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    Home in your hands 

 

 

Profesionální čidlo teploty  -  Professional temperature sensor   

Typ  S4H-TMC-00 

Návod k instalaci a obsluze  

verze pro Smartphony a tablety s operačním systémem iOS 

 

1. Popis čidla teploty 

Čidlo teploty měří teplotu prostředí pomocí sond s integrovaným převodníkem (1-wire senzor) . 

K čidlu je možno připojit dvě sondy opatřené silikonovým kabelem délky 2m.  Údaje o teplotě 

jsou v čidle zpracovány a následně přenášeny prostřednictvím WiFi 802.11b/g/n v pásmu 

2,4GHz přes AP – AccessPoint  na server, odkud jsou odesílány do vašeho Smartphonu, nebo 

Tabletu. Prostřednictvím aplikace ve vašem Smartphonu  nebo Tabletu můžete sledovat průběh 

teploty ve formě dat (posledních 10 údajů), nebo ve formě grafu.  Data uložená na serveru je 

možno prohlížet a exportovat pomocí webového portálu Smart4housePro. Čidlo je možno 

provozovat i v režimu termostatu, kdy je na váš Smartphon/Tablet odesílána notifikace o 

překročení, nebo poklesu teplot pod nastavenou mez mimo pravidelné odesílání zpráv. Meze je 

možno nastavit a měnit z aplikace.  Přenášené informace jsou zabezpečeny šifrováním. 

Profesionální čidlo teploty  je napájeno ze zdroje 5VDC pomocí konektoru Micro B USB. ( Zdroj 

není součástí dodávky )  

 

2. Návod k instalaci  

 

Teplotní čidlo 1 se upevňuje pomocí dvou šroubů a hmoždinek, které jsou v příbalu, nebo 

oboustrannou lepící páskou na suchý, hladký a pevný povrch. Otvory pro šrouby jsou dostupné 

po sejmutí víčka 2 ( vysunout ve směru šipky ). Kabel sondy se připojí pomocí konektoru 3 

k vyhodnocovací elektronice. Konektory jsou volně přístupné po sejmutí víčka 2 .  

 

 Pozn.: Vyhodnocovací elektronika čidla teploty obsahuje součástky 

citlivé na elektrostatický náboj, při montáži se nedotýkejte součástek ani 

špiček konektorů vyjma tlačítka.                
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      Obr. 1 

Jedna sonda je součástí balení, druhou sondu lze objednat samostatně pod objednacím číslem 

S4H-TMCS-00 na www.smart4house.net  

Čidlo teploty musí být umístěno v dosahu WiFi signálu AP/routeru ( Access Point ) se kterým 

bude pracovat a na který bude nakonfigurováno.  

Kvalitu signálu AP v místě budoucího umístění senzoru ověříte pomocí vašeho 

Smartphonu/Tabletu na obrazovce pro nastavení WiFi komunikace. 

Čidlo by mělo být umístěno na přístupném místě pro snadné provedení inicializace, 

v prostorách  bez kondenzace vodních par s teplotou 0°C ÷ +50°C resp. 32°F ÷ 122°F  

Součástí čidla je vysílač WiFi . S ohledem na tuto skutečnost by čidlo nemělo být instalováno ve 

vzdálenosti menší než 20cm od dlouhodobého výskytu lidského těla.   

 

 

2.1.  Připojení čidla teploty 

   S4H-TMC-00  napájení: Micro B USB   
 
 

 
     Obr. 2 

http://www.smart4house.net/
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Připojte sondu ( sondy ) dle obr.2 zasunutím konektoru sondy do protikusu na desce TMC-00. 
Snímací element sondy umístěte do prostředí, kde chcete měřit teplotu. Připojte externí 
napájení 5VDC pomocí konektoru Micro B USB.  
Po připojení napájecího napětí ( pokud není čidlo ještě nakonfigurováno ) se rozsvítí LED 3 

oranžově. 

Pozn.:  Sondy připojujte vždy bez napájení TMC-00. Po připojení napájecího napětí dojde 

k automatickému nakonfigurování sondy k čidlu. 

 

2.2.  Typový štítek TMC-00 

Typový štítek čidla teploty je v odnímatelném víčku. MAC adresa je zde zvýrazněna červeně. 

Patrné je i značení svorkovnice.  

 

 

 

Obr.3 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

3.  Uvedení teplotního čidla TMC-00 do provozu 

 

3.1.  Příprava SmartPhonu/Tabletu 

Do vašeho přístroje si stáhněte bezplatnou aplikaci S4h Pro z App Store pro přístroje s iOS. 

Link k této aplikaci je uveden na www.smart4house.net/ 

 

 

 nebo použijte QR kód na obalu čidla. 

 

 

 

 

 

 

Po úspěšné instalaci aplikace se mezi ikonami objeví ikona aplikace S4h Pro  

Kliknutím na tuto ikonu vstoupíte do aplikace. 

 

http://www.smart4house.net/
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3.1. Při prvním spuštění aplikace je potřeba kliknutím 

odsouhlasit  zasílání Push notifikací. Aplikace používá APNS 

(Apple push notification service).  

 

Při dalších spuštění aplikace se zobrazí obrazovka 3.2.a. pro 

připojení k vašemu účtu účtu, nebo úvodní obrazovka 3.2.d, 

pokud jste se již v minulosti přihlásili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro nastavení čidla budete potřebovat  jméno vaší domácí sítě ( SSID ) a heslo k vaší WiFi síti.  

Pozn. : SSID – ( Service Set IDentifier ) je jedinečný identifikátor každé bezdrátové WiFi  

počítačové sítě. 

 

 

 

3.2. Vytvoření uživatelského účtu 

 

Abyste mohli s aplikací pracovat a na začátku si přidat zařízení do aplikace, musíte mít vytvořen 

uživatelský účet a přihlásit se.  

 

3.2.a. Obrazovka pro přihlášení.  

 

Máte-li již registraci, zadejte přihlašovací údaje a stiskněte 

tlačítko Login. 

 

Nemáte-li registraci stiskněte tlačítko Register a vstoupíte do 

obrazovky 3.2.b.  

Pokud jste zapomněli heslo k účtu, stiskněte tlačítko Forgot 

password, kterým vstoupíte do obrazovky 3.2.c. 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
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3.2.b.  V této obrazovce můžete vkládat přihlašovací údaje.  

 

Po vyplnění se zaregistrujete stiskem tlačítka Register a 

následně vyčkejte až Vám dorazí ověřovací email. V jeho těle 

najdete odkaz a po kliknutím na něj je Vaše registrace 

potvrzena a dokončena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.2.c.  Pokud jste zapomněli heslo ke svému účtu, zadejte  

E-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Reset password.  Po 

vymazání hesla vám na tento email přijde odkaz na formulář, 

kde si budete moci nové heslo nastavit. 
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3.3. Přidání čidla v aplikaci S4h Pro s operačním systémem iOS 

 

 Spusťte aplikaci S4h Pro   a dále postupujte v aplikaci podle následujících instrukcí:  

 

3.3.a. Po úspěšném přihlášení uvidíte tuto obrazovku.  

Na této obrazovce kliknutím na symbol + pro přidání čidla 

k vašemu účtu přejdete do obrazovky  3.3.b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.b.  Nyní se musíte rozhodnout,  zda přidat zařízení a 

zároveň konfigurovat jeho Wifi nastavení (nový výrobek),  nebo 

jen přidat zařízení (již nakonfigurovaný výrobek).  

Volbu provedete stiskem příslušného tlačítka. 

Add device with WiFi configuration pro nové čidlo 

Only add device pro nakonfigurované čidlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud jste zvolili 1. možnost – Add device with WiFi configuration - přejdete na obrazovku 

3.3.c.  

 Pokud jste zvolili 2. možnost  - Only add device – postupujte od bodu 3.4. 
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3.3.c. Na této obrazovce vám aplikace nabídne použití sítě, ke 

které je připojen váš Smartphone/Tablet. Použití sítě můžete 

potvrdit, nebo odmítnout a vložit údaje ručně podle 

následujícího postupu:  

Do pole Network name ( SSID ) vložte prosím jméno sítě 

vašeho  AP/routeru. 

Do pole Password vložte heslo vašeho AP/routeru 

Po vložení požadovaných údajů klikněte na Next.  

Na vašem Smartphonu se objeví obrázek 3.3.d. s vyobrazením 

TMC-00 a pokynem pro stisk konfiguračního tlačítka na TMC-

00 ( tlačítko Tl1 je přístupné po sejmutí dolního krytu, viz obr 2). 

 

 

 

3.3.d.  Vytvoření AP režimu – V TMC-00 stiskněte tlačítko Tl1 

alespoň na 3 sekundy, dokud se svit LED 3 nezmění na 

červenou.  

Červený svit  LED 3 signalizuje vytvoření  AP režimu v čidle 

teploty.  ( čidlo  vytvořilo dočasnou WiFi síť názvem S4hPro ) 

Trvání AP režimu  je omezeno na 2min, během této doby 

musíte odeslat údaje z vašeho Smartphonu/Tabletu do čidla.  

 

Stiskem tlačítka Next v aplikaci přejdete na další obrazovku. 

 

 

 

 

 

3.3.e.  Od okamžiku vytvoření AP režimu se můžete připojit 

vaším Smartphonem/Tabletem síti „S4hPro“. Postup v 

nastavení Smartphonu/Tabletu je patrný z tohoto obrázku. 

 

- 1. Kliknutím na tlačítko 1 Smartphonu vstoupíte do základní 

obrazovky,  

- 2. Klikněte na ikonu 2 Settings, na obrazovce „Settings“  

- 3. Klikněte na 3 Wi-Fi, v obrazovce Wi-Fi 

-4.  Klikněte na dočasnou síť 4 Smart4house a tím se k této síti 

připojíte.  
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Nyní se vraťte zpět do aplikace kliknutím na ikonu , kde po stisknutí tlačítka Next uvidíte 

následující  obrazovku. 

  

3.3.f. Údaje pro konfigurování senzoru k vašemu AP/routeru 

odešlete stiskem tlačítka SEND TO DEVICE na 

Smatrophonu/Tabletu. 

Odeslání musí být provedeno v době svitu červené LED 3 na 

senzoru TMC-00. 

Pokud vše dobře proběhlo, červená LED3 na TMC-00 blikne a 

po chvíli se rozsvítí oranžově. Váš Smartphone přejde 

automaticky do následující obrazovky. 

 

 

 

 

 

3.3.g.  Do textového pole Name vložte název vašeho zařízení. 

(označení záleží na Vás) 

Tlačítkem Save název uložíte a zařízení by se mělo připojit k 

serveru, což indikuje změna svitu LED3 na zelenou.  

Po úspěšném připojení čidla do databáze svítí LED3 zeleně. 

Je-li připojena 1.sonda začne blikat dioda LED1, jsou-li 

připojeny obě sondy, bliká střídavě LED1 a LED2. Tím je 

indikován přenos měřených teplot do databáze. 

Okamžité měření a odeslání zprávy můžete iniciovat krátkým 

stiskem tlačítka Tl1 na TMC-00 ( kratším než 2 sec ). 

Nyní krabičku  TMC-00 uzavřete dolním víčkem a můžete 

začít čidlo používat. 

 

 

 

Obr. 4.  

 

Činnost LED3 při přidání čidla 
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3.4.  Přidání již nakonfigurovaného zařízení 

 

 

 

3.4.a.  Pokud jste v obrazovce 3.3.b. zvolili 2. možnost - jen 

přidání již nakonfigurovaného zařízení, vypíše se seznam 

zařízení, která máte připojena ke stejné síti, jako je váš 

Smartphone / Tablet. Kliknutím na MAC adresu čidla se 

dostanete na další obrazovku pro přidání zařízení k účtu. 

Pozn.: MAC adresa každého zařízení je uvedena na štítku 

v dolním víčku TMC-00 viz obr. 3 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.b. Do textového pole Name vložte název vašeho zařízení. 

(označení záleží na Vás) 

Tlačítkem Save název uložíte a zařízení by se mělo připojit k 

serveru, což indikuje změna svitu LED3 na zelenou.  

Po úspěšném připojení čidla do databáze svítí LED3 zeleně. 

Je- li připojena 1. sonda začne blikat dioda LED1, jsou-li 

připojeny obě sondy, bliká střídavě LED1 a LED2. Tím je 

indikována správná funkce sond a přenos měřených 

teplot do databáze. 

Okamžité měření a odeslání zprávy můžete iniciovat krátkým 

stiskem tlačítka Tl1 na TMC-00 ( kratším než 2 sec ). 
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4.  Používání čidla teploty TMC-00 v aplikaci S4H Pro 

 

4. a.  Význam symbolů na obrazovce S4h Pro 

A – vstup do menu pro nastavení zasílání emailů a možnost 

přihlášení / odhlášení uživatele. ( Přechod do 4.e ) 

B – Přidání nového zařízení 

1 – název první sondy 
2 – status první sondy (obrázek a název statusu) 
3 – název druhé sondy 
4 -  status druhé sondy (obrázek a název statusu) 
5 – typ zařízení (v tomto případě teploměr) 
6 – aktuální teplota první sondy 
7 – aktuální teplota druhé sondy 
 
Pozn.: Status sondy se zobrazuje pouze v případě, že je 

aktivováno vyhodnocování mezí, viz 4.c.  

 

Kliknutím do pole zařízení přejdete do obrazovky 4.b. 

pro  zobrazení historie čidla. 

 

 

 

4.b. Na této  obrazovce je možno prohlédnout historii odesílání 

zpráv. 

 

Stiskem tlačítka Graph přejdete do grafického znázornění 

průběhu teplot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiskem tlačítka Settings přejdete na obrazovku 4.c. Set device . 

Stiskem tlačítka Edit přejdete na obrazovku 4.d. Edit device 

 

Pozn.: Čidlo odesílá na server  informace o teplotě v intervalu cca 5min. 



S4H-TMC-00  11 
 

 

4.c.  Na této obrazovce máte možnost nastavit  parametry 

měření a hlášení. 

- přepnutí jednotek teploty na  °C nebo °F 

- vypnout nebo zapnout horní limit u první sondy (HI limit) a 

nastavit jeho velikost 

- vypnout nebo zapnout dolní limit u první sondy (LO limit) a 

nastavit jeho velikost 

- vypnout nebo zapnout horní limit u druhé sondy (Hi limit) a 

nastavit jeho velikost 

- vypnout nebo zapnout dolní limit u druhé sondy (LO limit) a 

nastavit jeho velikost  

Zvolené nastavení uložte stisknutím tlačítka Save. 

Pozn. 1: Ke každé sondě můžete  nastavit dvě hodnoty teploty ( Hi limit – horní mez, Lo limit – 

dolní mez ). Pokud skutečná teplota snímaná sondou překročí, nebo poklesne pod natavenou 

teplotu a je zapnuto vyhodnocování meze, odešle se na váš Smartphone/Tablet zpráva 

okamžitě ( je li povoleno odesílání E-mailů, odešle se zpráva i na zvolenou adresu ) Další 

pravidelná zpráva následuje po 5min. 

Pozn. 2: Nastavení velikosti limitní teploty můžete provádět buď tahovým symbolem, 

nebo stiskem tlačítek + / -  

Pokud je zapnutý přepínač Reconnect notification, budete informováni zasláním notifikace o 

každém obnovení komunikace mezi čidlem a serverem – i po krátkodobém výpadku.  

 

 

4.d. V této obrazovce můžete změnit jméno čidla teploty, 

zapnout druhou sondu a nastavit její jméno a také 

rekonfigurovat WiFi nastavení AP.  

Pozn.: Je- li použita druhá sonda, zobrazuje se v obrazovce 

„Detail“ i v grafu historie obou sond.  

Zvolené nastavení se ukládá tlačítkem Save 

 

Ovladač Email notifications je zobrazen pouze pokud je 

nastaveno odesílání E-mailů viz 4.e. a 4.f. Nastavení tohoto 

ovladače povoluje odesílání notifikací pouze od tohoto přístroje.  
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4.e.   Nastavovací obrazovka 

 

Do této obrazovky se dostanete z obrazovky 4.a. potažením 

obrazovky zleva doprava a nebo stisknutím symbolu menu v 

levém horním rohu. 

 

 

Stisknutím tlačítka  Settings se dostanete do obrazovky 4.f.  

 

 

 

 

 

 

 

4.f.  Na této obrazovce můžete povolit, nebo zakázat posílání 

E-mailových notifikací. Toto nastavení platí pro všechny 

přístroje v dané aplikaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Použité symboly a hlášení 

 

 Symbol čidla teploty 

Symbol pro normální stav, pokud jsou nastaveny meze ( teplota se pohybuje 

v intervalu dolní a horní meze, nebo pod resp. nad nastavenou horní resp. 

dolní mezí ) 

Symbol pro překročení horní meze - stav TEMP HI 

 

Symbol pro překročení spodní meze - stav TEMP LO 
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6.  Zobrazování zpráv čidla, hlášení o změně stavu 

Stav teploty v okolí čidla je možno zjistit vyvoláním aplikace, kdy je  zobrazeno  10 posledních 

záznamů. Každý záznam je doplněn časovou značkou. 

Vstup do databáze, ve které jsou uložena měřená data je možný prostřednictvím webového 

portálu Smart4house Pro.  

 

 

7.  Help desk 

V případě jakýchkoliv potíží kontaktujte výrobce na adrese:  www.smart4house.net 

 

8.  Omezení 

Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé neodbornou instalací, nebo provozováním. 

Při přenosu informací z čidla do  vašeho Smatrphonu nebo, Tabletu je využívána celá řada 

technických prostředků, které mohou kvalitu přenosu dat ovlivnit  a za jejichž činnost nemůže 

výrobce nést odpovědnost. 

Přístroj není určen pro bezpečnostní aplikace a pro přenos informací o změně stavu využívá 

službu Apple Push Notification Service – APNS, která nezaručuje bezpečný přenos. 

 

 

9.  Likvidace zařízení 

 

Čidlo likvidujte dle místních nařízení pro nakládání s odpady.  

RoHS - Senzor neobsahuje žádné nebezpečné látky.  Směrnice 2002/95/ES 

 

10.  Technické údaje S4H-TMC-00  

Výrobce:  SPEL, a.s. Třídvorská 1402, 280 00 Kolín, ČR 

Rozměry:  90x103x21mm ( 3,54X4,06X0,82 inch ) 

Hmotnost čidla: 130g ( 4,6 oz ) 

Počet vstupů:  2 ( 1-wire probe ) 

Rozsah měření čidla: -50°C ÷ +100°C   ( -58°F ÷ 212°F ) 

Přesnost měření: 1%  

Délka kabelu sondy: 2m ( 6,56 ft ) 

Napájení:  Micro B USB - 5VDC   

Komunikace:  WiFi  802.11 b/g/n   2,4GHz 

Přijímač/vysílač: WF-121 

Dosah čidla:  cca  80m ( 262 ft ) - bez překážek 

Pracovní teplota: 0°C ÷  50°C, ( 32 ÷  122°F ) 

Použití:                       určeno pouze pro vnitřní použití 

Certifikace: CE 

 IC – Senzor obsahuje WiFi modul IC ID: 5123A-BGTWF121  

 FCC – Senzor obsahuje WiFi modul FCC ID: QOQWF121 

   Dle FCC by měla být vzdálenost osob od čidla větší než 20cm (8 inch) 

 

 

http://www.smart4house.net/
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11.  Normy a certifikace 

 Čidlo teploty odpovídá požadavkům: 

- ČSN EN 300 328 V1.7.1 

- ČSN EN 301 489-1, V1.8.1, EN 301 489-17,  V1.3.2  

- ČSN EN 60950-1  

- ČSN EN 61 000-4-3 ed.3:2006 +A1 +A2 

- ČSN EN 61 000-4-4 ed.2:2005 +A1  

- ČSN EN 61 000-4-6 ed.3:2009  

- ČSN EN 55 022 ed.3 : 2011 čl. 10 

 

a) CE prohlášení o shodě 

b)  Měřící protokol ABEGU č. P/13/01/51 

c) Čidlo splňuje požadavky FCC, č. certifikace QOQWF121  

d) Čidlo splňuje požadavky IC, č. certifikace  5123A-BGTWF121 

 

12.  Foto 

                                                 


