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O ZAŘÍZENÍ 

MailSender sleduje stav deseti vstupů a při aktivaci/deaktivaci některého z nich odešle e-

mail na zadanou adresu a SMS na nastavené číslo. Pro každý vstup je možné nastavit 

jiný mail i jiný text, který bude v odesílaném mailu uveden. SMS se odesílají na společné 

číslo. Vstupy jsou pro připojení kontaktu nebo pro napětí. 

K odeslání SMS není potřeba SIM karta ani signál sítě. Odesílání probíhá přes internet pomocí 

služby smsbrana.cz1. Výhodou tedy je, že není možné odesílání SMS nějakým způsobem 

v místě instalace MailSenderu zarušit.  

Po odeslání informace e-mailem nebo SMS MailSender také umí sepnout relé na nastavenou 

dobu. 

Konfigurace se prování pomocí přehledného webového rozhraní. 

 
obr. 1 – princip činnosti 

V l a s t n o s t i  

• 10 galvanicky oddělených vstupů pro kontakt nebo napětí 

• Odesílání e-mailu a/nebo SMS při změně stavu vstupu 

• Odesílání pomocí externí služby – není nutné mít SIM kartu ani signál sítě. 

• Pro každý vstup jiný e-mail 

• Pro každý vstup jiný text e-mailu 

• Sepnutí relé na nastavenou dobu po odeslání e-mailu/SMS 

• Připojení k Internetu přes počítačovou síť 10/100 Ethernet 

• Konfigurace pomocí webového rozhraní 

 

1 Založení účtu v této službě je zdarma. Odesílání SMS je účtováno dle platného ceníku služby. (Cena SMS je 
k 28.8.2014 cca 0,63 Kč za zprávu.) 

http://www.papouch.com/
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B l o k o v é  z a p o j e n í  

 

obr. 2 – blokové zapojení modulu MailSender 

PRVNÍ ZAPOJENÍ 

Tip: Součástí dodávky zařízení je plastová páčka pro snadné připojování vodičů. Způsob použití 

páčky je patrný z následujícího obrázku.2 

 
obr. 3 – použití páčky pro snadné připojování vodičů 

1) Připojte stejnosměrné napájecí napětí z rozsahu 8 až 30 V ke svorkám PWR (+ oranžová 

svorka) a GND (− modrá svorka). Quido má integrovánu ochranu proti poškození 

přepólováním napájecího napětí. Po připojení napájení se na desce rozsvítí kontrolka PWR. 

2) Nyní je třeba připojit Quido k počítačové síti. 

a. Připojte Quido k síťovému switchi běžným nekříženým kabelem.3 

b. Pokud Vaše síť nemá rozsah adres kompatibilní s IP adresou (192.168.1.254) a 

maskou sítě (255.255.255.0), kterou má z výroby nastaveno Quido, nastavte 

Quidu adresu vhodnou pro Vaši síť programem Ethernet configurator. 

 

2 Svorky lze ovládat také malým plochým šroubovákem. 

3 Pokud chcete Quido připojit přímo k jednomu PC, použijte křížený kabel. 

http://www.papouch.com/
https://papouch.com/ec
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obr. 4 – Ethernet Configurator pro snadné nastavení IP adresy Quida 

c. Po nastavení adresy se již ke Quidu můžete připojit webovým prohlížečem. 

Webové rozhraní je dostupné přímo na adrese Quida. 

3) Zapojte podle potřeby digitální vstupy.  

 
obr. 5 – vstupní svorkovnice na MailSender 10/1 

Každý ze vstupů je zapojen dle obr. 6. Zem IGND je galvanicky oddělena od GND zařízení. 

 
obr. 6 – zapojení vstupního obvodu 

Vstup pro kontakt 

 
obr. 7 - připojení kontaktu ke vstupu přivedením napětí z externího zdroje 

Pokud je jako externí napájecí zdroj použit stejný zdroj jako pro Quido, je tím narušeno galvanické oddělení vstupů 
a vstupy pak jsou přes zem zdroje galvanicky spojeny s Quidem! 

http://www.papouch.com/
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Vstup pro napětí 

Zapojení vstupu pro napětí je patrné z následujícího obrázku. 

 
obr. 8 – vstup pro napětí (příklad připojení impulzního výstupu) 

4) Podle potřeby zapojte výstupní kontakt relé s přepínacím kontaktem. Výstup je osazen 

relé s přepínacím kontaktem – maximálně 60 V AC nebo 85 V DC! 4 

 
obr. 9 – přepínací kontakty výstupních relé 

Výstup je zapojen v klidovém stavu takto: 

 
obr. 10 – vnitřní zapojení kontaktů jednoho relé na Quidu 

NASTAVENÍ 

Po zadání IP adresy zařízení do webového prohlížeče se otevře konfigurační rozhraní. 

Nastavení je uspořádáno do následujících sedmi panelů: 

• Síť – konfigurace síťového rozhraní 

• Zabezpečení – nastavení hesel pro přístup do webu 

• E-mail – konfigurace SMTP serveru 

 

4 Příklad zapojení pro spínání vyšších napětí je na následující straně. 

http://www.papouch.com/
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• SMS – konfigurace odesílání SMS přes službu smsbrana.cz 

• Vstupy – konfigurace chování jednotlivých vstupů a informačních textů 

• Ostatní – název zařízení a délky sepnutí relé  

• Info – informace o zařízení 

Tipy pro práci s nastavením: 

• Přihlašovací jméno je vždy admin. 

• Nápověda ke všem položkám nastavení se zobrazí automaticky po najetí kurzoru myši 

nad příslušné pole. (Nápověda se zobrazí také po najetí myší nad nadpisy označené na 

konci symbolem otazníku.) 

• Každý panel nastavení je třeba ukládat samostatně tlačítkem Uložit. 

 
obr. 11 – přímá nápověda k položkám nastavení (příklad z jiného zařízení) 

S í ť  

Nastavení síťových parametrů zařízení. 

 
obr. 12 – panel nastavení sítě 

IP adresa zařízení 

IP adresa zařízení. V případě, že si nejste jisti správností IP adresy, poraďte se s Vaším 

správcem sítě. (Výchozí IP adresou nastavenou z výroby je 192.168.1.254.) 

http://www.papouch.com/
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Maska sítě 

Maska sítě, do které je zařízení zapojeno. 

IP adresa brány 

Adresa síťové brány. Důležitá položka hlavně při odesílání e-mailů a HTTP GETů. 

IP Adresa DNS serveru 

DNS server je třeba pokud máte zadané symbolické adresy na záložkách SNMP, E-maily nebo 

Odesílání. 

Port webového rozhraní 

Číslo portu na kterém je dostupné konfigurační rozhraní – většinou jde o port 80. 

Reset zařízení 

Tímto tlačítkem je možné uvést všechny parametry zařízení do výchozího stavu. Nezměněna 

zůstane pouze IP adresa. Port webu bude změněn na 80. 

Z a b e z p e č e n í  

Nastavení zabezpečení přístupu na webové rozhraní. 

 
obr. 13 – panel nastavení zabezpečení 

Heslo administrátora a Heslo administrátora pro ověření 5 

Sem zadejte heslo pro přístup administrátora. Tato úroveň zabezpečení umožňuje přístup ke 

konfiguraci zařízení. 

Jméno administrátora při přihlášení je vždy admin 

Chcete-li zrušit heslo, ponechte pole prázdná. 

 

5 Pole slouží pouze pro zadání hodnot. Po uložení se z bezpečnostních důvodů nezobrazuje žádné nastavení. 
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Současné heslo administrátora 5 

Pokud má administrátor nastaveno pro aktuální přihlášení nějaké heslo, zadejte jej sem. Bez 

zadání aktuálního hesla není možné hesla změnit. 

E - m a i l  

Nastavení SMTP serveru. 

 
obr. 14 – panel nastavení e-mailů 

IP adresa SMTP serveru 

Zadejte IP adresu SMTP serveru, přes který se mají odesílat e-maily. 

SMTP port 

Zadejte SMTP port pro odesílání e-mailů. Nejčastěji se používá port 587. MailSender umí 

odesílat emaily pouze přes nešifrované spojení (bez SSL/TLS). 

E-mailová adresa odesílatele 

Fiktivní adresa TME – adresa ze které budou přicházet informace o teplotě. 

SMTP autorizace 

Zde je možné zadat přihlašovací údaje, pokud použitý SMTP server požaduje ověření identity 

odesílatele. 6 

 

6 Pole slouží pouze pro zadání hodnot. Po uložení se z bezpečnostních důvodů nezobrazuje žádné nastavení. 

http://www.papouch.com/
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S M S  

Nastavení odesílání SMS pomocí služby smsbrana.cz. 

 
obr. 15 – panel nastavení SMS 

Odesílat SMS 

Toto políčko zaškrtněte, pokud si přejete odesílat SMS zprávy. 

Přihlašovací jméno do služby SMS connect na smsbrana.cz a Přihlašovací heslo 

Přihlašovací údaje do služby SMS connect na smsbrana.cz. Pozor, že přihlašovací údaje do 

služby SMS connect nejsou stejné jako do smsbrana.cz! Přihlašovací údaje najdete 

na smsbrana.cz v sekci Nastavení účtu > SMS connect (viz obr. 16). 

 
obr. 16 - klíčové položky nastavení na smsbrana.cz 

http://www.papouch.com/
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Telefonní číslo příjemce 

Zadejte číslo příjemce. Buď jako devítimístné lokální číslo nebo v mezinárodním formátu. 

Za nízký stav kreditu je považována částka nižší než 

Při poklesu kreditu pod tuto částku je odeslána jedna informační SMS na výše nastavené číslo.7 

V s t u p y  

Nastavení chování jednotlivých vstupů. 

 
obr. 17 – panel nastavení vstupu 

Režim vstupu 

Vstup může reagovat na sepnutí, na rozepnutí nebo na oba stavy. 

E-mailová adresa příjemce 

Komu se má odeslat e-mail pokud dojde k výše nastavené události. 

Text zprávy 

Text který bude odeslán v těle e-mailu nebo jako SMS zpráva. 

 

7 Zařízení neumí rozpoznat kredit vyšší než 65535 Kč! 

http://www.papouch.com/
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O s t a t n í  

Nastavení jména zařízení a chování relé. 

 
obr. 18 – ostatní nastavení 

Jméno zařízení 

Nastavte jméno zařízení, které jej odlišuje od ostatních. 

Délka sepnutí relé po odeslání zprávy 

Jakmile je odeslána zpráva o změně stavu na vstupu, je možné na zde zadanou dobu sepnout 

relé. Relé sepne, jen pokud se zprávu podaří odeslat. Je očekáváno číslo 0 až 127 a jde o dobu 

v sekundách. Pokud je nastavena 0, relé je trvale rozepnuté. 

 

http://www.papouch.com/
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KONFIGURACE PROTOKOLEM TELNET 

P ř i p o j en í  

I P  a d r e s a  n e n í  z n á m a  

Pro nastavení IP adresy doporučujeme přednostně použít software EthernetConfigurator. 

1) Otevřete si okno příkazu cmd. (V OS Windows zvolte Start/Spustit a do řádku napište 

cmd a stiskněte Enter.) 

2) Proveďte následující zápis do ARP tabulky: 

a. Zadejte arp –d a potvrďte Enterem. Tím smažte stávající ARP tabulku. 

b. Následujícím příkazem přidělte MAC adrese modulu IP adresu 192.168.1.254: 

arp –s [nová_ip_adresa] [MAC_adresa_zarizeni] 

příklad: arp -s 192.168.1.254 00-20-4a-80-65-6e 

3) Nyní si otevřete Telnet. (Zadáním telnet a stiskem Enteru. 8) 

4) Zadejte open [nová_ip_adresa] 1 a potvrďte. 

5) Terminál po chvíli vypíše chybovou zprávu, že se nepodařilo připojit. Přesto je třeba tuto 

akci provést, aby si mohl modul zapsat IP adresu do své ARP tabulky. 

6) Připojte se na IP adresu modulu. (Zadáním open [IP adresa v tečkovaném 

tvaru] 9999 a stiskem Enteru.) 

7) Tímto způsobem jste vstoupili pouze do konfigurace modulu. IP adresa stále ještě není 

nastavena. Je třeba ji nastavit pomocí položky v menu 

Server Configuration > IP Address. Po opuštění konfigurace bez uložení nastavení a 

konfigurace IP adresy je třeba celou akci opakovat! 

8) Je-li IP adresa platná, vypíše zařízení úvodní informace, které končí tímto textem: 

Press Enter for Setup Mode 

 Nyní je třeba do třech vteřin stisknout Enter, jinak se konfigurace ukončí. 

9) Zařízení vypíše kompletní vlastní nastavení. 

10) Na konci výpisu je odstavec „Change setup:“, ve kterém jsou vypsány skupiny 

parametrů, které lze nastavovat. Pro změnu síťových parametrů má význam sekce 

Server. Zde nastavte novou síťovou adresu a další parametry. 

I P  a d r e s a  j e  z n á m a  

1) V OS Windows zvolte Start/Spustit a do řádku napište telnet a stiskněte Enter. 8 

2) Připojte se na IP adresu modulu. (Zadáním open [IP adresa v tečkovaném 

tvaru] 9999 a stiskem Enteru.) 

 

8 Ve Windows 10 není klient Telnetu standardní součástí sytému. Doinstalujete jej takto: 

a) Do vyhledávacího pole Windows 10 zadejte „funkce systému windows“ a ve výsledcích vyberte položku 
Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows. 

b) Otevře se okno Funkce systému Windows. V něm zatrhněte políčko Telnet Client a klepněte na Ok. 

http://www.papouch.com/
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3) Je-li IP adresa platná, vypíše zařízení úvodní informace, které končí tímto textem: 

Press Enter for Setup Mode 

 Nyní je třeba do třech vteřin stisknout Enter, jinak se konfigurace ukončí. 

4) Zařízení vypíše kompletní vlastní nastavení. 

5) Na konci výpisu je odstavec „Change setup:“, ve kterém jsou vypsány skupiny 

parametrů, které lze nastavovat. Pro změnu síťových parametrů má význam sekce 

Server. 

H l avn í  men u  T e l n e tu  

Položky menu lze volit pomocí čísel zapsaných před nimi. Volte požadované číslo a stiskněte 

Enter. 

Struktura menu je následující: 

Change Setup: 

  0 Server 

... 

  7 Defaults 

  8 Exit without save 

  9 Save and exit            Your choice ?  

S er ver  

Základní Ethernetová nastavení. 

V této části jsou následující položky: 

IP Address : (192) .(168) .(001) .(122) 

Set Gateway IP Address (N) ? 

Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (16) 

Change telnet config password (N) ? 

IP Address 
(IP adresa) 

IP adresa modulu. Čísla IP adresy zadávejte jednotlivě a oddělujte je Enterem. 

Výchozí hodnota: 192.168.1.254 

Set Gateway IP Address 
(Nastavit IP adresu brány) 

Gateway IP addr 
(IP adresa brány) 

U položky „Set Gateway IP Address“ zadejte „Y“ pro změnu IP adresy brány. Poté následuje dotaz 
na změnu IP adresy brány. Čísla IP adresy zadávejte jednotlivě a oddělujte je Enterem. 

Netmask 
(Maska sítě) 

Zde se nastavuje, kolik bitů z IP adresy tvoří síťová část. 

Maska sítě se zadává jako počet bitů, které určují rozsah možných IP adres lokální sítě. Je-li 
například zadána hodnota 2, je použita maska 255.255.255.252 . Zadaná hodnota, udává počet 

bitů zprava. Maximum je 32. 

Výchozí hodnota: 8 

http://www.papouch.com/
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Příklad: 
Masce 255.255.255.0 (binárně 11111111 11111111 11111111 00000000) odpovídá číslo 8. 
Masce 255.255.255.252 (binárně 11111111 11111111 11111111 11111100) odpovídá číslo 2. 

Change telnet config password 
(Nastavit heslo pro Telnet) 

Enter new Password 
(Zadat heslo pro Telnet) 

Tato položka nastavuje heslo, které je vyžadováno před konfigurací přes telnet. 

U položky „Change telnet config password“ zadejte „Y“ pro změnu hesla. Poté následuje dotaz na 
heslo. 

F a c to r y  D e f au l ts  

Stisknutím čísla 7 přejde zařízení do výchozího nastavení. 

Výchozí nastavení znamená nastavení veškerých parametrů do výchozího stavu. IP adresa 

zůstane beze změny, port webového rozhraní bude nastaven na hodnotu 80. 

E x i t  w i th o u t  sa v e  

Ukončení nastavení bez uložení změněných parametrů. 

S a ve  an d  e x i t  

Volba uloží provedené změny. Pokud bylo změněno některé nastavení, zařízení se restartuje. 

Restartování trvá řádově desítky vteřin. 
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TECHNICKÉ PARAMETRY 

S o u h r n  

Vstupy: 

Počet digitálních vstupů ..................... 10 

Typ vstupu ......................................... pro připojení napětí nebo pro spínací kontakt 

Galvanické oddělení .......................... optické 

Rychlost reakce na změnu úrovně .... 10 ms 

VARIANTA I.9: 

Vstupní napětí pro stav „1“ ............... 4,5 – 10 V 

Vstupní napětí pro stav „0“ ............... 0 – 2,5 V 

Vstupní proud při 5 V........................ typ. 3,2 mA 

Vstupní proud při 9 V........................ typ. 8,9 mA 

Maximální vstupní napětí ................. 10,0 V 

VARIANTA II.9: 

Vstupní napětí pro stav „1“ ............... 7 – 28 V 

Vstupní napětí pro stav „0“ ............... 0 – 3 V 

Vstupní proud při 12 V ...................... typ. 3,5 mA 

Vstupní proud při 24 V ...................... typ. 7,8 mA 

Maximální vstupní napětí ................. 28 V 

Výstupy: 

Počet digitálních výstupů ................... 1 

Typ .................................................... přepínací kontakt relé 

Maximální spínané napětí .................. střídavé: 60 V, stejnosměrné 85 V 

Maximální spínaný proud ................... 5 A 

Ochranný varistor .............................. UAC = 60 V; EMAX = 5 J; C = 0,64 nF 

Řídící rozhraní: 

Typ ................................................................10/100 Ethernet 

Konektor ........................................................RJ45 

Výchozí IP adresa .........................................192.168.1.254 

Výchozí maska sítě .......................................255.255.255.0 

Výchozí IP adresa brány................................0.0.0.0 

 

9 Standardně je zařízení dodáváno ve Variantě II. (vstupy pro napětí 7 až 28 V). 
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Ostatní parametry: 

Napájení ................................................ 8 až 30 V DC 

Proudový odběr ..................................... max. 175 mA při 12 V 

Ochrana proti přepólování napájení ...... ano, dioda v sérii 

Konektor vstupů a výstupů .................... svorkovnice Wago 236, max. průřez vodiče 2.5 mm 

Pracovní teplota elektroniky .................. -20 C až +60 C 

Rozměry ................................................ 97 mm x 74 mm x 20 mm 

Hmotnost ............................................... 85 g 

Stupeň krytí ........................................... IP 00 (určeno k vestavbě) 

Maximální výše kreditu, se kterou umí MailSender pracovat ........... 65535 Kč 

Maximální průchodnost SMS za sec ..... podle stavu Ethernetu a průchodnosti služby 
smsbrana.cz 

P r i n c i p  v y h o d n o c e n í  z m ě n  n a  v s t u p e c h  

 
obr. 19 – princip vyhodnocování změn na vstupech 

Hodnota na vstupu je vzorkována s periodou 10 ms10. Stav vstupu se považuje za platný, pokud 

je dvakrát po sobě přečtena stejná hodnota. Pokud je takto vyhodnocena změna do aktivní 

úrovně, odešle se e-mail dle nastavení. 

M o ž n á  p r o v e d e n í  

Krytí a montáž: 

• Pouze deska elektroniky (standardní provedení) 

 

10 Pokud tato perioda vzorkování není pro Vaši aplikaci vhodná, rádi ji upravíme. 
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obr. 20 – ukázka standardního provedení (ukázka Quida ETH 4/4) 

• Všechny možnosti montáže jsou patrné z následujícího obrázku (ukázka na Quido ETH 4/4): 

 

Příklady funkcí, které je možné doplnit na přání: 

• Více sledovaných vstupů. 
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• Odesílání SNMP trapů. 

• Změna úrovní vstupního napětí. 

• Funkce počítání změn na vstupech. 

• Úprava funkce relé. 

• … rádi přidáme funkce na míru pro Vaši aplikaci. 

Neváhejte nás kontaktovat v případě dalších specifických požadavků na provedení a funkce 

modulu MailSender. 

P ř í s l u š e n s t v í  d o s t u p n é  k  z a ř í z e n í  

Zdroj pro Quido – zásuvkový adaptér 

Spínaný napájecí zdroj pro 100 až 240 V v provedení zásuvkový adaptér. 

Dostupné varianty: 12V/0,5A; 12V/2A; 24V/1A 

 

Zdroj pro Quido – s uchycením na lištu DIN 

Spínaný napájecí zdroj 100 až 240 V v provedení na lištu DIN 35 mm. 

Dostupné varianty: 12V/0,5A; 12V/2A; 12V/4,5A; 24V/1,5A; 24V/2,5A 

 

Páčka pro svorky Wago 236 – plastová 

Nástroj pro snadné ovládání svorek Wago 236. (Této páčka je standardně součástí dodávky 

zařízení.) 

 

Páčka pro svorky Wago 236 – kovová 

Nástroj pro snadné ovládání svorek Wago 236 v odolném kovovém provedení. 
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KONTROLKY 

Na Quidu jsou kontrolky pro napájení, komunikaci, stav vstupů a výstupů. 

• Kontrolka ON (nebo PWR) se rozsvítí, pokud je připojeno napájení. 

• Kontrolky vstupů (INx) svítí, pokud je vstup x aktivní (tj. na vstup je připojeno napětí). 

• Kontrolky výstupů (OUTx) svítí, když je relé x sepnuto. 

• Kontrolka Link – levá kontrolka v Ethernetovém konektoru: 

o Nesvítí ............. nepřipojeno 

o Žlutá ................ připojeno rychlostí 10 Mbps 

o Zelená ............. připojeno rychlostí 100 Mbps 

• Kontrolka Typ spojení – pravá kontrolka v Ethernetovém konektoru: 

o Nesvítí ............. komunikace neprobíhá 

o Žlutá ................ poloduplexní komunikace (Half-Duplex) 

o Zelená ............. plně duplexní komunikace (Full-Duplex) 
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 p a p o u c h . c o m   

Papouch s . r .o .  

Přenosy dat v průmyslu, převodníky linek a 

protokolů, RS232/485/422/USB/Ethernet/GPRS/ 

WiFi, měřicí moduly, inteligentní teplotní čidla, I/O 

moduly, elektronické aplikace dle požadavků. 

Adresa: 

Strašnická 3164/1a 

102 00 Praha 10 

Telefon: 

+420 267 314 268 

Internet: 

papouch.com 

E-mail: 

papouch@papouch.com 
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