
Popis DEMO webových stránek EASYWEB pro moduly SDS BIG 
     

1. Stránka USER.HTM – ÚVODNÍ STRÁNKA 

 

Popis jednotlivý polí 

- Datu a čas – menu „ACTUAL STATUS“  řádek „NTP CLIENT“  

- Externí napájení – menu „ATUAL STATUS“ řádek „EXTERNAL POWER“   

- Aktuální vnitřní teplota – první čidlo sběrnice A 

- Aktuální venkovní teplota – druhé čidlo sběrnice A 

- Aktuální vnitřní vlhkost – čtvrtý analogový vstup AD4 

- Aktuální venkovní vlhkost – pátý analogový vstup AD5 

- Aktuální odběr elektrické energie – optovstup č.4 

- Aktuální odběr elektrické energie – optovstup č.5 

- Aktuální odběr elektrické energie – optovstup č.6 

- VSTUPY RELÉ  - stránka  v menu „SETTINGS“  - „OUTPUTS“  šest relé v modulu SDS BIG – je 

potřeba nastavit do režimu spínání FULL-C    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Stránka ADOPTO.HTM – VLHKOST A OPTO VSTUPY 

 

 
 

- Opto vstupy č 1 až 6 (signalizace stavu ON OFF zapnuto vypnuto) 

Senzory pohybu, otřesové ,požární záplavové čidla apod,magnetické kontaky oken, dveří 

apod.  

- AD vstupy AD 1 až AD5 pro měření napětí a vlhkosti   

 

3. Stránka RELE485.HTM – VÝSTUPY 

 

 
 

- Stránka pro ovládání 2x 8 relé přídavných modulů SDS IO8 po sběrnice RS485 

 

 



 

 

 

4.  Stránka TEPLOTY.HTM – TEPLOTY 

 

 
- Stránka zobrazení teplot sběrnice „A“  a  „B“ 

 

5. Stránka ENERGY.HTM – ENERGIE 

 



 

AS – aktuální stavy opto vstupů 1 až 6 

CE T0 – celkový stav měřené energie tarif T0 

CE T1 -  celkový stav měřené energie tarif T1 

KC T0 – celkový stav CZK tarif T0 

KC T1 – celkový stav CZK tarif T1 

 

 

6. Stránka DALI.HTM – OVLÁDÁNÍ DALI 

Stránka vyžaduje připojení  DALI převodníků – například pro dálkové ovládání osvětlení 

   
  

Stránky SDS EASYWEB jsou zatím v demo verzi a nejsou ve finální  verzi. 

Je proto možné že se v zobrazení  budou vyskytovat nějaké chyby. 

Stránky jsou volně ke stažení a je možné na nich dále pracovat a vytvořit si tak vlastní  finální podobu. 
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