
Uživatelský návod SDS-MINI

Nový nejmenší modul doplňující produktovou první řadu monitorovacích a řídících PLC modulů SDS s názevm SDS MINI. 
Modul nabízí jednoduché zapojení a přístup k jednotlivým funkcím přes webové rozhraní, které je již v modulu nahráno. 
Modul využívá řadu komunikačních protokolů pro vyčítání informací ,dat a měřených hodnot (web, xml, txt, SNMP atd.)
Můžete také programovat vlastní SDS C program pro řízení a ovládání funkcí modulu . 
Lze si také vytvořit si vlastní HTML stránky a použít program pro ovládání přes systém ANDROID.

Modul je dodáván jako zkompletovaný výrobek, v krabičce z ABS materiálu k montáži na DIN lištu , nebo jako samostatný 
LIGHT modul bez krabičky .

Rozměr DIN krabice 4M : 69x85x57mm  
Rozměr modulu bez krabičky : 84x62 mm

K dispozici jsou : 
- 4x S0 optické vstupy pro měření odběru el.energie,vody a plynu, popřípadě kontroly stavu ON OFF jiných zařízení 
- webový teploměr s možností zapojení až 15 čidel na jedné sběrnici. Jedno čidlo je již zapojené na hlavní desce
- 1x LOGIC S0 - lze ho použít jako pátý vstup pro měření např. elektrické energie ( + přídavná deska OPTO817)
- 2x analogové vstupy pro měření napětí ((0V až 65V) nebo 2x sledování vlhkosti vzduchu
- PWM výstup 
- 1x spínaný releový výstup (spínaný přs Bs170 :  Parametry: Idss = 0,5 A ,Uds = 60 V
- 1x integrované přepínací relé pro 12 nebo 24V dle napájení desky

Jmenovité napětí cívky  12V DC, 
Zatížitelnost kontaktů AC @R  (při odporové zátěži) 0.5A / 125VAC 
Zatížitelnost kontaktů DC @R  (při odporové zátěži) 1A / 30VDC 
Max. proud kontaktů  2A

Jmenovité napětí cívky 24V DC 
Zatížitelnost kontaktů AC @R  (při odporové zátěži) 0.5A / 125VAC 
Zatížitelnost kontaktů DC @R  (při odporové zátěži) 1A / 30VDC 
Max. proud kontaktů  2A 

Doporučeno spínání pouze bezpečného napětí do 48V.
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Uživatelský návod SDS MINI

Vlastnosti :

- napájení 12V nebo 24V AC/DC (dle osazených relé) 

- rozměry 69x85x57mm kabička DIN 4 modulů , ABS  
- rozměry verze bez krabičky : 84x62 mm

- minimální provozní teplota : -40°C 

- maximální provozní teplota : +85°C  
- IP 00
- odběr modulu při sepnutém relé : 0,08A
- ethernetový vstup 100Mbit/s  

- komunikační protokoly  web,xml,txt,SNMP

 řipojení kabelů přes násuvné svorkovnice- p  

Výrobní nastavení IP adresy:
- IP: 192.168.1.250
- maska: 255.255.255.0
- brána: 192.168.1.1
- heslo: test

Při zapojení více zařízení v síti zkontrolujte MAC adresy předejdete tím kolizi s jiným zařízením 
Každá adresa musí být jiná.
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blokové schéma vstupu a výstupů 
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Webový teploměr

Pomocí jakéhokoliv modulu SDS MINI je možné měřit až 16 teplot v různých prostředích s rozsahem od  -55°C do 125°C. 

Používáme číslicové teplotní čidlo DS18B20+ pro který firma DALLAS vyvinula originální  jednovodičovou sběrnici, pomocí 

které komunikují jednoúčelové obvody tedy i teplotního čidlo DS18B20. Jelikož jsou SDS zařízení programovatelné logické 

automaty, je možné si pomocí nahraného programu nechat zasílat průběžné informace o teplotě na jakýkoliv komunikační 

přístroj který umí přijmout email a SMS.

O měřené teplotě vždy dostáváte plnohodnotné a detailní informace. Pro archivaci naměřených teplot je možné použít cloud 

měření energií. Všechny tyto služby jsou zdarma a je potřeba pouze se zaregistrovat do systému a postupovat dle návodu.

Aktuální teplotu můžete sledovat pomocí jakéhokoliv internetového prohlížeče v PC,tabletu nebo smartphonu odkudkoliv 

kde se nacházíte.  Požadavky pro měření teplot  jsou velice jednoduché a cenově přístupné pro všechny.

Na rozdíl od jiných modulů SDS má už SDS MINI první teplotní čidlo osazené na desce. Takže můžeme do série přidat dalších

patnáct čidel. 

energycloud.merenienergie.cz

čidlo DS18B20 čidlo DS18B20
dallas dallas

DATA

Vcc

GND
vstup 1WIRE
sběrnice

zapojení s možností použití samostatných teplotních čidel na vstupu 
1wire 

doporučený kabel pro zapojení : 
 - telefonní kabel 1wire sběrnice A 
 - UPT ,FTP  s “redukcí 1wire/ARK”

konektor pro nacvaknutí na 1wire kabel je Rj9 4/4

SDS MINI

Logic S0

Teplotní čidla pro moduly SDS

Teplotní čidlo : Číslicový teploměr Dallas DS18B20+, 9-12bit 
Přesnost  : +/-0,5°C (0,06°C) 
Rozsah : od -55  do +125°C 
Pouzdro : TO 92
Maximální počet teplotních čidel : 1 + 15
Doporučený kabel pro zapojení : telefonní čtyřžílový 1wire ,UTP,FTP 

čidlo DS18B20+

dallas

VCC

DATA

GND

napájení teplotní sběrnice
3,3V DC

?

LED napájecí
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SDS SDS

správný postup kabelového 
zapojení

špatný postup kabelového 
zapojení
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Webový teploměr

postup pro načtení teplotních čidel

1. levé menu - čidla teploty
2. pro načtení nových čidel zvolíme “PROHLEDAT”
3. podle počtu čidel cca 10-20 sekund počkáme pro jejich načtení
4. čidla jsou seřazená podle abecedního seznamu (adresa čidla)
5. pozici čidla lze zamknout
6. jméno čidla lze změnit v textovém okně
7. pořadí čidel lze také změnit pomocí odkazů “Přehodit pozice”

Uživatelský návod SDS MINI

1

2

7

4 56 3

VEŠKERÉ NAMĚŘENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU 
energycloud.merenienergie.cz



Analogové vstupy ... Měření napěťových vstupů

U modulu SDS MINI máme k dispozici dva analogové vstupy pro měření napětí , vlhkosti a pod.
Jednotlivé vstupy jsou z výroby nastavené pro měření napětí 0-65V DC a všechny měří vůči společné svorce GND. 
Aktuální přehled o stavech jednotlivých AD vstupů vidíme na stránce : 
AKTUÁLNÍ STAV

 

Nastavení AD vstupů provedeme na stránce ADMINISTRACE a dále klikneme na odkaz 

Rozsah měření lze změnit tak, že se vymění rezistory v odporovém děliči na desce modulu SDS-MINI. 

AIN: dělič je složen z rezistorů 62k + 3300R, určeno pro protékající proud děličem 1mA 
(a odpovídá to povinnému omezení nepřekročitelného napětí na výstupu děliče, což je 3.3V)

Detailní popis nastavení je přístupný na stránce 
http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Mereni_napeti

12-24V DC

+ - GND Ad1 Ad2

+ +- -

SDS MINI - příklad zapojení

vstupy pro měření napětí 0-65V DCnapř.: napájení SDS

12

45

+

Uživatelský návod SDS MINI

VEŠKERÉ NAMĚŘENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU 
energycloud.merenienergie.cz



Analogové vstupy ... Senzor vlhkosti 

Pomocí analogových vstupů můžeme zapojit celkem dva senzory vlhkosti.

Technické parametry  čidla:

- typ : HONEYWELL senzor vlhkosti
- max. zapojení 5 ks čidel vlhkosti
- rozsah měření : 0-100% RH
- přesnost měření :3%
- Sensor Terminals: SMD
- čas načtení změn : 5s
- supply Voltage Range:2.7VDC to 5.5VDC
- pracovní teplota :-40°C to +85°C
- více dokumentace výrobce PDF

Čidlo je napájeno ze stabilizovaných 5V, vytvořených stabilizátorem na dodávaném modulu čidla vlhkosti.
Výstupní napětí čidla - pro zpracování v zařízení - je téměř lineární, a je v rozmezí 0V až téměř 5V, kde by 0V 
mělo odpovídat 0% relativní vlhkosti. Více v dokumentaci od výrobce.

POZOR !!! při zapojení čidla vlhkosti je nutná změna nastavení v softwaru.  
 

HIH
+V

GND GND

Ax

čidlo vlhkosti

-pohled ze strany svorek
-pro zapojení doporučujeme
 kroucený pár

SDS MINI příklad zapojení

12-24V DC

FTP cat.6
pár

GND Ad1 Ad2
+ -

Aktuální stav senzorů :

12

45
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Funkce modulu  : optické - impulzní stupy  -  online měření a sledování  spotřeb

Současná hardwarová verze SDS SMALL  disponuje ČTYŘMI  optickými vstupy. Lze použít například na měření :  

Elektrické energie - 
         akumulovaná spotřeba kWh, 
           přepočet aktuálního odběru kW
Vody - 
         akumulovaný odběr m3, 
           přepočet aktuálního průtoku l/h
Plynu  - 
         akumulovaný odběr m3, 
           přepočet aktuálního průtoku l/h
Tepla - 
         akumulovaný odběr GJ, 
           přepočet aktuálního odběru

Pomocí optických vstupů můžeme také sledovat stav dalších zařízení systémem ON - OFF.
např.: 
- pomocí relé přítomnost napětí 230V
- stav dveřních kontaktů - kontrola otevřených dveří, bran, závor,oken
- připojení klasických pohybových čidel

Všechny optické vstupy u modulu SDS MINI jsou pasivní ("DRY"), to znamená že nejsou vnitřně napájeny uvnitř modulu. 
Napětí pro aktivaci optického vstupu je potřeba přivést (z venku) na konkrétní svorky. 
Všechny vstupy OPTO 1 až OPTO 4 jsou zapojené stejným způsobem jako na obrázku níže.

Stav jednotlivých impulzních vstupů a jejich stav je zobrazován na strance AKTUALNÍ STAV

elektroměr 1F / 3F
přímé / nepřímé měření
s impulsním výstupem

SDS MINI příklad zapojení

12-24V DC

+   -
opto 4

+-

FTP cat.6
pár

+   -
opto 3

+   -
opto 2

+   -
opto 1

+ -
NAPÁJENÍ

SDS
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Konfigurace optického vstupu OPTO 3 pro elektroměr s přímým měřením .
             - nastav vstupy / nastavení S0 vstupu / klikněte pro změnu nastavení  

políčko zatrhneme pokud vstup  chceme použít pro měření S0 

políčko zatrhneme pokud vstup  chceme použít pro tarifní rozdělaní 

název v měřiče 

jednotky pro přepočet impulzů (kWh) pro el.energii

jednotky pro přepočet měny CZK

počet impulzů na jednotku získáme z dodaného měřiče (nutné zadat !!!)

zadat pouze pro nepřímé měření (jinak “1”)

zadat cenu za jednu jednotku pro tarif “T0”

zadat cenu za jednu jednotku pro tarif “T1”

zadat jednotku pro průběžný odběr

*
*

* nejdůležitější položky pro správný odpočet impulsů , správné hodnoty získáte z návodu dodaného k měřiči
   všechny ostatní políčka jsou informativní pro vaší potřebu a na správné měření nemají vliv

uložení zadaných hodnot

zadat jednotku pro průběžný přepočet

Při použití staršího měřiče který, už má stav počítadla impulsů na určité hodnotě nebo při dlouhodobém výpadku je možné 
zadat aktuální naměřené hodnoty z elektroměru do konfigurace optického vstupu (NOVÝ CELKOVÝ STAV POČÍTADLA) ,tak 
aby jsme se dostali na aktuální hodnotu odběru. (viz obrázek níže)  

VEŠKERÉ NAMĚŘENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU 
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Konfigurace S0 vstupů
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Tabulka níže zobrazuje okamžitou spotřebu (výkon) a celkovou spotřebu a výkon u zapojených optických vstupů pro elektroměr
a vodoměr ve webovém rozhraní modulů SDS.
Pro detailnější zobrazení je možné použít odkaz “zobrazit graf pro tento den”. Déle je možné si vybírat pouze zobrazení 
určitého opto vstupu.

Příklad zobrazení odečtu pro S0 vstupy  z určité IP adresy modulu SDS 

“http://192.168.1.250/s0.htm”   (zobrazí se všechny používané S0 vstupy v html prohlížeči)
“http://192.168.1.250/s0.xml?p=X”  (v xml, kde x je číslo optického vstupu)
“http://192.168.1.250/s0.xml     (v xml ,všechny používané S0 vstupy)         

V případě, že chceme zapsat do paměti naměřené hodnoty mimo periodu 12hodin ,tak jednoduše provedeme odečet 
na konkrétním optickém vstupu. (viz obrázek níže)

Akumulovaná energie a funkce dalšího přepočtu "přes čas" - příklady co lze zobrazit:

    Elektrická energie - akumulovaná spotřeba kWh, přepočet aktuálního odběru kW
    Voda - akumulovaný odběr m3, přepočet aktuálního průtoku l/h
    Plyn - akumulovaný odběr m3, přepočet aktuálního průtoku l/h
    Teplo - akumulovaný odběr GJ, přepočet aktuálního odběru 

Konfigurace S0 vstupů

Uživatelský návod SDS MINI



Vstupy  - další použití

Použití optického vstupu pro detekci napětí 230 VAC s použitím přepínacího relé VS116K 

přídavné relé VS116K

SDS MINI příklad zapojení

12-24V DC

+    -
opto 4

FTP cat.6
pár

+   -
opto 3

+   -
opto 2

+   -
opto 1

+ -

A1     A2

11

zátěž 230V ac

14

Použití optického vstupu pro kontrolu otevřených dveří

kontakty 
el.zámku dveří

SDS MINI příklad zapojení

+   -
opto 4

FTP cat.6
pár

+   -
opto 3

+   -
opto 2

+   -
opto 1

+ -

zobrazení stavu na vstupu OPTO1,kdy je napětí 230V signalizováno jako
přítomné svavem “ON”

signalizace výpadku napětí 230V  “OFF”

zobrazení stavu na vstupu OPTO1 - stav “ON”  dveře uzavřeny

zobrazení stavu na vstupu OPTO1 - stav “OFF”  dveře otevřeny

pomocí programu si můžem nechat zasílat zprávu o stavu jednotlivých 
zařízení pomocí SMS , EMAILU , použít aplikaci ANDROID apod.

napájení

1

1

1

1
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Funkce modulu  : ovládaní relé

Modul SDS SMALL  je osazen jedním přepínacím relé a jedním releovým výstupem. 

Relé je možnost řídit třemi způsoby .
1. spínání Ručně manuálně
2. spínání Watchdogem
3. spínání programem SDS - C 

Parametry relé : 
Konfigurace kontaktů  DPDT 
Jmenovité napětí cívky 12V DC 
Zatížitelnost kontaktů AC @R(při odporové zátěži) 0.5A/125VAC) 
Zatížitelnost kontaktů DC @R(při odporové zátěži) 1A/ 30VDC)
Max. proud kontaktů 2A 
Spínané napětí max 220V DC, max 250V AC   
Odpor cívky 1028R

Min.napětí cívky  9V DC 

Max. napětí cívky  28.8V DC 
Doba sepnutí  6ms 
Doba rozepnutí  4ms 
Pracovní teplota  -40...85°C

Parametry výstupu relé Re2 : 

 1x spínaný releový výstup (spínaný přes Bs170 :  Parametry: Idss = 0,5 A ,Uds = 60 V)

relé 1

možnost ovládání 
například LED pásků 

apod.

SDS MINI

ETH
konektor

NC C NO

Re2

1
0
R

1
N

4
0
0
7

+12V DC
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zapojení relé

zapojení 
výstupu relé

Aktuální stav relé je možné sledovat  na stránce “VÝSTUPY”

manuální ovládání ovládání IP watchdog ovládání programem SDSC
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Funkce modulu  : přístupový systém - připojení čtečky DALLAS,RFID

Pomocí SDS C programu EASY ACCESS a připojením DALLAS čtečky nebo RFID hlavice je možné nahraní z modulu SDS 
vytvořit plnohodnotný IP identifikační přístupový systém.

 Možnost použití ,vlastnosti :
-  otevírání dveří ,kanceláří ,firemních prostor 
- otevírání vchodu do budov
- obsluha tlačítek výtahů
- impuls pro otvírání pohonů bran a závor 
- sepnutí elektronických okruhů jiných zařízení
- použití klíčenek Ibutton 1990 nebo RFID 125kHz
- možnost naprogramování spínání dvou relé a digitálního výstupů
- nastavení času spínání elektrického zámku
- nutno použít přístupového SDS software EasyAccess 

Klíčenka DALLAS Klíčenka RFID

DATA
DATA

Vcc (nezapojeno) Vcc (nezapojeno)
GND

GND

vstup 1WIRE
sběrnice A

vstup 1WIRE
sběrnice A

SDS MINI SDS MINI

Logic S0 (nezapojeno) Logic S0 (nezapojeno)

LED napájecí LED napájecí

Připojení čtečky DALLAS čipů Připojení čtečky RFID 

čtečka 
čipů DALLAS

čtečka 
čipů RFID

+12V

Moduly jsou vhodné jak pro menší ,tak i pro větší typy objektů. Na digitální výstup DO je možné zapojit LED diodu , 
případně malou piezo sirénu ,kterou je možné využít pro kontrolu funkcí systémů. 
Čas sepnutí elektrického zámku je možné opět nastavit pomocí programu. Pomocí dveřních snímačů lze navíc 
monitorovat a signalizovat stav dveří a informaci o otevření si lze nechat poslat emailem.



Adminitrace (admin config) 
Nastavení MAC ,statické IP adresy nebo DHCP připojení , nastavení SMTP

Konfigurace SNMP

Možnost změny přístupového hesla pro přístup k modulu.  Aktuální heslo : test

KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01

 +420 774 133 553     tomas.prejda@laznet.cz
www.onlinetechnology.cz

Konfigurace a synchronizace času NTP

Potvrzení updatu nového firmweru.  Aktuální výrobní heslo : test

Uživatelský návod SDS MINI



Uživatelská stránka SDS

Uživatelská stránka modulů sds je HTML stránka kde je možné si zobrazit uživatelské 
proměnné které jsou součástí webového rozhraní.
Lze si vytvořit jednu uživatelskou stránku nebo kompletní webovou prezentaci.

Stránka se nahrává z adresy 192.168.1.250/user.htm

nebo z menu SDS-C / Výchozí  je k dispozici.   User Web Page

Uživatelský návod SDS MINI

např. stránka pro ovládání sauny
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