sterowanie w technologii μWiFi,
z dowolnego miejsca na świecie
Kontroler czujnika wiatru i deszczu w technologii µWiFi

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Podłączać zgodnie ze schematem przedstawionym w instrukcji.
Niewłaściwe podłączenie może być niebezpieczne i może
skutkować uszkodzeniem sterownika i utratą gwarancji.
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PIERWSZE URUCHOMIENIE

Ściągnij darmową aplikację wBox. Jeśli posiadasz urządzenie z systemem
Android, aplikację znajdziesz w sklepie Play. Dla urządzeń z systemem iOS
aplikacja znajduje się w App Store.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia spowodowane prądem
elektrycznym (również przy wyłączonym urządzeniu), na
wyjściach może występować napięcie. Wszelkie prace montażowe należy wykonywać ZAWSZE przy odłączonym obwodzie
zasilania.

Używając telefonu komórkowego lub tabletu, połącz się z siecią bezprzewodową urządzenia. W tym celu wejdź w ustawienia smartfona bądź tabletu,
następnie w konfigurację sieci WiFi i odnajdź sieć o nazwie „windRainSensor-xxxxxxxxxx”, gdzie xxxxxxxxxx to numer seryjny urządzenia. Połącz się z tą
siecią.

Podłączenie urządzenia do sieci elektroenergetycznej nie
spełniającej wymogów jakościowych określonych w normie
PN-EN 50160 skutkuje utratą gwarancji.

Włącz aplikację wBox. Na górze ekranu będzie widoczne urządzenie. W celu
dodania go do aplikacji, kliknij „+” z prawej strony, obok nazwy. Aby wstępnie
skonfigurować sterownik, kliknij na domyślną nazwę urządzenia.
Konfigurację możesz również wykonać korzystając z przeglądarki internetowej telefonu/tabletu. Po połączeniu się z siecią bezprzewodową sterownika,
włącz przeglądarkę i wejdź na stronę: www.blebox.eu
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INSTALACJA – PODSTAWY

Przed przystąpieniem do instalacji sterownika, odłącz napięcie w zasilanym
obwodzie. Pamiętaj, że wszelkie prace montażowe należy wykonywać przy
odłączonym napięciu zasilania (wyłączenie bezpiecznika instalacji sieciowej
lub odłączenie przewodu zasilającego od gniazdka).
Sterownik powinien być zamontowany w miejscu zabezpieczonym przed
przypadkowym uszkodzeniem. Pamiętaj, że metalowe elementy (przewody,
duże elementy montażowe) negatywnie wpływają na zasięg urządzenia, a co
za tym idzie na komfort użytkowania. Wskazane jest, aby urządzenie było
zamocowane w pozycji stabilnej i nieruchomej a antena ustawiona pionowo.
Instalując urządzenie poza suchymi pomieszczeniami, należy zwrócić
szczególną uwagę na zapewnienie szczelności w obrębie gumowych
przepustów na przewody.
Zapoznaj się ze schematem a następnie przystąp do montażu sterownika.
Zwróć szczególną uwagę na oznaczenia złączy sterownika. Zacznij od
podłączenia przewodów zasilania – fazowego L (kolor brązowy) oraz
neutralnego N (kolor niebieski).
Następnie podłącz do odpowiednich złącz posiadane czujniki - wiatru i
deszczu.
Po upewnieniu się, że urządzenie zostało podłączone zgodnie ze schematem
i że w pobliżu sterownika nie ma metalowych elementów mogących
przypadkowo zewrzeć styki, uruchom urządzenie poprzez załączenie
napięcia zasilania (włączenie bezpiecznika instalacji sieciowej lub podłączenie przewodu zasilającego do gniazdka).

made in Europe

SCHEMAT PODŁĄCZENIA
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Jeżeli urządzenia nie było na liście wyszukanych kompatybilnych urządzeń
bądź chcesz sterować innym urządzeniem w sieci, jako "Rodzaj akcji"
wybierz "Wywołaj URL".

DANE POMIAROWE

W polu „URL” należy wpisać polecenie API poprzedzone przedrostkiem
protokołu http i adresem IP zdalnego sterownika serii wBox, którym chcemy
sterować. Adres IP można znaleźć w ustawieniach danego urządzenia. Uwaga!
Wszystkie sterowniki muszą być w tej samej podsieci, najczęściej jest to podsieć
pojedynczego domowego routera.

Główny ekran sterownika przedstawia bieżący odczyt z czujników wiatru i
deszczu.
Historyczne dane pomiarowe dostępne są po kliknięciu w ikonę wykresu, w
prawym górnym rogu ekranu.

Zatwierdzić wpis przyciskiem "Zapisz".

Historyczne dane pomiarowe można wyeksportować w celu ich dalszej
analizy. Formularz eksportu wyświetli się po kliknięciu w ikonę chmury w
prawym górnym rogu ekranu.
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Szczegółowy opis jak sterować pozostałymi sterownikami serii wBox zawarto w
"Instrukcji rozszerzonej do urządzeń wBox", natomiast pełna dokumentacja
techniczna API sterowników wBox dostępna jest na stronie: http://technical.blebox.eu

USTAWIENIA URZĄDZENIA
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Przejdź do ustawień (ikonka „Ustawienia” w prawym górnym rogu ekranu).
W sekcji "Główne ustawienia" możesz zmienić nazwę urządzenia, pod którą
wyświetla się ono w aplikacji wBox. Opcja "Dioda sygnalizacyjna włączona"
pozwala na wyłączenie świecenia diody LED wbudowanej w urządzenie.
W celu komunikacji z urządzeniem spoza lokalnej sieci WiFi, z dowolnego
miejsca na świecie, poprzez aplikację wBox, opcja „Włącz zdalny dostęp”
musi zostać ustawiona na „Tak”. Ustawienie tej opcji na "Tak" oznacza
również wyrażenie zgody na wysyłanie danych pomiarowych do serwera
blebox.eu w celu ich przetwarzania i archiwizacji wraz z lokalizacją. Ustawienie tej opcji na "Nie" spowoduje brak dostępu do sterownika spoza sieci
wewnętrznej oraz brak dostępu do danych historycznych - możliwy będzie
jedynie podgląd aktualnych wartości.
Ustawienie opcji "Włącz log zdarzeń" na "Tak" spowoduje iż urządzenie
będzie rejestrować zdarzenia (np. o wysyłanych powiadomieniach ustawionych w sekcji "Akcje") w systemie chmurowym BleBox. Pozwala to na
późniejsze przeglądanie historii zaistniałych zdarzeń, także gdy sterownik
jest offline.
Jeżeli nie posiadasz jednego z sensorów, możesz wyłączyć jego wyświetlanie
na głównym ekranie ustawiając opcję "Sensor włączony" na "Nie".
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AKCJE

Sterownik umożliwia wysyłanie poleceń sterujących do innych sterowników
serii wBox poprzez sieć WiFi, przez tzw. API. Zadana akcja wywoła się na
konkretny rodzaj wyzwalacza, np. zaczęło padać.
Edytując akcje dla sensora wiatru, jako "Rodzaj akcji" wybierz "Steruj innym
urządzeniem", jako "Wyzwalacz" wybierz "Średnia prędkość wiatru większa
niż", "Średnia prędkość wiatru mniejsza niż" lub "Prędkość wiatru większa
niż".
W polu "Parametr wyzwalacza" wpisz wartość graniczną prędkości wiatru, po
osiągnięciu której ma nastąpić jednorazowe wywołanie akcji. Zaznaczenie
opcji "Nie wywołuj częściej niż" spowoduje wywołanie akcji co określony,
podany w polu "Wartość w minutach" czas, przez cały okres występowania
przekroczonej wartości.
Edytując akcje dla sensora deszczu, jako "Rodzaj akcji" wybierz "Steruj innym
urządzeniem", jako "Wyzwalacz" wybierz "Zaczęło padać" bądź "Przestało
padać", po którym ma nastąpić jednorazowe wywołanie akcji.
Zaznaczenie opcji "Nie wywołuj częściej niż" spowoduje wywołanie akcji co
określony, podany w polu "Wartość w minutach" czas, przez cały okres
(nie)występowania deszczu.
Kliknij w przycisk "Wybierz urządzenie". Sterownik przeszuka sieć pod kątem
kompatybilnych urządzeń i wyświetli je na liście. Zaznacz urządzenie którym
chcesz sterować i kliknij w przycisk "Wybierz". Jeżeli urządzenia nie ma na
liście, musisz skorzystać z opisanej dalej, ogólnej metody sterowania przez
API.
Następnie w polu „Wywołaj API” wpisz polecenie API które wywoła
sterownik.
Poniżej przedstawiono najbardziej popularne polecenia API dla sterowników shutterBox i wLightBox. Założono, że adres IP zdalnego sterownika to:
192.168.1.123
- Otwarcie okna przez shutterBox: http://192.168.1.123/s/u
- Zamknięcie okna przez shutterBox: http://192.168.1.123/s/d
- Zapalenie paska LED na kolor czerwony przez wLightBox:
http://192.168.1.123/s/ff000000
- Zapalenie paska LED na kolor żółty przez wLightBox:
http://192.168.1.123/s/ffff0000
- Zapalenie paska LED na kolor zielony przez wLightBox:
http://192.168.1.123/s/00ff0000

POWIADOMIENIA

Sterownik umożliwia wyświetlenie powiadomienia systemowego w telefonie z
zainstalowaną aplikacją wBox, na konkretny rodzaj wyzwalacza, np. na
początek opadów.
Powiadomienia dodaje się podobnie jak "Akcje" - jako "Rodzaj akcji" wybierz
"Powiadomienie / Log zdarzeń", wypełnij pozostałe pola formularza i potwierdź
przyciskiem "Zapisz".
Aby powiadomienie wyświetliło się w telefonie niezbędne jest zezwolenie
sterownikowi na wyświetlanie powiadmień. Przejdź do głównego menu
aplikacji wBox, do zakładki "Powiadomienia". Następnie przejdź do ustawień
(ikonka „Ustawienia” w prawym górnym rogu ekranu). Znajdź sterownik na
liście urządzeń a następnie z rozwijanej listy przy sterowniku wybierz "Powiadomienie z akcji". Możesz również zaznaczyć inne rodzaje powiadomień
dostępnych w sterowniku czy też powiadomień μPortalu. Potwierdź zmianę
preferencji przyciskiem "Zapisz" w prawym górnym rogu ekranu.
Jeżeli powiadomienia nie wyświetlają się mimo ich skonfigurowania, sprawdź w
ustawieniach systemu telefonu (Android / iOS) czy aplikacja wBox ma uprawienia do wyświetlania powiadomień systemowych.
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USTAWIENIA PUNKTU DOSTĘPOWEGO I SIECI WIFI

Po wykonaniu pierwszego uruchomienia sterownika, możesz przystąpić do
jego dalszej konfiguracji. Będąc podłączonym do sieci WiFi emitowanej przez
urządzenie, na panelu sterującym aplikacji wBox wybierz urządzenie, następnie
przejdź do ustawień (ikonka „Ustawienia” w prawym górnym rogu ekranu).
Możesz zmienić nazwę urządzenia, pod którą wyświetla się ono w aplikacji
wBox. Ponadto możesz zmienić nazwę oraz hasło generowanej sieci WiFi.
Pamiętaj, że zmiana nazwy sieci lub hasła spowoduje rozłączenie z urządzeniem
natychmiast po kliknięciu przycisku „Zapisz”, należy się zatem ponownie
podłączyć do urządzenia korzystając z nowo nadanej nazwy sieci i hasła.
Możesz dołączyć sterownik do domowej sieci WiFi, aby sterować nim za jej
pośrednictwem lub z dowolnego miejsca na świecie. W tym celu w sekcji
ustawień „Połącz”, wybierz nazwę sieci z listy i naciśnij „Połącz”. Jeśli jest
wymagane, wprowadź hasło sieci WiFi. W czasie łączenia sterownika do sieci
domowej może nastąpić rozłączenie telefonu/tabletu z siecią urządzenia. W
takim przypadku wymagane będzie ponowne podłączenie telefonu/tabletu do
sieci sterownika.
Pamiętaj, że w celu sterowania urządzeniem spoza lokalnej sieci WiFi, z
dowolnego miejsca na świecie, poprzez aplikację wBox, opcja „Włącz zdalny
dostęp” w sterowniku musi zostać ustawiona na „Tak”.
Po zakończeniu konfiguracji sieci WiFi, można odłączyć się od sieci sterownika i
połączyć telefon/tablet bezpośrednio do domowej sieci WiFi. Sterowanie z
aplikacji wBox będzie działać identycznie jak w sytuacji, gdy telefon/tablet
przyłączony jest do sieci sterownika. Jeżeli użytkownik opuści lokalną sieć, np.
wychodząc z domu bądź załączając dane mobilne, aplikacja wBox będzie
sygnalizowała ten stan jako „Tryb zdalny”. W takim przypadku urządzeniami
można sterować, ale z przyczyn bezpieczeństwa niedostępne są opcje
ustawień.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
napięcie
zużycie energii
ilość wejść
rodzaj wejść
sygnalizacja sterownika

230 V AC
<1W
2
przeznaczone do podłączenia
czujnika wiatru i deszczu
mrugająca, niebieska dioda diagnostyczna
(możliwość wyłączenia w opcji sterownika)

wymiary

50 x 92 x 28 mm

obudowa

wykonana z kompozycji poliuretanowej
nie zawierającej halogenów, samogasnąca
dla klasy termicznej B (130°C)

stopień ochrony
temperatura pracy
sterownika
sposób montażu

standard komunikacji
rodzaj transmisji

tryb pracy

IP20
od -20°C do 50°C
dwa owalne otwory montażowe o wymiarach
18 mm (szer.) x 3,5 mm (wys.)
lub element samoprzylepny (taśma)
µWiFi, kompatybilny z WiFi 802.11g
dwukierunkowa, szyfrowana
połączenie bezpośrednie WiFi (jako Access
Point), połączenie WiFi (poprzez standardowy router), połączenie z dostępem
z dowolnego miejsca na świecie (wymagany
jedynie dostęp do sieci Internet)

częstotliwość transmisji

2.4 GHz

API

otwarte

kompatybilne urządzenia
i systemy
szyfrowanie

Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini,
Android, komputery oraz urządzenia
mobilne wspierające HTML5
WPA2-PSK oraz uwierzytelnione
szyfrowanie (AEAD)

INFORMACJE DODATKOWE
LOKALIZACJA I CZAS URZĄDZENIA,
HARMONOGRAM
Aby móc korzystać z historycznych danych pomiarowych, konieczne jest
ustawienie zegara oraz lokalizacji urządzenia. Przejdź do sekcji "Czas urządzenia"
ustawień a następnie kliknij przycisk „Zmień strefę”. Wybierz z listy swój region i
lokalizację, potwierdzając wybór przyciskiem „Zapisz”. Urządzenie zsynchronizuje
swój czas z serwerem czasu (jeżeli sterownik jest w sieci WiFi z dostępem do
Internetu) bądź pobierze czas z telefonu/tabletu.
Następnie w sekcji "Lokalizacja urządzenia", kliknij przycisk „Ustaw lokalizację”.
Aplikacja zapyta czy udostępnić lokalizację – zezwól. W polu „Współrzędne”
powinny pojawić się przybliżone współrzędne twojej lokalizacji. Jeżeli przycisk
„Ustaw lokalizację” zamruga na czerwono z napisem „błąd”, bądź pole
„Współrzędne” nie zmieniło wartości z „Nie ustawiono” na dane liczbowe,
wystąpiło niepowodzenie w pobraniu lokalizacji. Należy wtedy upewnić się czy
telefon/tablet posiada moduł GPS oraz czy w telefonie włączona jest obsługa
udostępniania lokalizacji.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
Aby zaktualizować oprogramowanie w sterowniku, należy go podłączyć do
domowej sieci WiFi (patrz sekcja „Ustawienia punktu dostępowego i sieci
WiFi”), która ma połączenie z siecią Internet. Przejdź do ustawień (ikonka
„Ustawienia” w prawym górnym rogu ekranu) i kliknij przycisk „Pobierz nowe
oprogramowanie” znajdujący się w końcowej sekcji ustawień. Poczekaj około
1 min., nie zamykając interfejsu ani nie wykonując żadnych innych akcji.
Urządzenie pobierze najnowsze oprogramowanie. Numer wersji oprogramowania, wersję sprzętu oraz identyfikator urządzenia możesz odczytać na samym dole ekranu ustawień.

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

www.blebox.eu

lub wyślij email na adres: info@blebox.eu
pomoc techniczna jest dostępna pod adresem: support@blebox.eu

