
 

 

IOT4 SH01 család 
 

A család első két tagja az IOT4SH01DS és a IOT4SH01RELAY. Az IOT4SH01DS egy hőmérővel 

rendelkezik amely kültéri körülmények között is képes működni -55 C és 125 C közötti tartományban 

képes mérni. A IOT4SH01RELAY egy beépített maximum 240V/2A –es relét kapcsol.  

IOT4SH01DS tulajdonságok: 

Hőmérő pontossága: +- 0.5C fok -10C..+85C között 

Hőmérő felbontása: 12bit (0.0625C) 

Hőmérő tokozása: rozsdamentes acél 

Hőmérő átmérő: 6mm 

Hőmérő tokozás szabad hossza: 30mm 

Hőmérő kábel hossza: 1m 

Tápkábel hossza: 1.5m 

Tápfeszültség: 100V-240V 

Táp frekvencia: 50-60Hz 

Fogyasztás: 0.2 W 

Szigetelés: kettős szigetelés 

Éves energiafogyasztás: 1.8 KWh (kb: 70 Ft) 

IOT4SH01RELAY tulajdonságok: 

Kapcsolható maximális feszültség: 240V AC 

Kapcsolható maximális áram: 2A 

Tápkábel hossza: 1.5m 

Tápfeszültség: 100V-240V 

Táp frekvencia: 50-60Hz 

Fogyasztás: 0.3W 

Szigetelés: kettős szigetelés 

Éves energiafogyasztás: 2.6 KWh (kb: 104 Ft) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Első használat: 

A modulok amíg nem állítjuk be a saját hálózati paramétereinket, egy Wifi Hotspot-ot hoznak létre 

amelyhez hozzá tudunk csatlakozni a telefonunkkal, táblagépünkkel vagy a számítógépünkkel.

  

A Hotspot neve „IOT4_XXXXXX” lesz, az X-ek a sorozatszámot jelölik. Minden egységnek egyedi 

sorozatszáma lesz. A jelszó a csatlakozáshoz: „Littlepig”.  

  
 

Csatlakozás után a böngészőben a http://192.168.4.1 –es címen érjük el a modult. A felhasználónév: 

admin és a jelszó a Littlepig lesz. Figyelem ha megváltozatjuk a jelszót az egységben akkor a Wifi 

jelszó is megváltozik! (amikor nem tud csatlakozni hálózathoz és sajátot hoz létre). 

 

 

http://192.168.4.1/


Csatlakozás saját hálózathoz: 

Kiválasztjuk a WIFI fület: 

   

Rákattintunk az Add Network gombra. Kitöltjük a Network SSID és a Password mezőket 1. lépés. 

     
 

Ezután a 2. lépésben az Update gombbal elmentjük a beállításokat és a 3. Reconnect gombbal 

csatlakozhatunk a saját hálózatunkhoz. 

 

 



HTTP REST API: 

Az eszközön be kell kapcsolni a HTTP API-t ahhoz, hogy lekérdezhetővé váljon az állapota. Egy kulcsot 

kell használjuk hozzá, hogy az eszközökhöz illetéktelen ne férjen hozzá. 

 

Egy lekérés így néz ki hőmérséklet adatok lekérésénél: 

http://192.168.10.61/api/temperature?apikey=5404851B694FE1DA 

A válasz a hőmérséklet lesz. 

Egy /apis?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxx lekéréssel megnézhetjük, hogy milyen apik elérhetőek: 

http://192.168.10.61/apis?apikey=5404851B694FE1DA 

A hőmérővel rendelkező eszköznél a válasz: 

temperature -> /api/temperature 

 

lesz. A relével szereltnél pedig: 

relay0 -> /api/relay/0 

lesz. 

 

 

 

 

 

http://192.168.10.61/api/temperature?apikey=5404851B694FE1DA
http://192.168.10.61/apis?apikey=5404851B694FE1DA


MQTT: 

Az MQTT fülön az Mqtt szerverünk címét és paramétereit adhatjuk meg. A topic-ban az {identifier} –t 

az egység hostnevére cseréli az eszköz.  

 

Domoticz: 

A fülön beállíthatjuk, hogy milyen idx-nek feleljen meg az eszközünk a Domoticz-ban. 

 

 


