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tinyESP to prosty kontroler WiFi oparty na popularnym module ESP8266 (4 MB) i dosko-
nałym oprogramowaniu open source ESP_Easy. Poniżej znajduje się krótki krótki opis więk-
szości istotnych ustawień tinyESP.

Więcej informacji o systemie ESP_Easy i jego możliwościach można znaleźć tutaj:
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=ESPEasy

tinyESP używa oprogramowania (firmware): 
ESP_Easy_mega-actual release_normal_IR_ESP8266_4M.bin
Może być ono aktualizowane innym oprogramowaniem dla wersji 4MB ESP8266.

10 prostych kroków do korzystania z tinyESP:
1. Włącz zasilanie, wyszukaj sieci wifi na swoim komputerze lub smartfonie.
Po znalezieniu sieci “IR_0”,  połącz się z nią.
Użyj hasła: configesp
2. Wprowadź adres 192.168.4.1 w przeglądarce, wybierz punkt dostępu i wprowadź 

jego hasło.

3. Kliknij Connect, zostaniesz przekierowany na nowy 
adres tinyESP w twojej sieci. 

Jeśli Twój komputer nie zmieni automatycznie sieci 
WiFi, zmień ją na swoją.

4. Otwórz zakładkę Hardware i ustaw GPIO -> LED na 
GPIO16. 

https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=ESPEasy
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Jeśli chcesz korzystać z trybu uśpienia (Sleep Mode), musisz wybrać -None-
 Dla funkcji resetowania ustaw GPIO-0,
 W przypadku interfejsu I2C wybierz następujące ustawienia:
 SDA GPIO-2
 SCL GPIO-14
i potwierdź klikając Submit
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5. Dodanie brzęczyka (Buzzer)
Otwórz zakładkę Notification/Edit i dodaj buzzer na GPIO-15. Sprawdź, czy masz zworkę 

na JP1. Jeśli chcesz emitować sygnał podczas uruchamiania, otwórz menu Tools/Advanced 
i sprawdź pierwsze pole wyboru Rules i kliknij Submit.

Odśwież przeglądarkę i na nowej karcie Rules wklej poniżej przedstawioną przykładową 
regułę i kliknij Submit:

On System#Boot do 
   rtttl,15:d=10,o=6,b=180,c,e,g
 endon 

Jeśli chcesz użyć brzęczyka jako powiadomienia z innych urządzeń (takich jak Lan Con-
troller), możesz użyć polecenia http:

http://<tinyESP IP address>/control?cmd=tone,15,1300,200 
do odtwarzania pojedynczego tonu.
Więcej informacji znajdziesz na tej stronie:
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Buzzer_(RTTTL)

6. Korzystanie z przekaźnika
Aby korzystać z przekaźnika należy wysłać polecenie http z przeglądarki lub innego urzą-

dzenia (np. Lan Kontrolera)
http://<tinyESP IP address>/control?cmd=GPIO,<5>,1
aby włączyć
http://<tinyESP IP address>/control?cmd=GPIO,<5>,0
aby wyłączyć

https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Buzzer_(RTTTL)
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7. Dodawanie czujników
Otwórz zakładkę Devices/Edit i wybierz z listy czujniki, których chcesz używać.
1wire -DS18B20 - ustaw na GPIO-4

BME - na domyślnym adresie I2C
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wejście analogowe - użyj poniższej formuły, aby uzyskać prawidłowe wartości napięcia:
 %value%/214
UWAGA - jeśli używasz akumulatora i masz zworkę akumulatora JP3, nie używaj wejścia 

analogowego na złączu P1.

Wyświetlacz - OLED SSD1306: wybierz domyślny adres I2C, Rotated, Display Size128x64.

W 8 wierszach i przy użyciu 
16 znaków można wyświetlić 
zwykły tekst, wartości czuj-
ników - należy w nawiasach 
kwadratowych podać naj-
pierw nazwę czujnika i nazwę 
wartości oddzieloną znakiem 
„# „. Można wyświetlić także 
wartości systemowe pomię-
dzy znakami „%” np. „%systi-
me%”.

Jeśli zmienisz przycisk wy-
świetlania na GPIO-0  
i ustawisz limit czasu wyświe-
tlania - zostanie wyświetlony 
dla wybranego czasu po naci-
śnięciu przycisku przełącznika.

Możesz użyć Extension port i Serial Port do używania z innymi czujnikami dostosowany-
mi do ustawień ESP_Easy.
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8. Włączenie IR LED 
Przesyłanie poleceń za pomocą podczerwieni do urządzeń domowych.
Wybierz  Devices/Edit - IR Transmit i ustaw na GPIO-13.
Polecenia z kodem można zainicjować w zakładce Rules, z serwera lub http:
http://<tinyESP IP address/control?cmd=IRSEND,<Encoding>,<Value>,<Bitlenght>
Przykłady:
Włączenie telewizora Samsung:
http://192.168.2.165/control?cmd=IRSEND,SAMSUNG,e0e09966,32
Wyłączenie telewizora Samsung:
http://192.168.2.165/control?cmd=IRSEND,SAMSUNG,e0e019e6,32

(Odpowiedni kod do urządzenia, które chcesz obsługiwać musisz sam wyszukać na wyspe-
cjalizowanych stronach lub forach internetowych)

9. Używanie akumulatora
tinyESP posiada specjalny układ umożliwiający zasilanie akumulatorami Li-Po. Układ ste-

ruje zasilaniem z portu USB lub akumulatora, umożliwia ładowanie akumulatora i zwiększa 
napięcie zasilania z akumulatora do wymaganych 5V.

Umożliwia korzystanie z tinyESP jako urządzenia mobilnego do pomiarów w terenie oraz 
z trybu uśpienia do monitorowania wyłącznie z baterii. Aby włączyć tryb uśpienia, należy 
wyłączyć diodę WiFi LED (GPIO16), następnie w menu Config wybrać czas uśpienia i czas 
czuwania.

Dane zostaną wysłane na serwer podczas zaplanowanego przebudzenia.
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10. Zakładka Controllers - pozwala wysyłać dane na serwer lub kontrolę z serwera.
Przykład pokazuje dodanie serwera mqtt.ats.pl
Wszystkie nazwy parametrów powinny być identyczne jak w Lan Kontrolerze.
Na przykład dla BME280:
T (temperature - temperatura), H (humidity - wilgotność) P (pressure - ciśnienie).
W zakładce Sensor należy zaznaczyć pole wyboru Send to Controller.

Treść instrukcji jest okresowo sprawdzana i w razie potrzeby poprawiana. W razie spostrzeżenia błędów  
lub nieścisłości prosimy o kontakt z naszą firmą. Nie można jednak wykluczyć, że pomimo dołożenia wszelkich 

starań jednak powstały jakieś rozbieżności. Aby uzyskać najnowszą wersję prosimy o kontakt z naszą firmą  
lub dystrybutorami.

© Konsorcjum ATS Sp.J.
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