
Dokumentacja modułu MQTT w
systemie Deimic.

Moduł MQTT dostępny jest wyłacznie w module Deimic Master ONE V3 (produkcja od
III kwartału 2021r) i nowszej. Ze względu na zastosowany inny moduł Linux nie ma
możliwości instalacji modułu MQTT na starszych modułach.

 1. Włączenie modułu MQTT i jego konfiguracja.
W systemie Deimic istnieje możliwość włączenia modułu klienta Mqtt oraz serwera Mqtt.
Dodatkowo mamy możliwość skonfigurować klienta, dzięki czemu połączy się on z
naszym serwerem używając odpowiedniego użytkownika oraz hasła.

 1.1 Połączenie z systemem.
Po włączeniu konfiguratora i połączeniu się z systemem musimy przejść do sekcji „moduły
i update”.

 



 1.2 Instalacja modułów Mqtt.
W tym miejscu klikamy zainstaluj przy opcjach mosquitto (serwer Mqtt) oraz
DeimicMqttClient (klient Mqtt). W kolejnym kroku wyłączamy konfigurator i łączymy się
ponownie, aby skonfigurować klienta Mqtt.

 1.3 Konfiguracja klienta Mqtt.
Po ponownym połączeniu się z systemem pojawia się nowa opcja „Mqtt” po lewej stronie.
Pozwala ona na konfigurację klienta Mqtt. Domyślnie jest on skonfigurowany, aby połączyć
się z serwerem zainstalowanym przed chwilą przez nas. Jednak możemy połączyć się z
zewnętrznym serwerem. Poniżej wyświetlony jest ekran konfiguracji klienta Mqtt.



1.4 Połączenie się z serwerem Mqtt przy pomocy MQTT Explorer.
Korzystając z zewnętrznego programu np. MQTT Explorer możemy połączyć
się z naszym serwerem Mqtt i odczytać stany urządzeń w systemie oraz je
wysterować. Podajemy jako adres IP adres naszego modułu Deimic oraz jako
port 1883.

 



 2. Struktura kanałów w systemie.
Klient Mqtt automatycznie tworzy kanały i publikuje stany poszczególnych urządzeń oraz
odczytuje kanały do sterowania urządzeniami.

W konfiguracji klienta Mqtt mogliśmy dopisać prefiks do kanałów, dzięki temu z przodu
zawsze będzie dopisywana dana fraza. W przykładach poniżej prefiks jest pomijany.

Kanał, który zawsze jest tworzony to kanał system/version i jest tam publikowana wersja
klienta Mqtt.

Następnie są tworzone poszczególne kanały z numerem seryjnym modułów w systemie.
Mogą to być także moduły wirtualne takie jak moduł wirtualnych wyjść (208). W zależności
od rodzaju modułu następnie tworzone są podkanały z poszczególnymi rodzajami
urządzeń, mogą to być: inputs, outputs, rollers, dimmers, waterings, recuperators,
heatings, analog_inputs oraz heatings_temperature_set. Poniżej przykładowy zrzut z
kanałów utworzonych na serwerze Mqtt.

Jeśli

chcemy wysterować dane urządzenie to należy pamiętać, że wiadomości z flagą retain są
ignorowane, ma to na celu zapobiec ciągłemu przełączaniu się danego urządzenia w
przypadku problemów z komunikacją z serwerem.

Jak rozpoznać, które urządzenie ma jaki numer?
W przypadku kanałów inputs, analog_inputs, dimmers oraz outputs dany numer na
module odpowiada danemu urządzeniu. W przypadku urządzeń rolet, rekuperatorów,
podlewania czy ogrzewania urządzenia są numerowane w momencie ich dodawania. W



związku z tym ich numeracja może być myląca. Dlatego w celu identyfikacji najlepiej jest
wysterować dane urządzenie i sprawdzić, w który kanał jest publikowany jego status.

 2.1 Kanały inputs.
Każdy stan wejść na danym module jest publikowane na serwerze Mqtt. Przykładowo stan
wejścia numer 24 modułu o numerze seryjnym 623a0a30 jest publikowane w kanale
system/623a0a30/inputs/24/get. Wartości jakie mogą tam zostać opublikowane to:

 SHORT:0

 SHORT:1

 LONG

 LONG_RELEASE

Odpowiadają one poszczególnym wartościom jakie odczytał system na danym wejściu.

 2.2 Kanały outputs.
Kanały te odpowiadają za stany urządzeń typu on/off. Przykładowo stan wyjścia 1 modułu
o numerze seryjnym 623a0a30 będzie opublikowany w kanale
system/623a0a30/outputs/1/get. Dozwolne stany to:

 ON

 OFF

W przypadku kanałów outputs możemy także wysterować dane urządzenie, aby to
wykonać dla wyjścia numer 1 musimy opublikować odpowiednią wiadomość w kanale:
system/623a0a30/outputs/1/set. W tym przypadku dozwolne wiadomości to:

 ON

 OFF

 TOGGLE

 2.3 Kanały rollers.
Kanały te odpowiadają za stany i sterowanie roletami. Przykładowo stan rolety nr 2 jest
publikowany w kanale system/623a0a30/rollers/2/get. Natomiast stany, które mogą się tam
pojawić to:

 STOP

 RUN_UP

 RUN_DOWN

 UP

 DOWN

 WAIT

 PULSE_UP



 PULSE_DOWN

 STOP_PULSE_UP

 STOP_PULSE_DOWN

 PULSE_STOP_UP

 PULSE_STOP_DOWN

Stany z PULSE w nazwię są używane tylko dla rolet fasadowych.

Dodatkowo po nazwie stanu może pojawić procent otwarcia rolety np. UP:0 oznacza roletę
na samej górze, która jest zamknięta w 100%. Jeśli moduł nie wspiera tej funkcjonalności
pojawi się tam wartość -1, bądź 0.

Natomiast, aby wysterować roletę musimy opublikować dane w kanale
system/623a0a30/rollers/2/set. Dozwolone wartości to:

 STOP

 RUN_UP

 RUN_DOWN

 UP

 DOWN

 STEP

 POSITION:[WARTOŚĆ POZYCJI OD 0 DO 100]

 W przypadku ustawiania pozycji, przykładowa komenda to: “POSTITION:10”

Komenda position może nie być wspierana przez wszystkie wersje modułów.

 2.4 Kanały dimmers.
W tych kanałach pojawi się wartość wyjść ledowych, bądź rekuperatora jeśli jest
sterowany 0-10V. Przykładowy kanał dla wyjścia ledowego 0 to:
system/623a0a30/dimmers/0/get. Wartość publikowana w tym kanale to po prostu liczba
od 0 do 100 reprezentująca wartość ustawioną na danym wyjściu. Jeśli chcemy
wysterować kanał 0 to musimy opublikować dane w kanale
system/623a0a030/dimmers/0/set. Dane te muszą być w odpowiednim formacie. Struktura
komendy to SET:[value]:[time] gdzie [value] oznacza wartość w procentach, a [time]
oznacza czas rozjaśniania w milisekundach. Przykładowa komenda to SET:100:1000.
Oznacza to ustawienie wartości 100% z czasem rozjaśnienia 1000ms.

 



 2.5 Kanały waterings.
Jeśli moduł wspiera zapamiętywanie stanów podlewania to w tym miejscu pojawią się
stany urządzeń podlewania. Przykładowo dla sekcji nr 1 wartość będzie publikowana w
kanale system/623a0a30/waterings/1/get, a dozwolone wartości to:

 ON

 OFF

Dodatkowo mamy możliwość wysterowania danej sekcji podlewania publikując
odpowiednie dane w kanale np. system/623a0a30/waterings/1/set. Dozwolone wartości to:

 ON:[time]

 OFF

Zmienna [time] oznacza czas w minutach.

2.6 Kanały recuperators.
W tych kanałach możemy odczytać wartość danego rekuperatora oraz go wysterować.
Odczytujemy wartości z kanałów get, np. dla rekuepratora nr 2 będzie to:
system/623a0a30/recuperators/2/get. Wartości jakie tutaj mogą się pojawić są
przedstawione na poniższej liście:

 OFF

 GEAR_1

 GEAR_2

 GEAR_3

 GEAR_4

Jeśli natomiast chcemy wysterować dany rekuperator to publikuje dokładnie te same
wartości tylko w kanale set, np. dla rekuperator nr 2 jest to:
system/623a0a30/recuperators/2/set.

 2.7 Kanały analog_inputs.
W tym miejscu pojawią się wartości analogowe czytane przez system, najczęściej
będziemy się spotykać z temperaturą. Przykładowo temperatura podpięta pod wejście nr 1
będzie publikowana w kanale system/623a0a30/analog_inputs/1/get

 2.8 Kanały heatings.
Są to kanały tylko do odczytu, które pozwalają sprawdzić stan danej sekcji ogrzewania.
Tak jak w przypadku poprzednich sekcji w kanel get pojawi się wartość odpowiadająca
danemu stanowi sekcji ogrzewania. Możliwe wartości w danym kanale to:

 OFF
ON
MAXIMUM_TEMPERATURE



SENSOR_DAMAGED
OVERHEAT

 2.9 Kanały heatings_temperature_set.
Są to kanały, w których możemy odczytać aktualnie ustawioną temperaturę dla aktualnie
ustawionego profilu i ją ewentualnie zmienić. Przykładowo dla sekcji ogrzwania nr 2
możemy odczytać aktualnie ustawioną temperaturę w kanale
system/623a0a30/heatings_temperature_set/2/get, natomiast ustawić ją możemy w kanale
system/623a0a30/heatings_temperature_set/2/set. Warto zaznaczyć, że wartości
ułamkowe musimy opublikować z kropką, a nie z przecinkiem.

2.10 Kanały smart input digital

Każdy stan wejść smart na danym module jest publikowane na serwerze Mqtt. W tym
przypadku mamy do czynienia ze stanem cyfrowym (przyciski, czujnik ruchu, itp.).
Przykładowo stan wejścia numer 2 urządzenia smart podłączonego pod wejście 24
modułu o numerze seryjnym 623a0a30 jest publikowane w kanale
system/623a0a30/smart_inputs/24/2/get. Wartości jakie mogą tam zostać opublikowane
to:

 SHORT:0

 SHORT:1

 LONG

 LONG_RELEASE

Odpowiadają one poszczególnym wartościom jakie odczytał system.

2.11 Kanały smart input analog

Każdy stan wejść smart na danym module jest publikowane na serwerze Mqtt. W tym
przypadku mamy do czynienia ze stanem analogowym (temperatura, wilgotność, jasność,
itp.). Przykładowo temperatura typu smart wykryta jako urządzenie numer 2 podłączonego
pod wejście 24 modułu o numerze seryjnym 623a0a30 jest publikowane w kanale
system/623a0a30/analog_smart_inputs/24/2/get. Publikowana wartość to liczba z
dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 3.0 Wersja dokumentu.
 30.09.2020 – Pierwsza wersja dokumentu

 22.06.2021 – Dopisano przykład dla jazdy rolety do pozycji

 10.08.2021 – Dodano opis urządzeń smart (digital i analog)

Opracował Aleksander Dejewski, Firma Deimic Sp. z o.o.


