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1. Opis 
 

1WMS jest cyfrowym czujnikiem temperatury, wilgotności oraz natężenia światła który 

współpracuje z systemami inteligentnego domu wyposażonymi w magistralę 1-Wire. Pomiar 

temperatury, wilgotności i natężenia światła wewnątrz pomieszczeń pozwala sterować 

systemem ogrzewania, żaluzjami, wentylacją lub klimatyzacją. Z kolei pomiar tych wielkości 

na zewnątrz budynku może zastąpić stację pogodową. 

Czujnik 1WMS ingeruje pomiar temperatury, wilgotności oraz natężenia światła w jednym 

urządzeniu o niewielkich rozmiarach. 1WTS przetwarza temperaturę z ziarnem ±0,03 °C w 

zakresie od -40 °C do +85 °C, a wilgotność z dokładnością ±3% w zakresie od 11% do 89%.  

Wszystkie mierzone wielkości są przesyłane ze pomocą interfejsu 1-Wire. Dzięki temu 

podłączenie 1WMS wymaga tylko trzech przewodów, jeden z nich to przewód sygnałowy 

natomiast dwa pozostałe to zasilanie. Dodatkowo magistrala 1-Wire pozwala łączyć czujniki 

w sieci o różnej topologii, których zasięg wynosi do 350 m. Istnieje możliwość zastosowania 

1WMS oraz 1WTS w jednej pętli 1-Wire. Złącze zastosowane w 1WMS pozwala na montaż bez 

użycia narzędzi, a zastosowanie taśmy samoprzylepnej skraca czas instalacji czujnika do 

minimum. Niewielkie rozmiary 1WMS umożliwiają zamontowanie go w obudowach, kanałach 

wentylacyjnych, puszkach elektrycznych oraz za elementami wyposażenia domu. 

2. Parametry czujnika 
 

 Napięcie zasilania: 5 VDC 

 Pobór prądu:  < 1 mA 

 Pomiar temperatury w zakresie od -40 °C do +85 °C 

 Pomiar temperatury z ziarnem 0,03 °C 

 Pomiar wilgotności w zakresie od 0% do 100% 

 Pomiar wilgotności z dokładnością ±3% w zakresie od 11% do 89% 

 Maksymalny zasięg sieci czujnika: 350 m 

 Wymiary: 14,0x24,75x10,0 mm 

3. Montaż i podłączenie 
 

Zestaw czujnika 1WMS zawiera: 

 Czujnik 1WMS z przyklejoną taśmą samoprzylepną 

 Fotodiodę zamontowaną na przewodzie z wtyczką.  

Czujniki można montować w puszkach elektrycznych korzystając z dołączonej taśmy 

dwustronnej. Fotodioda może być zamontowana w zaślepce włącznika lub w przycisku. In-

stalacja fotodiody wymaga wywiercenia otworu o średnicy 5 mm. 

Zaleca się mierzenie natężenia oświetlenia od strony południowej, natomiast 

temperaturę od strony północnej. Jest to możliwe z wykorzystaniem jednego czujnika, 

ponieważ istnieje możliwość zamontowania fotodiody w innym miejscu niż sam czujnik. 

Maksymalna długość przewodu fotodiody to 35 m. Istnieje możliwość zamówienia fotodiody 

z określoną długością przewodu zakończonego wtyczką. 
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ZACISKI NA ZŁĄCZU DO PODŁĄCZENIA MAGISTRALI 1-WIRE 

 

VDD - Napięcie zasilania 5V DC 

1W - Magistrala 1-wire 

GND -  Masa 

GNIAZDO FOTODIODY  - Do podłączenia wtyczki z fotodiodą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODŁĄCZENIE CZUJNIKA DO MAGISTRALI 1-WIRE SYSTEMU LOXONE 

 

1-wire EXTENSION  1WMS   KABEL 

 

(A) DQ   1W   (RED) DQ 

(B) GROUND  GND   (WHITE) GND 

(C) VDD   VDD   (GREEN) VDD 

 

Do podłączenia czujników magistrali 1-wire zaleca się używanie kabla typu skrętka, 

ekranowanego FTP cat. 5e lub wyższej. Żyły GND oraz DQ (1W) powinny być z tej samej 

skręconej pary przewodów. 

W przypadku dłuższych odległości zaleca się kabel STP. Żyły GND oraz DQ (1W) 

powinny być z tej samej skręconej pary przewodów natomiast ekran podłączony do GND. 

TECHNOLOGIA „RING” nie jest obsługiwana przez magistralę 1-wire. 

 

WSZYSTKIE PODŁĄCZENIA NALEŻY WYKONYWAĆ PODCZAS ODŁĄCZONEGO ZASILANIA !!! 

Rysunek 2 Podłączenie do magistrali 1-wire 

Rysunek 1 Zdjęcie czujnika 1WMS 
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4. Topologia sieci 1-wire na podstawie rozszerzenia 1-wire sys-

temu LOXONE 
 

 

 

 

 

Połączenie szeregowe – najbardziej 

zalecane. Czujniki połączone są 

szeregowo. Z rozszerzenia 1-wire 

wychodzi tylko jeden kabel. Maksymalna 

długość całej magistrali to 350 m.  

 

 

 

 

 

 

 

Połączenie z węzłami – Połączenie 

podobne do pierwszego, ale posiada 

odgałęzienia od węzłów. Długość całej 

magistrali zmniejsza się do 300 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Połączenie z dłuższymi węzłami – nie 

jest zalecanym połączeniem. Długość 

magistrali zmniejszona jest do 100 m. 

 

 

 

 

 

 

Połączenie w gwiazdę – zalecane jest 

tylko dla małych instalacji. Wszystkie 

czujniki schodzą się do jednego punktu. 

Długość całej magistrali ograniczona jest 

do 100 m. 
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5. Dodawanie czujnika 1-wire w programie LOXONE CONFIG 
 
Każdy czujnik 1-wire posiada swój unikalny adres. Dlatego należy go zidentyfikować w sieci 

oraz dodać do systemu.  

 

Czujnik 1WMS oparty jest na układzie DS2438 Smart Battery Monitor.  Mierzone są w nim cztery 

wartości: 

 

1. AD-Converter  – TEMPERATURA (-55st.C – 125 st.C; Rozdzielczość: 13Bit lub 0,03125 st.C) 

2. VDD – Napięcie zasilania (0-10,23 V , Rozdzielczość: 10 mV) 

3. VAD – Napięcie na wejściu do AD – (0-10,23 V , Rozdzielczość: 10 mV) 

4. Vsens – Napięcie czujnika – NATĘŻENIE OŚWIETLENIA (-0,25 – 0,25 V; Rozdzielczość: 

0,2441 mV). 

 

WILGOTNOŚĆ MOŻNA WYLICZYĆ ZA POMOCĄ WZORÓW: 

 

wilgotność bez kompensacji temperatury: 

RH = ((VAD/VDD)-0,16)/0,0062 

kompensacja temperatury: 

Tcomp = 1,0546-(0,00216 * TEMPERATURA) 

wilgotność rzeczywista: 

True RH = RH / Tcomp 

 

ABY MONITOROWAĆ NATĘŻENIE OŚWIETLENIA w zakresie 0-100% należy zastosować korekcję. 

Maksymalny zakres następuje przy pomiarze 0,2441mV, a minimalny przy 0,00mV. Wartości 

ujemne nie są wykorzystywane do tego pomiaru. 

 

 

Rysunek 3 Wzory na obliczenie wilgotności  

 

PRZYKŁADOWE PROGRAMY do LoxoneConfig można pobrać na  www.luksystem.pl/czujniki 
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