
Měření teploty s přenosem dat přes WiFi 

 



INFO MODULU 

 Modul snímá teplotu z čidla, kterou posílá na server.  

 Modul lze použít všude, kde je WiFi připojení. 

 Nebo vytvořit HOT-SPOT z mobilního telefonu a použít tak kdekoliv potřebujete změřit 
teplotu. 

 Při prvním zapnutí nebo změně sítě WiFi je potřeba modul prvně zaregistrovat k dané 
síti. Poté modul ihned odesílá data o teplotě na server. 

 Teplotu odesílá v 5 minutových intervalech. 

 Okamžité odeslání o teplotě lze stisknutím tlačítka. 

 Data o teplotě lze vyčíst přes Android aplikaci WiFi TEMP 

 Nebo na webové stránce, záložka TEPLOTA 

 Aplikace zobrazuje hodnoty MAX, MIN, AKTUALNÍ s datem a časem záznamu měření. 

 Dále se dá nastavit hlídání teploty HORNÍ a DOLNÍ a ta se po dosažení meze odesílá  
na registrovaný email. 

 Graf teploty – zobrazuje vývoj za 3 dny zpět a dnes po 2 hodinách záznamu. 

 DVĚ VERZE MODULU 

 1.0 MODUL S VNITŘNÍM ČIDLEM 

 2.0 MODUL S EXTERNÍM ČIDLEM 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.maxricho.wifi_temp_esp
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.maxricho.wifi_temp_esp
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.maxricho.wifi_temp_esp
https://admdata.cz/


MODUL   VERZE 1.0 

Vnitřní 

čidlo 



MODUL  VERZE 2.0 

EXTERNÍ 

ČIDLO 



MODUL 

Tlačítko. 

Okamžité 

odeslání dat 



Nabíjení baterie INFO 

 Nabíjení baterie doporučuji provádět až se baterie 
vybije a modul zahlásí baterie vybita. Napětí baterie 
je cca 3.10V. V ten moment se modul automaticky 
vypne a neměří.  

 Vybitou baterii nabijte co nejdříve. 

 Při nabíjení svítí červená LED. 

 Po nabití se na modulu rozsvítí zelená LED, odpojte 
nabíječku a stiskněte tlačítko RESET. Modul se 
zapne a ihned měří. 

 Můžete baterii nabíjet kdykoliv, ale při nabíjení se 
baterie a nabíjecí obvody zahřívají a zkreslují tak 
měření teploty, toto upozornění je pro modul verze 
1.0.  



MODUL NABÍJENÍ BATERIE 

Micro USB 

Pro nabití baterie 

5V 

Pro nabíjení 

baterie lze použít 

jakákoliv 

nabíječka pro 

mobil 5V 



NABÍJENÍ BATERIE 

Nabíjení svítí 

červená LED 

Připojte 

nabíječku 



NABÍJENÍ BATERIE 

Nabito, svítí 

zelená LED 

Odpojte 

nabíječku a  

stiskněte 

tlačítko. 



MODUL BATERIE 

Modul je napájen z 

baterie (nabíjecí Li-Ion) 

O stavu baterie 

informuje aplikace a 

pokud baterie klesne 

pod danou hodnotu, 

modul se vypne a je 

třeba baterii nabít 

KONTAKT 

+ 

KONTAKT 

- 



** APLIKACE ** 



REGISTRACE MODULU DO 

APLIKACE 

Každý modul má 

KEY a ID se 

kterým se 

registruje, aby bylo 

možné modul 

ovládat 

Při zapomenutí 

hesla, stačí znovu 

přeregistrovat. 



PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE 

Po registraci se 

stačí přihlásit. 

Aplikace si údaje 

zapamatuje a není 

třeba již zadávat. 



STAV PŘIPOJENÍ 

Pokud je vše v 

pořádku  

(připojení - internet) 

ID 

dýchá (efekt) 



 NASTAVENÍ HLÍDÁNÍ TEPLOT 

DOL 

nastavení dolní 

hranice teploty pro 

hlídání a odesílání 

na email 

HOR 

 nastavení horní 

hranice teploty pro 

hlídání a odesílání 

na email 



RESET TEPLOT A NASTAVENÍ 

POPISU  

Po kliknutí 

RESET TEPLOT 

 MIN 

Po kliknutí 

RESET TEPLOT 

MAX 

Po kliknutí 

nastavení popisu čidla 

a 

uložení hesla 



POPIS ČIDLA A PŘIHLAŠOVÁNÍ 

Uložení hesla pro 

jednoduché 

přihlašování do 

aplikace. Ode verze 

1.4 si pamatuje 

automaticky 

Pokud je 

PŘIHLÁŠENÍ 

PAMATOVAT, 

aplikace neotevírá 

přihlašovací 

obrazovku 

Stručný popis kde 

se měří 



REGISTRACE EMAILU 

Zaregistrování 

emailu pro hlídání 

nastavených teplot 

HOR a DOL 

KEY stejný jako 

při registraci 

modulu 



REGISTRACE EMAILU POTVRZENÍ 

Odpověď ze 

serveru 



REGISTRACE EMAILU CHYBA 



NASTAVENÍ TEPLOT HORNÍ 

Email pro 

odesíláni teploty 

Hlídání teploty 

zapnuto 

Nastavená 

teplota, kterou 

chceme hlídat 



NASTAVENÍ TEPLOTY SPODNÍ 



HLÍDÁNÍ TEPLOTY VYPNUTO 

Pokud je hlídání 

teploty vypnuto je 

teplota zešedlá 



VÝPIS HLÍDÁNÍ TEPLOT Z EMAILU 



MENU APLIKACE 

SEZNAM 

seznam registrovaných 

modulů v aplikaci. 

PŘIDAT 

přidáte další modul do 

aplikace. 

EMALI REGISTR 

registrace emailu pro 

hlídání teplot. 

GRAF 

graf vývoje teploty. 

MODUL INFO 

informace o stavu 

modulu. 

O 

o aplikaci. 

 



RESET TEPLOT 



INFO O MODULU 



GRAF TEPLOT AKTUÁLNÍ A 3 DNY 

ZPĚT 



SEZNAM REGISTROVANÝCH 

MODULŮ V APLIKACI 

V aplikaci můžete mít 

i více registrovaných 

modulů a jednoduše 

si zvolit k ovládání 

kliknutím nebo 

přehled všech. 

Dlouhým podržením 

na daný výběr 

dostanete nabídku k 

odstranění modulu ze 

seznamu . 



INFO O TEPLOTÁCH A GRAF LZE 

VYČÍST I NA WEBOVÉ STRÁNCE  

Odkaz 

TEPLOTA 

https://admdata.cz/


WEBOVÁ STRÁNKA LOGIN 



WEBOVÁ STRÁNKA  



REGISTRACE MODULU DO SÍTĚ 

WIFI 

Aktivace, stiskem tlačítka RESET 

LED se rozbliká a zůstane svítit trvale cca 

60 sekund. Pak se modul na 5 minut 

uspí. Po 5 minutách se proces opakuje 

dokud se modul nezaregistruje nebo se 

stiskne tlačítko RESET. 

Spustit app ADM KONFIG a registrovat 

Po registraci LED blikne a ihned odesílá 

data o teplotě na server. 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.maxricho.adm_config


PARAMETRY VERZE 1.0 

 Je určen spíše do vnitřních prostorů 

 Modulem měřte na vhodných místech. 

 To je suchých a nemrznoucích. 

 Rozsah měřících teplot:                   
(+5°C) ~ (+45°C). 

 Je to dáno baterií v modulu, pro kterou 
nejsou dobré teploty pod +5°C. Jinak se 
zkracuje životnost baterie nebo hrozí její 
zničení. 

 



PARAMETRY VERZE 2.0 

 Modul má externí čidlo vytažené mimo 

modul o délce 1 metru. 

 Díky tomu lze měřit i ve vlhkém 

prostředí, jako je venkovní teplota v 

době zimy nebo např. lednice, mrazák 

atd. tím, že modul necháte ve vnitřním 

prostoru mimo měřený objekt. 

 Měřící rozsah je (-50°C) ~ (+120°C). 

 


