QuadroTech LTD

QB METEO-1
Wireless Weather Station

User Manual
Інструкція Користувача
Руководство Пользователя
Doc. version: 0.11
27.04.2018

QuadroTech LTD

Content
EN .................................................................................................................................................................. 3
Prescription................................................................................................................................................ 3
Parameters ................................................................................................................................................ 3
Precautions ................................................................................................................................................ 3
Functional elements .................................................................................................................................. 3
Quick start ................................................................................................................................................. 4
Additional Features ................................................................................................................................... 6
Troubleshooting ......................................................................................................................................... 6
FAQ ........................................................................................................................................................... 6
Contacts .................................................................................................................................................... 9
UA ................................................................................................................................................................10
Призначення...........................................................................................................................................10
Характеристики ......................................................................................................................................10
Заходи безпеки ......................................................................................................................................10
Функціональні елементи .......................................................................................................................10
Підключення та налаштування .............................................................................................................11
Додаткові можливості ............................................................................................................................14
Несправності та їх усунення .................................................................................................................14
Запитання-Відповіді ...............................................................................................................................14
Контакти ..................................................................................................................................................16
RU ...............................................................................................................................................................17
Назначение ............................................................................................................................................17
Характеристики ......................................................................................................................................17
Меры предосторожности ......................................................................................................................17
Функциональные элементы ..................................................................................................................17
Подключение и настройка ....................................................................................................................18
Дополнительные возможности .............................................................................................................21
Неполадки и их устранение ..................................................................................................................21
ЧаВо ........................................................................................................................................................21
Контакты .................................................................................................................................................23

2

QuadroTech LTD

EN
Illumination (at wavelength range 400600 nm): 0 - 100 arb. units;
Atmospheric pressure: 300-1100 hPa;
Radiofrequency (RF) module
Nominal frequency: 433,92 MHz;
Nominal modulation: ASK;
Receiver sensitivity: -121 dBm;
Max. transmitter power: 18 dBm.

Prescription
QB METEO-1 weather station (hereinafter –
Weather Station) is intended for control of indoor
climatic parameters. It can be used for house,
office, etc.
The Weather Station is designed to work in
conjunction with the QuadroBase v.1.0 controller
(hereinafter – Controller).
QuadroMeteo
monitors
air
temperature,
humidity, atmospheric pressure and illumination
continuously.

Precautions
Read the current User Manual
carefully before the Controller using.

The temperature sensor allows to
monitor and maintain the required
temperature. Just set the personal
scenario of temperature maintenance
using the Controller and the Weather
Station
will
control
the
room
temperature.

The power supply unit of the Weather Station is
designed for connecting to a household
electrical power supply of ~ 220 V. It is forbidden
to connect the power supply unit to electrical
networks with a different voltage
The use of a defective or damaged power
supply unit is prohibited.

The atmospheric pressure sensor
allows you to monitor changes in
atmospheric pressure and predict
weather
changes
like
clouds,
precipitation.

The Weather Station is designed for indoor
using only! The Weather Station's body has
ventilation holes. Water inside the body,
ventilation holes or sockets leads to damage of
the Weather Station or connected devices.

The humidity sensor allows to maintain
the most comfortable humidity level in
the
room
using
additional air
conditioner or humidifier.

The Weather Station has magnetic holders on
the body sides. Avoid the interaction of the
Weather Station with foreign metallic objects,
including magnetic ones. This can lead to
closure of electrical contacts on the Weather
Station body.

The illumination sensor makes possible
the dynamic schemas of light control
inside the room.

Functional elements
The following functional elements are placed on
the front panel of the Weather Station (fig. 1):

Parameters
Model: QB METEO-1;
General parameters:
Voltage: 3-5 V;
Current: ≤ 1 A;
Power source: power supply (micro-USB) or
2
2 × AA batteries or external I C port;
2
External port I C: 1 pc.;
Temperature: 0-70 С;
Humidity: ≤ 95% (condensation is not
allowed).
Body size: 68 mm × 66 mm × 30 mm;
Weight (without AA batteries): 60 g.
Sensors:
Temperature: 0-70 С;
Humidity: 20 - 95 %;
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1. Connect the external I C connector (4) of
Weather Station to the same connector of
the Controller. Both these devices must be
kept in a connected position by means of
magnetic holders (5).
2. Connect the Controller to the power supply.
3. ATTENTION!!
The
Weather
Station
receives power from the Controller when it
2
is connected using I C. In this case no
additional power supply to the Weather
Station (power supply or AA batteries) is
required.
4. Enter to the Controller’s local settings,
“Devices” page. A new record should
appear in the "Recent Devices" table (see
figure 3) of the Controller’s local settings.
Device type should be "Weather Station".
That means that the Controller has
recognized the connected Weather Station.

2

Fig. 1. Front panel of the Weather Station. 1 –
LED indicator of data transfer; 2 – illumination
sensor.
The following functional elements are placed at
the sides of the Weather Station (see fig. 2):

Fig. 3. The "Device" page of the Controller’s
local settings. Record of new detected device
(Weather Station) is shown.
5. Click the "+" button ("Add New Device") in
front of the new record (fig. 3).
6. Specify the name and parameters of the
Weather Station (fig. 4).
Add the weather widget to the Controller's
homepage (“Dashboard” page). To do this,
select "Show at home".
7. Click the "Save" button when the settings
are complete.
After the addition, the Weather Station will
be displayed in the list of connected
devices on the “Devices” page of the
Controller’s local settings.

Fig. 2. Sides of the Weather Station. 3 – Micro2
USB power supply socket; 4 – I C connector; 5
– magnetic holders.

Quick start
The Weather Station can interact with the
QuadroBase v.1.0 controller (hereinafter –
Controller) using contact or wireless connection.
Contact connection
Following actions are needed for contact
connection the Weather Station to the
Controller:
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Wireless connection
Let us consider the case when the Weather
2
Station is connected to the Controller (I C) and
is saved at the devices list. Following actions are
needed for wireless connection the Weather
Station to the Controller:
1. Turn on the power supply of Weather
Station. To do this, connect the Weather
Station to the power supply or install 2×AA
butteries.
WARNING!! Observe the polarity when
installing batteries.
2. Disconnect the Weather Station from the
2
I C connector of the Controller. The
Weather Station will transmit data with a
specified periodicity.
Let us consider the case when the Weather
2
Station is not connected to the Controller (I C)
and is not added to the devices list. Following
actions are needed for wireless connection the
Weather Station to the Controller:
1. Implement a contact connection in
accordance with “Contact Connection”
chapter of the current User Manual.
2. After that implement a wireless connection
in accordance with “Wireless Connection”
chapter above.

Fig. 4. «Add Weather Station» page of the
Controller’s local settings.

Note that full settings of Weather Station are
accessible just at contact connection to the
Controller.

Also weather parameters should be displayed at
“Dashboard” of Controller’s local settings (see
fig. 5).

Multiple Weather Stations Connecting
It is necessary to set the Weather Station ID and
2
the Slave I C address in the case of the
simultaneous connection of several Weather
Stations to one Controller.
The switches of Weather Station IDs and Slave
2
I C address are located under the cover of the
battery compartment.

Fig. 5. The "Dashboard" page of the of the
Controller’s local settings. The weather widget is
shown.

Fig. 6. The switches of Weather Station IDs and
2
Slave I C address

5

QuadroTech LTD
The switches 1-4 (fig. 6) allow to set the
Weather Station ID from “1” to “16”. The default
ID value is "1". It is necessary to select any free
ID according to Table 1 (see below) for
connection another one Weather Station to the
Controller. Up to 16 Weather Stations with
different IDs can be connected to the Controller.

After that the weather parameters should be
displayed at “Dashboard” of Controller’s local
settings (see fig. 5).
Data transfer settings
Set the transmitter power of the Weather Station
and periodicity of sensors polling during wireless
connection.
WARNING!! The high periodicity of sensors
polling and high transmitter power significantly
reduce the time of batteries life of the Weather
Station.

The switches 5 - 6 (fig. 6) are intended to select
2
the Slave I C address of the Weather Station for
2
connection to the I C port of the Controller. The
2
default Slave I C address is "0". It is necessary
2
to select any free Slave I C address according to
Table 2 (see below) for connection another one
2
Weather Station to the I C port of the Controller.

Click the "Save" button when the settings are
complete.

Additional Features

2

Note that both ID and the Slave I C address
should be set when connecting more than one
2
Weather Station to the I C ports of the
Controller.

You
can
use
the
Web-Portal
http://quadrobit.com/ or Quadrobit Smart Home
mobile app. to monitor the dynamics of climate
data changes.
NOTE. Quadrobit Smart Home app. for Android
can be downloaded free from Google Play
Market. Also you can download the *.apk file for
Quadrobit Smart Home app. installing if access
to Google Play Market is blocked. In this case
the permission to install applications from
unknown sources must be turned on at your
device.

Placing
The Weather Station can be placed on a shelf or
on a wall. The Weather Station has a mounting
holes for assembling on the wall.
Weather station can not be placed in
the following places:
1. Outdoor.
2. In places with high radio interference.
3. In places where the temperature and humidity
that exceed the maximum permissible values.

Data from the Weather Station can be used to
create personal indoors climate control
scenarios (heating management, humidity, etc.).

Settings
Full settings of Weather Station are accessible
2
just at contact connection to the I C ports of the
2
Controller. Connect the Weather Station the I C
ports of the Controller to access the full settings.

Troubleshooting
In most cases, the malfunction of the Weather
Station may be due to its improper usage. Read
current User Manual carefully before using the
Weather Station.
Contact the official support service of
QuadroTech LTD in the event of a malfunction.
It is forbidden to disassemble, repair or upgrade
the Controller.

Enter to Controller’s local settings, “Devices”
page to access the Weather Station settings.
Click the "Change" button in front of the selected
Weather Station. After that the User will be
redirected to the "Edit Weather Station " page.

FAQ
The name of the Weather Station
Enter the name of the Weather station and
synonym, if necessary. The name and synonym
will help you distinguish various connected
Weather Stations.

Q.: The Weather Station does not send data
during the wireless connection.
A.: Make sure the Weather Station is added to
the list of connected devices of the Controller.
Add the Weather Station to the list of connected
devices of the Controller if necessary
Check the battery charge level. Replace the
batteries or use the power supply if necessary.

Weather widget
Add the weather widget to the Controller's
homepage (“Dashboard” page). To do this,
select "Show at home".
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Q.: In which units is the illumination indicated?
A.: The illumination value is given in arbitrary
units. The value "0" corresponds to the full
blackout. The value "100" corresponds to
illumination of 1-2 thousand lx.

Make sure that the Controller is in the signal
zone of the Weather Station. Optimize the
location of the Controller and Weather Station to
improve communication quality.
Increase the power of the radio transmitter of
Weather Station if needed..
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Table 1. Weather Station IDs
Weather Station ID: 1

Weather Station ID: 2

Weather Station ID: 3

Weather Station ID: 4

Weather Station ID: 5

Weather Station ID: 6

Weather Station ID: 7

Weather Station ID: 8

Weather Station ID: 9

Weather Station ID: 10

Weather Station ID: 11

Weather Station ID: 12

Weather Station ID: 13

Weather Station ID: 14

Weather Station ID: 15

Weather Station ID: 16
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Table 2. Slave I C address of Weather Station
2

Slave I C address: 2

2

2

Slave I C address: 0

Slave I C address: 1

2

Slave I C address: 3

Contacts
Head office of QuadroTech LTD:
web-site: http://quadrobit.com/
phone: +38 067 466 23 45
e-mail: info@quadrobit.com
Support:
e-mail: support@quadrobit.com
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UA
Розміри (Д×Ш×В): 68 мм × 66 мм × 30 мм;
Маса (без елементів живлення): 60 г.
Датчики
Температура: 0 - 70 ⁰С;
Вологість: 20 - 95 %;
Освітлення: 0 - 100 відн. од. в діапазоні
довжин хвиль 400 - 600 нм;
Атмосферний тиск: 300 - 1100 гПа;
Радіомодуль
Номінальна частота: 433,92 MГц;
Номінальна модуляція: ASK;
Чутливість приймача: -121 дБм;
Максимальна потужність: 18 дБм.

Призначення
Метеостанція QB METEO-1 (надалі Метеостанція) призначена для контролю за
кліматичними умовами всередині приміщень,
таких як будинок, офіс тощо.
Метеостанція розрахована на роботу в зв'язці
з контролером QuadroBase v.1.0 (надалі Контролер).
QuadroMeteo постійно відстежує температуру
повітря, вологість, атмосферний тиск та
рівень освітлення.

Заходи безпеки

Датчик
температури
дозволяє
відстежувати
та
підтримувати
необхідну
температуру.
За
допомогою контролера QuadroBase
лише задайте сценарій роботи, і
Метеостанція буде контролювати
встановлену
температуру
в
приміщенні.

Перед використанням Метеостанції
необхідно уважно ознайомитись з
даною Інструкцією!
Блок живлення Метеостанції розрахований на
підключення до побутової електричної мережі
живлення з напругою ~220 В.
Заборонено підключати блок живлення до
електричних мереж з іншою напругою
живлення.

Датчик
атмосферного
тиску
дозволяє
відслідковувати
зміни
атмосферного тиску та прогнозувати
зміни погоди: хмарність, атмосферні
опади.

Заборонено використовувати несправний або
пошкоджений блок живлення.

Датчик вологості в комбінації з
кондиціонером або зволожувачем
повітря
дозволяє
підтримувати
найбільш
комфортний
рівень
вологості в приміщенні.

Метеостанція
розрахована
на
функціонування всередині приміщень! Корпус
Метеостанції має отвори для вентиляції.
Потрапляння вологи до вентиляційних
отворів або роз’ємів може спричинити
пошкодження Метеостанції або підключених
пристроїв.

За
допомогою
датчика
рівня
освітлення у поєднанні з пристроями
QuadroBit Ви можете створювати
динамічні
схеми
керування
освітленням.

Метеостанція має магнітні фіксатори на
бічних поверхнях корпуса. Уникайте взаємодії
Метеостанції зі сторонніми металевими
предметами, у т.ч. магнітними. Це може
спричинити замикання електричних контактів,
розміщених на корпусі Метеостанції.

Характеристики
Модель: QB METEO-1;
Параметри:
Робоча напруга: 3-5 В;
Струм живлення: ≤ 1 А;
Джерело живлення: блок живлення (microUSB) або 2 елементи типу АА або
2
зовнішній порт I C;
2
Зовнішній порт I C: 1 шт.;
Робоча температура: від 0⁰C до 70⁰С;

Функціональні елементи
На
фронтальній
панелі
Метеостанції
розміщено наступні функціональні елементи:

Робоча вологість: ≤ 95% (конденсація не
допускається).
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Контактне підключення
Для контактного підключення Метеостанції до
Контролера необхідно виконати наступну
послідовність дій:
2
1. Приєднайте
зовнішній
порт
IC
Метеостанції (4) до відповідного вільного
порту Контролера. Корпуси пристроїв
повинні утримуватися в з'єднаному
положенні завдяки магнітним фіксаторам
(5).
2. Підключіть
Контролер
до
мережі
живлення.
3. УВАГА!! При контактному підключенні
Метеостанція отримує електроживлення
від Контролера. В цьому випадку
додаткове
джерело
живлення
Метеостанції
(блок
живлення
або
елементи живлення АА) не потрібне.
4. Увійдіть
у локальні
налаштування
Контролера. На сторінці «Пристрої» в
списку «Останні пристрої» повинна
з'явитися запис (тип пристрою «Метеостанція»).
Це
означає,
що
Контролер
розпізнав
підключену
Метеостанцію.

2

Рис. 1: Фронтальна панель Метеосттанції. 1
– LED-індикатор обміну даними; 2 – датчик
освітлення.
На бічних панелях Метеостанції розміщено
наступні функціональні елементи:

Рис. 3. Сторінка «Пристрой» локальних
налаштувань Контролера. Показано запис
про отримання даних від нового пристрою
(метеостанція).
Рис. 2: Бічні поверхні Метеостанції. 3 –
Роз’єм живлення Micro-USB; 4 – зовнішній
2
порт I C; 5 – магнітні фіксатори.

5. Натисніть
кнопку
«Додати
новий
пристрій» навпроти нового запису.
6. На сторінці «Додавання коду» вкажіть
назву і параметри нової Метеостанції.
7. Натисніть
кнопку
«Зберегти»
для
збереження налаштувань і додавання
Метеостанції до Контролера.
8. Після додавання Метеостанція буде
відображатися у переліку підключених
пристроїв
на
сторінці
«Пристрої»
локальних налаштувань Контролера.

Підключення та налаштування
Метеостанція
може
взаємодіяти
з
контролером QuadroBase v.1.0 (далі Контролер), використовуючи контактне або
безконтактне з'єднання.
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Безконтактне підключення
Якщо
Метеостанція
підключена
до
2
контактного порту I C Контролера та додана
до переліку підключених пристроїв, для
переходу в безконтактний режим роботи
необхідно виконати наступні дії:
1.
Увімкніть живлення Метеостанції. Для
цього підключіть метеостанцію до мережі
живлення використовуючи відповідний
блок живлення.
Замість
блоку
живлення
можна
використовувати 2 елементи живлення
типу АА.
УВАГА!! При встановленні елементів
живлення слідкуйте за дотриманням
полярності.
2.
Від’єднайте
Метеостанцію
до
від
Контролера.
Метеостанція
буде
передавати
дані
з
визначеною
періодичністю.
Якщо Метеостанція не підключена до
2
контактного порту I C Контролера та не
додана до переліку підключених пристроїв,
для переходу в безконтактний режим роботи
необхідно виконати наступні дії:
1.
Увімкніть живлення Метеостанції. Для
цього підключіть Метеостанцію до мережі
живлення використовуючи відповідний
блок живлення.
Замість
блоку
живлення
можна
використовувати 2 елементи живлення
типу АА
УВАГА!! При встановленні елементів
живлення слідкуйте за дотриманням
полярності.
2.
Підключіть
Контролер
до
мережі
живлення.
3.
Перейдіть в локальні налаштування
Контролера. На сторінці «Пристрої» в
списку «Останні пристрої» повинна
з'явитися новий запис (тип пристрою «Радіо/Метеостанція»). Це означає, що
Контролер розпізнав Метеостанцію.
4.
Натисніть
кнопку
«Додати
новий
пристрій» навпроти зазначеного запису.
5.
На сторінці «Додавання коду» вкажіть
назву
і
параметри
підключення
Метеостанції.
6.
Натисніть
кнопку
«Зберегти»
для
збереження налаштувань і додавання
Метеостанції до Контролера.

Рис. 4. Сторінка «Додавання метеостанції»
локальних налаштувань Контролера.
9. Додайте віджет погоди на головну
сторінку
локальних
налаштувань
Контролера. Для цього увімкніть
перемикач «Показати на головній
сторінці».

Рис. 5. Сторінка «Головна» локальних
налаштувань Контролера. Показано віджет
погоди.
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7.

Після додавання Метеостанція буде
відображатися у переліку підключених
пристроїв
на
сторінці
«Пристрої»
локальних налаштувань Контролера.

корпусі Метеостанції передбачено монтажний
отвір.
Метеостанцію не можна розміщувати:
1. За межами приміщення (на
вулиці).
2. У місцях з високим рівнем
радіоперешкод.
3. В місцях, де рівень температура та
вологість перевищують гранично допустимі
значення.

Підключення декількох Метеостанцій
У випадку одночасного підключення декількох
Метеостанцій
до
одного
Контролера
необхідно
встановити
ідентифікатор
Метеостанції та ідентифікатор адреси Slave
2
I C.
Перемикачі встановлення ідентифікатора
Метеостанції та ідентифікатор адреси Slave
2
IC
знаходяться
під
кришкою
відсіку
елементів живлення.

Налаштування
Розширені
налаштування
Метеостанції
доступні
лише
при
її
контрактному
підключенні до Контролера. Для доступу до
розширених
налаштувань
Метеостанції
2
підключіть її зовнішній порт I C до
відповідного порту Контролера.
Для доступу до налаштувань Метеостанції
перейдіть на сторінку «Пристрої» локальних
налаштувань Контролера. Навпроти запису
обраної
Метеостанції
натисніть
кнопку
«Змінити». Після цього Користувач буде
перенаправлений
на
сторінку
«Зміна
метеостанції».

Чотири перемикача 1 - 4 дозволяють
встановити ідентифікатор Метеостанції від 1
до 16. За замовчуванням ідентифікатор
Метеостанції - "1". Для підключення наступної
Метеостанції до Контролера необхідно
вибрати будь-який вільний ідентифікатор
відповідно до таблиці 1 (див. нижче). Всього
до Контролера може бути підключено до 16
Метеостанцій з різними ідентифікаторами.

Назва метеостанції
Вкажіть
назву
Метеостанції
та,
за
необхідності, синонім. Це допоможе швидко
орієнтуватися
в
показах
від
різних
підключених Метеостанцій.
Віджет погоди
Для відображення метеоданих на головній
сторінці локальних налаштувань Контролера
увімкніть опцію «Показати на головній
сторінці».
Метеодані, призначені для відображення,
необхідно обрати у розділі «Відомості».

Два перемикача 5 - 6 призначені для вибору
адреси Slave Метеостанції в разі приєднання
2
Метеостанції до одного з портів I C
Контролера. За замовчуванням ідентифікатор
2
адреси Slave I C – "0". Для підключення
2
наступної Метеостанції до порту I C
Контролера необхідно вибрати будь-який
вільний ідентифікатор відповідно до таблиці
2.
УВАГА! При підключенні більше однієї
2
Метеостанції до портів I C Контролера
необхідно
вибрати
як
ідентифікатор
метеостанції так й ідентифікатор адреси Slave
2
I C.

Налаштування передачі даних
Встановіть
потужність
радіопередавача
Метеостанції при її бездротовому підключенні
та періодичність опитування датчиків.
УВАГА!! Висока частота передачі даних і
велика
потужність
передавача
істотно
скорочують строк служби елементів живлення
при бездротовому підключенні Метеостанції.
Для збереження налаштувань Метеостанції
необхідно натиснути кнопку «Зберегти». Для
скасування налаштувань необхідно натиснути
кнопку «Назад».

Розміщення
Метеостанція може бути розміщена на полиці
або ж на стіні, Для розміщення на стіні в
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Додаткові можливості

Забороняється
ремонтувати
Метеостанцію.

Для відстеження динаміки зміни кліматичних
даних від Метеостанції можна скористатися
Порталом. http://quadrobit.com/ або мобільним
додатком Quadrobit Smart Home.
ЗАУВАЖЕННЯ. Додаток Quadrobit Smart
Home для Android можна безкоштовно
завантажити з Google Play Market. Якщо
доступ до Google Play Market заблоковано, Ви
маєте змогу завантажити *.apk файл для
встановлення додатка Quadrobit Smart Home.
В цьому випадку в налаштуваннях Вашого
пристрою увімкніть дозвіл на встановлення
додатків з невідомих джерел.

самостійно
розбирати,
або
модернізувати

Запитання-Відповіді
З.: Метеостанція не передає дані при
безконтактному підключенні.
В.: Переконайтеся, що Метеостанцію додано
до
переліку
підключених
пристроїв
Контролера. У разі необхідності додайте
Метеостанцію до переліку підключених
пристроїв Контролера.
Перевірте рівень заряду елементів живлення.
При необхідності замініть елементи живлення
або
використовуйте
блок
живлення
Метеостанції.
Переконайтеся, що Контролер знаходиться в
зоні дії радіосигналу Метеостанції. У разі
необхідності змініть розміщення Метеостанції
або збільшіть потужність радіопередавача.

Дані
від
Метеостанції
можуть
бути
використані
для
створення
сценаріїв
контролю
кліматичними
умовами
в
приміщенні (управління опаленням, вологістю
і т.п.).

З.: В яких одиницях вказана освітленість?
В.: Значення освітленості надається у
відносних одиницях. Значення «0» відповідає
максимальному затемненню. Значення «100»
відповідає освітленості 1-2 тис. лк.

Несправності та їх усунення
У
більшості
випадків
несправність
Метеостанції може бути викликана її
неправильною
експлуатацією.
Уважно
ознайомтеся з даною Інструкцією перед
використанням Метеостанції.
У разі виникнення несправностей зверніться
до служби підтримки офіційного представника
QuadroTech LTD.
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Таблиця 1. Вибір ідентифікатора Метеостанції
Ідентифікатор
Метеостанції: 1

Ідентифікатор
Метеостанції: 2

Ідентифікатор
Метеостанції: 3

Ідентифікатор
Метеостанції: 4

Ідентифікатор
Метеостанції: 5

Ідентифікатор
Метеостанції: 6

Ідентифікатор
Метеостанції: 7

Ідентифікатор
Метеостанції: 8

Ідентифікатор
Метеостанції: 9

Ідентифікатор
Метеостанції: 10

Ідентифікатор
Метеостанції: 11

Ідентифікатор
Метеостанції: 12

Ідентифікатор
Метеостанції: 13

Ідентифікатор
Метеостанції: 14

Ідентифікатор
Метеостанції: 15

Ідентифікатор
Метеостанції: 16
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2

Таблиця 2. Вибір ідентифікатора адреси Slave I C
Ідентифікатор адреси
2
Slave I C: 1

Ідентифікатор адреси
2
Slave I C: 2

Ідентифікатор адреси
2
Slave I C: 3

Ідентифікатор адреси
2
Slave I C: 0

Контакти
Офіційне представництво QuadroTech LTD:
web-site: http://quadrobit.com/
phone: +38 067 466 23 45
e-mail: info@quadrobit.com
Служба технічної підтримки:
e-mail: support@quadrobit.com
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RU
Габариты (ДхШхВ): 68 мм × 66 мм × 30 мм;
Масса (без элементов питания): 60 г.
Датчики
Температура: 0 - 70 ⁰С;
Влажность: 20 - 95 %;
Освещённость: 0 - 100 отн. ед. в
диапазоне длин волн 400 - 600 нм;
Атмосферное давление: 300 - 1100 гПа.
Радиомодуль
Номинальная частота: 433,92 MГц;
Номинальная модуляция: ASK;
Чувствительность приёмника: -121 дБм;
Максимальная мощность: 18 дБм.

Назначение
Метеостанция QB METEO-1 (далее Метеостанция) предназначена для контроля
климатических условий внутри помещений,
таких как дом, офис и т.п.
Метеостанция рассчитана на работу в связке
с контроллером QuadroBase v.1.0.
QuadroMeteo
постоянно
отслеживает
температуру
воздуха,
влажность,
атмосферное
давление
и
уровень
освещенности.

Меры предосторожности

Датчик
температуры
позволяет
отслеживать
и
поддерживать
необходимую
температуру.
При
помощи контроллера QuadroBase
просто задайте сценарий работы, и
Метеостанция будет контролировать
установленную
температуру
в
помещении.

Перед
Метеостанции
внимательно
Инструкцию!

использованием
необходимо
изучить
данную

Блок питания Метеостанции рассчитан на
подключение к бытовым электрическим
сетям питания ~220 В.

Датчик
атмосферного
давления
позволяет определять перепады
атмосферного давления, а также
прогнозировать изменения погодных
условий: облачность, атмосферные
осадки.

Запрещается подключать блок питания к
электрическим сетям, имеющим напряжение
отличное от указанного.
Запрещается
блок питания.

Датчик влажности в сочетании с
кондиционером или увлажнителем
воздуха позволяет поддерживать
наиболее
комфортный
уровень
влажности в помещении.

использовать

неисправный

Метеостанция рассчитана на использование
внутри помещений! Корпус Метеостанции
имеет
вентиляционные
отверстия.
Попадание
влаги
в
вентиляционные
отверстия или разъёмы может стать
причиной
поломки
Метеостанции
или
подключённых устройств.

С
помощью
датчика
уровня
освещенности
в
сочетании
с
устройствами QuadroBit Вы можете
создавать
динамичные
схемы
управления освещением.

Метеостанция имеет магнитные фиксаторы
на боковых поверхностях корпуса. Избегайте
взаимодействия
Метеостанции
с
посторонними
металлическими,
в
т.ч.
магнитными
предметами.
Это
может
привести
к
замыканию
электрических
контактов на корпусе Метеостанции.

Характеристики
Модель: QB METEO-1;
Физические параметры:
Рабочее напряжение: 3-5 В;

Функциональные элементы

Ток потребления: ≤ 1 А;
Питание: 2 элемента АА или micro-USB
2
или внешний порт I C;
2
Внешние порты I C: 1 шт.;
Рабочая температура: от 0⁰C до 70⁰С;

На
лицевой
панели
Метеостанции
размещены следующие функциональные
элементы:

Рабочая влажность: ≤ 95% (конденсация
не допускается);
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Контактное подключение
Для контактного подключения Метеостанции
к Контроллеру необходимо выполнить
следующую последовательность действий:
2
1. Присоедините внешний порт I C (4) к
соответствующему свободному порту
Контроллера. Корпуса устройств должны
удерживаться в соединённом положении
благодаря магнитным фиксаторам (5).
2. Подключите Контроллер к сети питания.
ВНИМАНИЕ!!
При
контактном
подключении Метеостанция получает
электропитание от Контроллера. В этом
случае
дополнительный
источник
питания Метеостанции (блок питания
или элементы питания АА) не требуется.
3. Перейдите в локальные настройки
Контроллера. На странице «Устройства»
в списке «Последние устройства»
должна
появиться
запись
(тип
устройства – «Метеостанция»). Это
означает, что Контроллер распознал
подключённую Метеостанцию.
4. Нажмите
кнопку «Добавить
новое
устройство»
напротив
появившейся
записи.

2

Рис. 1: Фронтальная панель Метеостанции.
1 – LED-индикатор передачи данных; 2 –
датчик освещённости.
На
боковых
панелях
Метеостанции
размещены следующие функциональные
элементы:

Рис. 3. Страница «Устройства» локальных
настроек Контроллера. Показана запись про
получение данных от нового устройства
(Метеостанция).

Рис. 2: Боковые панели Метеостанции. 3 –
Разъём питания Micro-USB; 4 – внешний
2
порт I C; 5 – магнитные фиксаторы.

5. В открывшейся странице «Добавление
кода» укажите название и параметры
подключения Метеостанции.
6. Нажмите кнопку «Сохранить» для
сохранения настроек и добавления
Метеостанции к Контроллеру.
7. После добавления Метеостанция будет
отображаться в перечне подключённых
устройств на странице «Устройства»
локальных настроек Контроллера.

Подключение и настройка
Метеостанция может взаимодействовать с
контроллером QuadroBase v.1.0 (далее Контроллер) используя контактное или
бесконтактное подключение.
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Бесконтактное подключение
Если
Метеостанция
предварительно
подключена к Контроллеру через контактный
2
порт I C, для перехода в бесконтактный
режим
работы
необходимо
выполнить
следующие действия:
1. Включите
электропитание
Метеостанции. Для этого подключите
Метеостанцию
к
сети
питания
используя соответствующий блок
питания.
Вместо блока питания могут быть
использованы 2 элемента питания
типа
АА,
которые
необходимо
установить в соответствующий отсек
корпуса Метеостанции. При установке
элементов
питания
соблюдайте
полярность!
2
2. Отсоедините
разъём
IC
Метеостанции от соответствующего
разъёма Контроллера. Метеостанция
будет передавать данные с указанной
периодичностью.
Если Метеостанция впервые подключается к
Контроллеру, для реализации беспроводного
подключения
необходимо
выполнить
следующую последовательность действий:
1. Включите
электропитание
Метеостанции. Для этого используйте
соответствующий блок питания или
установите 2 элемента питания типа
АА в соответствующий отсек корпуса
Метеостанции.
При
установке
элементов
питания
соблюдайте
полярность.
2. Подключите Контроллер к сети
питания.
3. Перейдите в локальные настройки
Контроллера.
На
странице
«Устройства» в списке «Последние
устройства» должна появиться новая
запись
(тип
устройства
–
«Метеостанция»). Это означает, что
Контроллер распознал подключённую
Метеостанцию.
4. Нажмите кнопку «Добавить новое
устройство» напротив появившейся
записи.
5. В
открывшейся
странице
«Добавление кода» укажите название
и
параметры
подключения
Метеостанции.

Рис. 4
Страница
«Добавление
метеостанции»
локальных
настроек
Контроллера.
8. Добавьте виджет погоды на главную
страницу
локальных
настроек
контроллера. Для этого установите
переключатель «Показать на главной
странице».

Рис. 5. Страница «Главная» локальных
настроек Контроллера. Показан виджет
погоды.
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6. Нажмите кнопку «Сохранить» для
сохранения настроек и добавления
Метеостанции к Контроллеру.
7. После добавления Метеостанция
будет отображаться
в перечне
подключённых устройств на странице
«Устройства» локальных настроек
Контроллера.

необходимо выбрать и идентификатор
Метеостанции и идентификатор адреса Slave
2
I C.
Размещение
Метеостанция может быть размещена на
полке или же на стене, для чего
предусмотрено монтажное отверстие в
корпусе Метеостанции.

Подключение нескольких Метеостанций
В
случае
подключения
нескольких
Метеостанций
к
одному
Контроллеру
необходимо
установить
идентификатор
Метеостанции и идентификатор адреса Slave
2
I C.
Переключатели установки идентификатора
Метеостанции и идентификатор адреса Slave
2
I C находятся под крышкой отсека элементов
питания.

Метеостанцию нельзя размещать:
1. За пределами помещения (на
улице).
2. В местах с высоким уровнем
радиопомех.
3.
В
помещениях
с
влажностью
и
температурой, выходящими за пределы
допустимых значений.
Настройка
Расширенные
настройки
Метеостанции
доступны только при её контрактном
подключении к Контроллеру. Для доступа к
расширенным настройкам Метеостанции
2
подключите её внешний порт I C к
соответствующему порту Контроллера.
Для доступа к настройкам Метеостанции
перейдите
на
страницу
«Устройства»
локальных настроек Контроллера. Напротив
выбранной Метеостанции нажмите кнопку
«Изменить». После этого Пользователь
будет
перенаправлен
на
страницу
«Изменение метеостанции».

Четыре переключателя 1 - 4 позволяют
выбрать идентификатор метеостанции от «1»
до «16». По умолчанию идентификатор
Метеостанции
выставлен
«1».
Для
подключения более одной Метеостанции к
Контроллеру необходимо выбрать любой
свободный идентификатор в соответствии с
таблицей 1 (см. ниже). Всего к Контроллеру
может быть подключено до 16 Метеостанций
с разными идентификаторами.

Название Метеостанции
Укажите название Метеостанции и синоним.
Это поможет быстро ориентироваться в
показания в случае подключения нескольких
Метеостанций.
Виджет погоды
Для отображения метеоданных на главной
странице локальных настроек Контроллера
включите опцию «Показать на главной».
Метеоданные,
необходимые
для
отображения, следует выбрать в разделе
«Сведения».

Два переключателя 5 - 6 предназначены для
выбора адреса Slave Метеостанции в случае
присоединения Метеостанции к одному из
2
портов I C Контроллера. По умолчанию
2
идентификатор адреса Slave I C выставлен
“0”. Для присоединения более одной
2
Метеостанции к портам I C Контроллера
необходимо выбрать любой свободный
идентификатор в соответствии с таблицей 2.

Настройка передачи данных
Задайте
мощность
радиопередатчика
Метеостанции
при
её
беспроводном
подключении, а также периодичность опроса
датчиков Метеостанции.

ВНИМАНИЕ! При подключении более одной
2
Метеостанции к порту I C Контроллера
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ВНИМАНИЕ!! Высокая частота передачи
данных и большая мощность передатчика
существенно
сокращают
срок
службы
элементов питания при беспроводном
подключении Метеостанции.

эксплуатацией.
Внимательно
прочтите
данную Инструкцию перед использованием
Метеостанции.
В
случае
возникновения
неполадок
обратитесь в службу поддержки QuadroTech
LTD.
Запрещается самостоятельно разбирать,
ремонтировать
или
модернизировать
Метеостанцию.

Для сохранения настроек Метеостанции
необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для
отмены настроек необходимо нажать кнопку
«Назад».

ЧаВо

Дополнительные возможности

В. Метеостанция не передаёт данные по
радиочастотному каналу.
О. Проверьте, что Метеостанция добавлена в
список
подключённых
устройств
Контроллера. В случае необходимости
добавьте
Метеостанцию
в
список
подключённых устройств Контроллера.
Проверьте
уровень
заряда
элементов
питания. При необходимости замените
элементы питания или используйте блок
питания.
Убедитесь, что Контроллер находится в зоне
действия радиосигнала Метеостанции. В
случае необходимости измените размещение
Метеостанции или увеличьте мощность
радиопередатчика.

Для отслеживания динамики изменения
климатических
данных
Метеостанции
необходимо
воспользоваться
Порталом.
http://quadrobit.com/
или
мобильным
приложеним Quadrobit Smart Home.
ПРИМЕЧАНИЕ. Приложение Quadrobit Smart
Home для Android можно бесплатно скачать
из Google Play Market. Если доступ к Google
Play Market заблокирован, Вы можете
загрузить
*.apk
файл
для
установки
приложения Quadrobit Smart Home. В этом
случае в настройках Вашего устройства
включите
разрешение
на
установку
приложений из неизвестных источников.

В. В каких единицах указана освещённость?
О. Значение освещённости отображается в
относительных единицах. Значение «0»
соответствует
полному
отсутствию
освещения. Значение «100» соответствует
освещённости 1-2 тыс. лк.

Данные
Метеостанции
могут
быть
использованы для создания сценариев
климат-контроля в помещении (управление
отоплением, влажностью и т.п.).

Неполадки и их устранение
В большинстве случаев неисправность
Метеостанции вызвана её неправильной
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Таблица 1. Выбор идентификатора Метеостанции
Идентификатор
Метеостанции: 1

Идентификатор
Метеостанции: 2

Идентификатор
Метеостанции: 3

Идентификатор
Метеостанции: 4

Идентификатор
Метеостанции: 5

Идентификатор
Метеостанции: 6

Идентификатор
Метеостанции: 7

Идентификатор
Метеостанции: 8

Идентификатор
Метеостанции: 9

Идентификатор
Метеостанции: 10

Идентификатор
Метеостанции: 11

Идентификатор
Метеостанции: 12

Идентификатор
Метеостанции: 13

Идентификатор
Метеостанции: 14

Идентификатор
Метеостанции: 15

Идентификатор
Метеостанции: 16
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2

Таблица 2. Выбор идентификатора адреса Slave I C
Идентификатор адреса
2
Slave I C: 1

Идентификатор адреса
2
Slave I C: 2

Идентификатор адреса
2
Slave I C: 3

Идентификатор адреса
2
Slave I C: 0

Контакты
Официальное представительство QuadroTech LTD:
web-site: http://quadrobit.com/
phone: +38 067 466 23 45
e-mail: info@quadrobit.com
По вопросам технической поддержки:
e-mail: support@quadrobit.com
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