Návod na instalaci systému

Poděkování obchodního ředitele společnosti MoistureGuard, s.r.o.
Na začátek a jen krátce bych rád shrnul, na co jsme pyšní a co se nám podařilo.
Senzory MoistureGuard jsou výsledkem dlouhodobého výzkumného projektu na ČVUT UCEEB. Jde o
unikátní systém kontinuálního sledování vlhkosti přímo v konstrukci dřeva, který upozorňuje nejenom
na úniky vlhkosti, ale zároveň informuje o stavu vlhkosti konstrukčních prvků domu.
MoistureGuard, s.r.o. má licenční smlouvu s ČVUT. Původní systém jsme vyvinuli do komplexního
nástroje detekce problémů spojených s vlhkostí a úniky vody již při jejich vzniku a tím chráníme
nemovitosti proti škodám většího rozsahu.
Systém se skládá z centrální jednotky a několika typů čidel, které se umisťují do kritických míst v
domě a kontinuálně měří teplotu a vlhkost v exteriéru i interiéru. V konstrukci domu pak měří nejenom
vzdušnou vlhkost a teplotu, ale také teplotu a vlhkost konstrukčního dřeva.
Centrální jednotka ukládá data do sebe až rok zpětně a je schopná je zobrazit lokálně. V případě
připojení k internetu je odesílá v reálném čase na servery MoistureGuard, kde data z čidel automaticky
vyhodnocujeme pomocí algoritmů a upozorňujeme stavitele/majitele na potenciální problémy a
společně hledáme další postupy.
V případě aktivace záplavových čidel je pak jednotka schopná okamžitě vypnout závěr vody a zamezit
tak rozsáhlým škodám ze zaplavení.
Jménem svým i mých kolegů Vám chci poděkovat za pořízení našeho systému MoistureGuard a těším
se na naši dlouhodobou spolupráci při monitoringu dat.

Ing. Tomáš Pelikán
Obchodní ředitel společnosti MoistureGuard, s.r.o.

MoistureGuard, s.r.o.
Hradešínská 1768/22
101 00 Praha 10 - Vinohrady
Česká republika

info@moistureguard.cz
www.moistureguard.cz
-1-

v1.4 (2021-08-09)

Návod na instalaci systému

Obsah
Poděkování obchodního ředitele společnosti MoistureGuard, s.r.o. ....................................................... 1
Obsah ...................................................................................................................................................... 2
1) HT02 - Kombinovaný senzor vzdušné vlhkosti a teploty .................................................................... 3
Základní informace o senzoru HT02................................................................................................ 3
Instalace ........................................................................................................................................... 3
Umístění v konstrukci ............................................................................................................................. 3
Umístění v interiéru nebo exteriéru ......................................................................................................... 4
Vedení kabeláže ..................................................................................................................................... 5

2) MHT03 - Kombinovaný senzor vlhkosti stavebních materiálů, vzdušné vlhkosti a teploty ................. 6
Základní informace o senzoru MHT03............................................................................................. 6
Instalace ........................................................................................................................................... 7
Nástroje .................................................................................................................................................. 7
Materiál ................................................................................................................................................... 7
Postup montáže ...................................................................................................................................... 8

3) Testování senzorů při instalaci .......................................................................................................... 10
Příprava na testování – s připojením k internetu ........................................................................... 10
Ukázka funkčního programu ................................................................................................................. 11

Testování senzorů na stavbě – bez připojení k internetu .............................................................. 11
Připojení senzorů k převodníku ............................................................................................................ 11
Postup při testování .............................................................................................................................. 12
Stav programu po nalezení jednoho senzoru ....................................................................................... 13

4) CU06 – Centrální jednotka ................................................................................................................ 14
Základní informace ........................................................................................................................ 14
Schéma sestavy ................................................................................................................................... 16

Instalace ......................................................................................................................................... 17
Montáž .................................................................................................................................................. 17
Zapojení................................................................................................................................................ 17

Zobrazení dat bez přístupu k internetu .......................................................................................... 18
Potřebné vybavení ................................................................................................................................ 18
Schéma zapojení .................................................................................................................................. 19
Postup připojení .................................................................................................................................... 19

Poznámky .............................................................................................................................................. 21

MoistureGuard, s.r.o.
Hradešínská 1768/22
101 00 Praha 10 - Vinohrady
Česká republika

info@moistureguard.cz
www.moistureguard.cz
-2-

v1.4 (2021-08-09)

Návod na instalaci systému
1) HT02 - Kombinovaný senzor vzdušné vlhkosti a teploty

Základní informace o senzoru HT02
Tento senzor je určený pro monitorování prostředí uvnitř konstrukce, ale i mimo ni. Snímá hodnoty
teploty a vzdušné vlhkosti v prostředí, v němž je umístěn (izolačního materiálu, vzduch).
Měření
Napájení
Pracovní rozsah (trvalý)
Komunikační rozhraní
Montáž
Rozměry

vzdušná vlhkost, teplota
5 až 16 V DC, < 3 mA
−40 až +85 °C, 0 až 80 %RH nekondenzující
Modbus RTU (RS-485)
volně nebo přišroubováním vrutem (do ø 3,5 mm)
63 x 10 x 6,6 mm (u konektoru až 10 mm)

10 mm

6,6 mm
(10 mm)

63 mm

Instalace
Umístění v konstrukci
Senzor HT02, který měří okolní teplotu a vlhkost, se instaluje do vybraných míst co nejníže. Tzn. do
prostoru stěny pod izolační výplň, pod úroveň budoucí podlahy (do polystyrenu – zde ideálně schovaná
v chráničce). Toto čidlo je vhodné instalovat i do struktury rovných střech, míst pod budoucí teplovodní
podlahové vytápění nebo k nezámrzným venkovním kohoutům apod., tedy do míst, kde by mohlo dojít
k zatečení.
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Při umisťování senzoru do konstrukce lze senzor prostřednictvím očka na krabičce přišroubovat (vrut
max. ø 3,5 mm) ke konstrukci, stahovací páskou anebo ho lze nechat volně ležet či viset na kabelu.
Při instalaci do konstrukce je vhodné brát v potaz vzdálenost od odpadů, přívodů vody a rozvodů topení,
protože změny teploty mohou negativně ovlivnit měření vlhkosti.

Umístění v interiéru nebo exteriéru
Senzor pro interiér HT02 se obvykle instaluje do prostoru chodby, předsíně nebo v oblasti schodiště,
ideálně dále od kuchyně jako zdroje tepla a vlhkosti a také dále od krbu/kamen jako zdroje tepla. Čidlo
se může umístit viditelně nebo zabudovat do instalační krabičky ve stěně či stropu se zakrytím mřížkou,
aby k němu mohl proudit vzduch z interiéru.
Senzor pro exteriér HT02 se instaluje na fasádu domu obvykle na severní straně, aby na čidlo nesvítilo
přímé slunce a nepršelo na něj. Tzn. ideální místo umístění čidla je pod převisem střechy viditelně
přiznané nebo schované do instalační krabičky se zakrytím mřížkou.
Při umístění senzoru do prostoru interiéru či exteriéru se zakrytím je doporučeno ve stěně udělat otvor,
umístit do něj senzor a otvor následně překrýt ventilační mřížkou (běžně dostupná v hobby marketech).
Alternativou je do otvoru zabudovat instalační krabici a překrýt víčkem, které perforujeme vrtákem (ø 23 mm, alespoň 10x). Senzor je možné umístit i do podbití střechy, provětrávané fasády apod.

Musíme si dát pozor na vedení topení, vody a odpadu. Čidla se nikdy nesmí instalovat viz obrázek
níže. Instalace čidel od vedení může být ve vzdálenosti minimálně 20 cm.
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Vedení kabeláže
Pokud je potřeba senzor někudy prostrčit, je k tomu zapotřebí otvor ø 14 mm. Pokud budeme
prostrkovat jen kabel (opačný konec než je senzor), postačí ø 5-6 mm.

V případě napojování senzoru na jinou část systému MoistureGuard se řídíme barevným označením
jednotlivých vodičů v kabelu viz obrázek.
GND
Vcc
B−
A+

MoistureGuard, s.r.o.
Hradešínská 1768/22
101 00 Praha 10 - Vinohrady
Česká republika

info@moistureguard.cz
www.moistureguard.cz
-5-

v1.4 (2021-08-09)

Návod na instalaci systému
2) MHT03 - Kombinovaný senzor vlhkosti stavebních materiálů,
vzdušné vlhkosti a teploty

Základní informace o senzoru MHT03
Tento senzor je určený zejména pro instalaci do konstrukce na zakládací trám. Snímá hodnoty
vlhkosti masivního dřeva, hodnoty teploty a vzdušné vlhkosti v kavitě masivního dřeva a hodnoty
teploty a vzdušné vlhkosti navazujícího izolačního materiálu.
Měření
vlhkost obsažená ve stavebních materiálech,
relativní vlhkost a teplota v kavitě stavebního materiálu,
relativní vlhkost a teplota navazujícího prostředí
Napájení
7-25 V DC, < 5 mA
Pracovní rozsah (trvalý)
−40 až +85 °C, 0 až 80 %RH nekondenzující
Komunikační rozhraní
Modbus RTU (RS-485)
Montáž
2 nerezové vruty (slouží zároveň jako měřící elektrody)
Rozměry
72 x 39 x 17,5 mm
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Instalace
Nástroje








akumulátorová vrtačka
vrták ø 2 mm (měkčí dřevo) či ø 2,5 mm (tvrdší dřevo)
vrták do dřeva ø 10 mm
šroubovací bity PH1 a PH2, případně odpovídající šroubováky
plochý šroubováček 2,5mm anebo PH0
štípací kleště, odizolovací kleště, nůž
páska (elektrikářská izolační či jiná), pravítko či svinovací metr

Materiál









měřený prvek konstrukce (například zakládací trám) (1)
sestava senzoru (již sestaveno) (4)
o spodní díl krabičky s 2ks těsnění
o elektronika
o střední díl krabičky
o 2x nerezová pružinová podložka
o 2x nerezová normální podložka
horní díl krabičky (6)
2x měřící nerezový vrut 3,5 x 40 mm (5)
2x montážní nerezový vrut 2,9 x 25 mm (7)
instalační šablona (2) s pomocným vrutem 2,5 x 20 mm (nevyobrazen)
kabel (3)
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Postup montáže
Vybereme místo instalace senzoru. Ideální místo na zakládacím trámu, který je bez suků či jiných vad
dřeva a dostatečně daleko (alespoň 10 cm) od kovových prvků jako jsou kotvy apod. a to buď z horní
části směrem do stěny (navazuje izolační vata) anebo z boku do prostoru budoucí podlahy (kolem čidla
stačí zanechat malý prostor – výřez v polystyrenu, aby kolem vznikla vzduchová kapsa). Orientace
senzoru se volí tak, aby elektrody byly ve směru po létech dřeva.
Je nutné brát v potaz vzdálenost od odpadů, přívodů vody a rozvodů topení, protože změny teploty
mohou negativně ovlivnit měření vlhkosti. Minimální vzdálenost je 20 cm.
Každý senzor má unikátní adresu (označena na senzoru). Dáváme pozor, abychom nainstalovali senzor
dle projektu nebo aktuální situace. Například změna umístění vany nebo trubek rozvodů vody, topení a
jiné. V tom případě je nutné to opravit v projektu na přesné umístění. Poté upravený projekt zaslat
elektronicky nebo jako fotku na MoistureGuard.
Na místo přiložíme šablonu (2) a pomocným vrutem ji dočasně přišroubujeme k trámu prostředním
otvorem na šabloně.
Malým vrtákem (ø 2 mm pro měkčí dřevo, ø 2,5 mm pro tvrdší dřevo) si přeznačíme otvory na trám.
Stačí do hloubky cca 5 mm.
Sundáme šablonu (2) z trámu.
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Stejným malým vrtákem prohloubíme dva otvory pro elektrody (menší rozteč). Dva otvory pro montážní
vruty (větší rozteč) není třeba více prohlubovat.
Vrták do dřeva ø 10 mm omotáme páskou ve vzdálenosti 20 mm od špičky. Páska slouží jako značka
definující hloubku vyvrtávaného otvoru. Vyvrtáme otvor v místě po pomocném vrutu přidržující šablonu.
Je doporučeno začít vrtat protisměru hodinových ručiček. Poté co vrták vytvoří ve dřevě kruh, přepneme
vrtačku na normální směr a otvor vyvrtáme. Protisměrný chod vrtáku přeruší léta dřeva a při následném
vrtání tak nedojde k otřepům a vyvrtaný otvor je má čisté neporušené hrany.
Před samotným namontováním senzoru do něj připojíme kabely (3) (jeden nebo dva, podle situace),
v tento okamžik máme většinou ještě pohodlný přístup k připojení konektoru nebo při zapojení do série
kabelem. U senzoru necháváme stočenou kabelovou rezervu minimálně 30 cm pro případnou budoucí
nutnou manipulaci se senzorem.
Kabel na jednom konci má konektor a na druhém je již v balení předpřipraven. A pokud kabel zkrátíme
tak (3) sejmeme 30-40 mm vnější izolace, z jednotlivých vodičů potom 3-5 mm (ne více). Do svorkovnic
sestavy senzoru (4) zapojíme nebo v případě sériového zapojení přišroubujeme jednotlivé vodiče dle
obrázku níže. Obě svorkovnice jsou vzájemně propojené, je tedy jedno, která se použije pro který kabel
(případně která je „vstup“ a „výstup“).

GND
Vcc
B−
A+

Sestavu senzoru (4) s kabely (3) přiložíme na předvrtané místo na trámu a pomocí dvou měřících vrutů
(5) vše přišroubujeme do dřeva. Je možné použít aku-šroubovák, závěrečné dotažení je ale vhodné
udělat ručním šroubovákem „na cit“ - ani málo, ani moc.
Do krabičky srovnáme kabel. Vnější izolace se zasunuje do výřezu v hraně krabičky, přebytečná délka
jednotlivých vodičů se pak stočí do krabičky.
Krabičku uzavřeme horním dílem (6) a zajistíme dvěma montážními vruty (7).
Provedeme fotodokumentaci instalace. Snímky je vhodné pořizovat tak, aby v záběru byl i nějaký
referenční objekt (okno, zárubeň aj.). Adresa senzoru napsaná velkými číslicemi poblíž senzoru (trám,
stěna) umožní snazší orientaci ve fotkách. Fotky je nutné odeslat na MoistureGuard na email
info@moistureguard.cz, aby bylo možné rychle reagovat na havarijní stavy a analyzovat možné
příčiny havárie.
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3) Testování senzorů při instalaci
Z důvodu eliminace možné chyby je nutné senzory po jejich instalaci do stavby otestovat, neboť po
zaklopení stěn již nebude možné případnou chybu opravit. Otestování se provádí s pomocí USB
převodníku a počítačem se speciální aplikací. Převodník k systému volitelně dodáváme. Aplikaci je
možné stáhnout z našeho webu.

Příprava na testování – s připojením k internetu
Přípravu na testování proveďte doma nebo v kanceláři s připojením k internetu. Senzory při přípravě
není nutné mít u sebe, stačí pouze USB převodník a internetové připojení.
1. Nainstalujte Java v 32-bit verzi (POZOR, 64-bit verze nemusí fungovat správně)
a. Pokud již máte Javu nainstalovanou, odinstalujte ji prosím pomocí funkce „Přidat nebo
odebrat programy“
b. Stáhněte instalační soubor z https://www.java.com/en/download/windows_offline.jsp
c. Spusťte soubor a Javu nainstalujte
d. Po dokončení instalace je vhodné restartovat počítač
2. Připojte převodník do USB
a. Sledujte, jestli systém Windows automaticky instaluje ovladače. Oznámení o instalaci
by se mělo objevit v pravém dolním rohu.
b. Pokud se instalace nezdaří automaticky, nainstalujte ovladače ručně
i. Odpojte USB převodník
ii. Stáhněte soubor ovladačů z webu výrobce pomocí odkazu
https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228_Setup.zip
iii. Pokud odkaz výše nefunguje, přejděte na stránku
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
iv. V tabulce vpravo ve sloupci „Comments“ stáhněte instalační soubor kliknutím
na „setup executable“
v. Stažený soubor rozbalte a spusťte instalaci
vi. Po dokončení instalace připojte USB převodník
3. Stáhněte program „Senzor tester“ z našich stránek
a. Přejděte na https://moistureguard.cz/cz/kalkulace/
b. Stažení programu se nachází úplně dole pod odkazem „Tester senzorů“
4. Rozbalte program „Senzor tester“ (program nelze spustit pokud zůstane v zip archivu)
5. Spusťte program „Senzor tester“
6. V kolonce „Port“ byste měli vidět „COM3“ (nebo nápis COM s jiným číslem)
a. Pokud je kolonka „Port“ prázdná, není připojen USB převodník nebo nejsou správně
nainstalované jeho ovladače
b. Připojte USB převodník nebo nainstalujte ovladače dle bodu 2.
7. Klikněte na „Připojit“ a „Spustit test“.
a. Zobrazí načítací linka
b. Po doběhnutí do konce se v dolní části okna zobrazí nápis „Hledání senzorů
HOTOVO. Nalezeno 0 senzorů.“
c. Program je v pořádku a můžete ho zavřít
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Ukázka funkčního programu

Testování senzorů na stavbě – bez připojení k internetu
Připojení senzorů k převodníku
Senzory můžete připojovat postupně, po dvojicích nebo všechny najednou, pokud se Vám je podaří
propojit. Program na testování Vás v tomto nijak neomezuje.
Připojení proveďte dle obrázku níže. Barvy jdou shora/zprava postupně:





Černá (zapojeno do nástavce)
Červená (zapojeno do nástavce)
Žlutá
Zelená
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Postup při testování
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Připojte USB převodník k počítači
Spusťte program „Senzor tester“
Zkontrolujte pole „Port“ (stejně jako při přípravě musí zobrazovat COM a číslo)
Připojte senzory k převodníku
Klikněte na „Připojit“ a „Spustit test“.
a. Zobrazí načítací linka
b. Senzory se budou postupně zobrazovat v tabulce
c. Po doběhnutí testu se zobrazí měřené hodnoty ze senzorů
d. Pokud nějaký senzor nebyl nalezen, opravte zapojení a test opakujte
Pokud program nalezl všechny připojené senzory, udělejte snímek obrazovky
Připojte další sadu senzorů a test opakujte od bodu 5.
Pokud převodník během testu vypadne z USB
a. Program při vyhledávání senzorů bude v dolní části zobrazovat červeně chyby
komunikace
b. Klikněte na „Odpojit“
c. Připojte převodník do USB
d. Můžete odstranit chybová hlášení pomocí tlačítka „Vymazat log“
e. Klikněte na „Připojit“ a „Spustit test“.
f. Opakujte kroky z bodu 5.
Po dokončení testu prosím odešlete všechny snímky obrazovky do MoistureGuard na email
info@moistureguard.cz pro potvrzení, že všechny senzory v době instalace fungovaly správně
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Stav programu po nalezení jednoho senzoru
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4) CU06 – Centrální jednotka

Základní informace
Sestava centrální jednotky obsluhuje senzory systému MoistureGuard, zpracovává vyčtená data a
komunikuje se vzdáleným serverem, na kterém se data ukládají do databáze.
Napájení
Pracovní rozsah
Komunikační rozhraní
Montáž
Rozměry

MoistureGuard, s.r.o.
Hradešínská 1768/22
101 00 Praha 10 - Vinohrady
Česká republika

230 V AC, typicky 3 W
0 až +55 °C
Ethernet
DIN lišta
95-110 x 90 x 76 mm (6 DIN modulů)
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76 mm
10 mm

90 mm

95-110 mm
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Instalace
Montáž
Sestava centrální jednotky se instaluje do elektrického rozvaděče na klasickou DIN 35 mm lištu, kde
zabere místo ekvivalentní 6 modulů (1 modul je 17,5 mm). Pokud není místo v domovním rozvaděči, je
možné jednotku instalovat do samostatného rozvaděče o velikosti minimálně 6 modulů, lépe však 8
modulů.

Zapojení
Napájení
Jednotku je nutné připojit na síťové napájení 230 V. Fázový vodič L a pracovní vodič N připojíme na
svorky napájecího zdroje. Nezapomeneme připojit kostru oplechované jednotky na ochranný vodič PE.
Doporučený přívodní kabel je CYKY-J 3x1,5. Přívod opatříme jističem s vypínací charakteristikou B2.
Pozor, tuto činnost smí provádět jen osoba znalá dle §5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.!
Internet
Jednotku je třeba připojit k síti internet. Doporučený síťový kabel je UTP CAT5e. Zakončení je
konektorem RJ-45.

Senzory
Na připravený sběrnicový kabel napojíme kabely od instalovaných senzorů. Propojení realizujeme
ideálně čtyřmi kusy svorek WAGO 221-415. Propojujeme stylem „barva-na-barvu“, tedy jedna svorka
bude sdružovat všechny červené vodiče, jiná černé, zelené a žluté vodiče. Pokud potřebujeme propojit
více vodičů než je pozic ve svorce, dáme do jedné pozice více vodičů.
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Ostatní
Dle varianty může být sestava jednotky vybavena až dvěma dalšími relé. Ty je možné použít pro
ovládání ventilu přívodu vody či jako vstup do zabezpečovacímu systému. Relé umožňuje spínat napětí
až 250 V AC anebo 30 V DC s proudy až do 6 A. K dispozici je jak spínací (NO) tak i rozpínací (NC)
kontakt.

Zobrazení dat bez přístupu k internetu
Kontrolu dat před zřízením připojení k internetu je možná pomocí
vytvoření dočasné místní sítě. Jedná se o síť stejnou, jako bývá vytvořena běžně v domácnostech jen
s tím rozdílem, že do této sítě není přiveden internet.

Potřebné vybavení





Přívod 230 V pro centrální jednotku
Domácí (WiFi) router (+ zásuvka 230 V pro jeho zapojení)
Ethernetový kabel (ideálně 2x)
Notebook s Ethernetovou zdířkou (může být použita i WiFi)
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Schéma zapojení

Postup připojení

1.
2.
3.
4.
5.

Připojte kabeláž (Ethernet, napájení atd.)

6.
7.

Ověřte, že jsou v grafu skutečně všechny průběhy ze všech senzorů.

Zapněte router, centrální jednotku a notebook
V nastavení routeru vyhledejte připojená zařízení a poznamenejte si IP adresu jednotky
Zadejte IP adresu centrální jednotky do internetového prohlížeče (např.: https://192.168.0.1)
Měla by se objevit stránka s grafy. Vyčkejte 5 – 15 minut od zapnutí jednoty a obnovte stránku
(například pomocí stisku F5). Pokud se v grafech bude stále zobrazovat “Žádná data k
zobrazení ve zvoleném intervalu”, pak senzory nejsou správně připojené.
Příklad správně připojených senzorů je na obrázku níže. V grafu může být vidět pouze malý
úsek dat. Můžete použít přiblížení pomocí výběru oblasti dat v grafu myší.
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Poznámky
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