , 18 , 24      =  เป็นขั้ว Uart (Rx-TTL Level) ส าหรับใชรั้บค าสั่งจากภายนอกเพ่ือส่ือสารอ่านค่าแบบ Digital  
 - Pin 10 , 13 , 19 , 25       =  เป็นขั้ว Uart (Tx-TTL Level) ส าหรับใชส่้งค่า Data ของ Sensor แบบดิจิตอลออกไปภายนอก 
 

**ในการต่อใช้งานนั้นผู้ใช้สามารถเลือกต่อจุดท่ีเป็นขัว้สัญญาณเดียวกันจากจุดใดมาใช้งานกไ็ด้ตามท่ีผู้ใช้สะดวก** 
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3. การต่อใช้งาน   
 ส าหรับการต่อใชง้านเพ่ืออ่านค่า CO2 จาก Module Sensor น้ีผูใ้ชส้ามารถเลือกต่อวงจรเพ่ืออ่านค่ามาใชง้านได ้3 รูปแบบ ตามท่ี
ผูใ้ชต้อ้ง การดงัน้ี  
3.1) ใช้การต่ออ่านค่าแบบ Analog Voltage (ADC) :โดยจะต่อท่ี Pin4 หรือ Pin21 ของ  Module  Sensor ไปยงัขา ADC ของ MCU ดงัรูป
ตวัอยา่งดา้นล่าง โดยใช ้MCU-Arduino  ซ่ึงตวั Sensor จะให้ค่าแรงดนัออกมาอยูใ่นช่วง 0.4V-2V วิธีน้ีผูใ้ชจ้ะตอ้งเขียนโปรแกรมอ่านค่า 
CO2 ในเทอมของค่า ADC ก่อนแลว้น าค่าไปค านวณเพ่ือปรับค่า CO2 ให้อยูใ่นหน่วย ppm 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
ตวัอย่างการต่ออ่านค่า CO2 แบบ Analog Voltage(ADC) 
 

 สมการค านวณหาค่า CO2 (ppm) = (Vout-0.4)*(5000/1.6)    *เน่ืองจาก Sensor ให้แรงดนั Output อยูใ่นช่วง 0.4-2V และมียา่น
การวดัค่า ppm อยูใ่นช่วง 0-5000 จึงไดส้มการตามขา้งตน้ ถา้ค่าช่วงการวดัแรงดนัและยา่นการอ่านค่าเป็นค่าอ่ืน จะตอ้งแกไ้ขตวัเลขใน
สมการดว้ย 
 
3.2) ใช้การต่ออ่านค่าแบบ PWM :โดยจะต่อท่ี Pin6 หรือ Pin26 ของ  Module  Sensor ไปยงัขา PWM ของ MCU  ดงัรูปตวัอยา่งดา้นล่าง โดย
ใช ้MCU-Arduino  ในการเขียนโปรแกรมอ่านค่า  ผูใ้ชจ้ะตอ้งอ่านค่าเวลาของสญัญาณ pulse 1 Cycle ในช่วง Level High และ Level Low 
ออกมาให้ไดแ้ลว้น าค่าเวลาท่ีอ่านไดม้าค านวณหาค่า CO2 ในหน่วย ppm ตามสมการ 
CO2(ppm)  = 5000x(TH-2ms) / (TH+TL-4ms) 
 เม่ือ  5000 = ยา่นการวดัค่า ppm ของ sensor  
                     (ให้เปล่ียนตามยา่น Sensor ท่ีน ามาใชจ้ริง) 
           TH = ค่าเวลาของ Pulse ช่วง Level High  
           TL = ค่าเวลาของ Pulse ช่วง Level Low 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอย่างการต่ออ่านค่า CO2 แบบ PWM 
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 ตัวอย่าง Function โปรแกรม(Arduino) 
   const int analogPin = A0; 
  int  readPPM_ADC()  //Function Read CO2(Analog) 
 { 
    Float  v   =  analogRead(analogPin) * 5.0 / 1023.0 ;  //แปลงค่า Digital เป็น V                                                                                                            
   int    ppm = int((v - 0.4) * 3125.0)                           ; //เปล่ียนค่า V เป็น ppm 
   return  ppm                                                     ;  //ค่า CO2 หน่วย ppm ท่ีอ่านได้ 
   } 
 

ตัวอย่าง Function โปรแกรม(Arduino) 
int readPPM_PWM() {  //Function Read CO2(PWM) 
  int ppm ; 
  while (digitalRead(pwmPin) == LOW) {}  ; //wait for pulse to go high 
  long t0 = millis()                                          ; //Keep Time begin pulse High 
  while (digitalRead(pwmPin) == HIGH) {} ; //wait for pulse to go low 
  long t1 = millis()                                          ; //Keep Time end pulse High  
  while (digitalRead(pwmPin) == LOW) {}  ; //wait for pulse to go high again 
  long t2 = millis()                                    ; //Keep Time begin pulse High cycle2 
  long th = t1-t0                                        ; //Calculate Time for pluse high level 
  long tl = t2-t1                                         ; //Calculate Time for pluse high level 
   ppm = 5000L * (th - 2) / (th + tl - 4)    ; //Calculate Value CO2 ppm unit 
  while (digitalRead(pwmPin) == HIGH) {} ; //wait for pulse to go low 
  delay(10);                                                      //allow output to settle. 
  return  ppm ;  } 
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3.3) ใช้การต่ออ่านค่าแบบ Digital (Serial-Uart): โดยตามตวัอยา่งจะต่อท่ี Pin 19(Tx) และ Pin 18(Rx) หรือ Pin อ่ืนท่ีเป็น Pin Rx และ Tx 
ของ Module Sensor ไปยงัขา Rx และ Tx ของ MCU (ต่อแบบไขวส้าย Rx,Tx)  ดงัรูปตวัอยา่งดา้นล่าง โดยใช ้MCU-Arduino  ซ่ึง Pin Rx,Tx 
ของ MUC จะตอ้งเป็นระดบัไฟ TTL คือ 5V หรือ  3.3 V  ในการเขียนโปรแกรมอ่านค่า แบบ Serial น้ี จะใช ้Baud Rate ในการส่ือสารท่ี 
9600 ,N, data bit =8, stop bit =1, P  เร่ิมตน้โปรแกรมก็จะ 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอย่างการต่ออ่านค่า CO2 แบบ Digital 
ตอ้งส่งค าสั่งส าหรับอ่านค่า CO2 (0x86) จ านวน 9 byte  
ไปให้ Sensor จากนั้นก็ให้โปรแกรมวนรอรับ Data ท่ีตวั 
 Sensor ส่งกลบัมา 9 byte แลว้น า data ท่ีรับมาค านวณหา 
ค่า CRC แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัค่าท่ีอ่านไดใ้น byte 8  
ว่าตรงกนัหรือไม่ ถา้ไม่ตรงให้ออกจาก function เพ่ือกลบั 
ไปอ่านค่าใหม่  แต่ถา้ตรงกนัแสดงว่าขอ้มลูท่ีรับมาถูกตอ้ง 
 ให้น า data ท่ีรับมาใน Byte2(High) และ Byte3(Low) ซ่ึง 
เป็น Byte ท่ีเก็บค่า CO2 มารวมเป็นค่าเดียวกนัในรูป ฐาน10 
 ก็จะไดค่้า PPM ส่งออก Function ไปใชง้าน  
 ส าหรับค าสั่งในการอ่านค่า CO2 , การ Return ค่า 
ของ Sensor , การค านวณค่า CRC  มีรูปแบบตามตารางดา้น 
ล่าง 
 
 
 
 
 
การค านวณค่า CRC 
 CRC = [0xFF - (byte1+byte2+byte3+byte4+byte5+byte6+byte7)] + 0x01 
 
 การต่ออ่านค่าทั้ง3แบบขา้งตน้ แบบ Serial หรือ Uart (Digital Format) จะใชง้านไดดี้สุด ตามดว้ยแบบ PWM และ Analog 
ตามล าดบั โดยการต่อแบบ Serial นั้นจะรองรับระดบัสัญญาณ TTL ทั้ง 3.3V และ 5 V  ในการอ่านค่ามาแสดงผลถา้ในโปรแกรมไม่มีการ
หน่วงเวลาเพ่ือรอเวลา Sensor preheat ตอนเร่ิมตน้จ่ายไฟเล้ียงให้ sensor ค่าท่ีอ่านไดอ้าจจะยงัไม่ถูกตอ้งจริงๆ จนกว่าจะผา่นไป 3 นาทีค่าท่ี
อ่านถึงจะเป็นค่าน าไปใชง้านได ้(เม่ือผา่นการ Calibrate Zero แลว้) 
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ตัวอย่าง Function โปรแกรม(Arduino) 
#include <SoftwareSerial.h> 
SoftwareSerial sensor(10, 11);  // RX, TX 
const byte requestReading[] = {0xFF, 0x01, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,       
                                                   0x00, 0x79};  //Command Read Value Co2  
byte result[9]                        ;  //keep Data from CO2 after Sent data to Sensor 
void setup() { sensor.begin(9600) ; } 
int readPPMSerial()  {  //Function Read CO2(Digital) 
   for (int i = 0; i < 9; i++) { 
     sensor.write(requestReading[i]);  //Sent Command Read CO2 
   } 
   while (sensor.available() < 9) {}; // wait for response 
   for(int i = 0; i < 9; i++) 
    { 
      result[i] = sensor.read();      //Read data from Sensor 
    } 
//---------- Calculate Check-Sum Data (CRC) ------------ 
  byte crc = 0;  int byt ; 
  for (byt = 1 ; byt < 8;byt++) { 
    crc += result[byt]  ;  //Add data Respond   Byte1 to byte7 
  } 
  crc = 255 - crc     ;  //Invert crc 
  crc++                   ; //crc+1 
  if (result [8] != crc)  //Check crc From Value cal with Value Response 
  {   return 0 ;  }  // data error exit function  if data true next line 
   int high = result[2];    
   int low = result[3]; 
   return high * 256 + low  ;   // Total Data Byte High-Low then return Value  
}//end function 
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4. การ Calibrate Zero   
 การน า Module Sensor ไปใชง้านในคร้ังแรกผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการ Calibrate Zero ให้กบั Sensor เสียก่อน  โดยค่าเร่ิมตน้ท่ีควรจะอ่าน
ไดใ้นสภาวะปกติหลงั Calibrate Zero คือ 400 ppm    โดย Sensor น้ีสามารถ Calibrate Zero ได ้3 วิธี โดยก่อนท าการ Calibrate Zero ผูใ้ช้
จะตอ้งต่อ Sensor ตามวงจรการต่ออ่านค่าดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพ่ือให้ Sensor ท างาน จากนั้นให้น า Sensor ไปไวใ้น
สภาวะแวดลอ้มท่ีปราศจากก๊าซ CO2 เป็นเวลามากกว่า 20 นาที   แลว้จึงท าการ Calibrate Zero ให้ Sensor โดยเลือกใชว้ิธีใดวิธีหน่ึงดงัน้ี 
4.1) Calibrate Zero ด้วยมอื : ท าไดโ้ดย ต่อ หรือ Control  Pin HD (Pin 8 หรือ20 ) ให้เป็น Logic Low  หรือต่อไปยงั  GND คา้งไวป้ระมาณ   
      7วนิาที แลว้ปล่อย Pin HD ลอย จากนั้นให้ Power ON Sensor ใหม่ ค่า CO2 ก็ควรจะอ่านไดป้ระมาณ 400 ppm หลงั Calibrate Zero แลว้ 
4.2) Calibrate Zero โดยการส่ง Command : วิธีน้ีผูใ้ชจ้ะตอ้งต่อ Sensor ให้ท  างาน ตามวงจรการต่ออ่านค่าแบบ Digital แลว้ท าการส่ง 
Command Calibrate Zero (0x87) ไปยงั Sensor โดย Command มีรูปแบบดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3) Auto Calibrate : วิธีน้ีจะถูก Set เป็นค่า default ให้กบั Sensor มาจากผูผ้ลิต โดยตวั Sensor จะท าการ Calibrate Zero ดว้ยตวัของมนัเอง 
ทุกๆ 24 ชัว่โมงหลงัจาก Power-On ซ่ึงเหมาะใชก้บั office หรือ ห้องนัง่เล่นเท่านั้น ไม่เหมาะกบั ห้องเรือนกระจก ,ฟาร์ม หรือ หอ้งเยน็ 
ดงันั้นถา้ใชก้าร Calibrate Zero ใน 2 วิธีดา้นบน  จะตอ้งปิดการ Calibrate ฟังกช์นัน้ี โดยการส่ง Command 0x79 ไปยงั Sensor และก าหนด 
Byte3 เป็น 0x00 (ในการส่ง command ตอ้งต่อ Sensor ให้ท  างาน ตามวงจรการต่ออ่านค่าแบบ Digital) โดย Command มีรูปแบบดงัน้ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(           Calibrate Zero)

0x78

(           Start/Stop Auto Calibrate)

0x86:Stop


