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1. Podstawowa konfiguracja 
Pierwsze uruchomienie 
1. Włączeniu modułu układ zaczyna rozgłaszać sieć SUPLAXXXXXX. Czasem trzeba poczekać nawet 
1 min zanim sieć pojawi się na liście dostępnych sieci w komputerze. Jest to normalny objaw. W tym 
czasie miga dioda (w większości modułów). Łączymy się siecią - bez hasła. 
2. Uruchamiamy przeglądarkę i w adresie strony wpisujemy http://192.168.4.1/. Na początek trzeba 
wybrać na jakim sprzęcie będzie pracował firmware. W tym momencie nie działają żadne przyciski, 
przekaźniki i diody CFG. Zapisujemy ustawienia. 
 

 
Ekran początkowy 

 
3. Następnie trzeba zresetować moduł i ponownie się z nim połączyć. W tym momencie moduł 

wyświetli już wszystkie potrzebne ustawienia. Jeśli dany moduł posiada diodę LED CFG to w tym 

momencie zaczyna migać. 

http://192.168.4.1/
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Na powyższym ekranie należy wprowadzić ustawienia domowej sieci Wi-Fi oraz ustawienia 

serwera Supla uzyskane z portalu supla.org. 

Jeżeli moduł był już zarejestrowany w supla-cloud, to po każdej zmianie na stronie konfiguracyjnej 

modułu (np. dodanie czujnika temp.) powinno się usunąć moduł z supla-cloud. Nie wykonanie tej 

czynności może spowodować że moduł nie zaloguje się do supla-cloud i będzie powoli migał 

diodą. 

Możliwości firmware: 

1. Czujniki temperatury - 3 możliwe warianty DS18B20, DHT11, DHT22. 

2. Przyciski w trybie monostabilny mamy do wyboru tylko włącznik światła i włącznik 

zasilania. 

3. Przyciski w trybie bistabilnym mamy do wyboru wszystkie możliwe opcje: sterowanie 

przekaźnikiem np. gate, brama itp. 

4. Wejścia typu Sensor - krańcówki, kontaktrony. 

5. Możliwy wybór rodzaju sterowania przekaźnikiem. Stanem wysokim lub niskim (LOW LEVEL). 

6. Możliwość wykorzystania dostępnych pinów takich jak TX (GPIO01) i RX (GPIO03) jako 

dodatkowy sensor, czujnik temp, przekaźnik i button. W tym momencie można używać tylko 

jeden czujnik DHT i jeden czujnik DS18B20 w tym samym czasie. 

UWAGA! Większość modułów Sonoff podaje na wyjściu 230V i nie nadają się do sterowania 

ryglami domofonów, bram wjazdowych, garażowych itp. Należy sterować tylko światłem lub 

gniazdkami sieciowymi 230V.  

Podziękowania dla twórcy kompilacji: Espablo. 

Na podstawie: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=3843 
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UWAGI: 

 Aby uzyskać możliwość odczytu z czujnika temperatury należy w polu „Thermometer type” 

wybrać DS18B20. 

 Aby uzyskać możliwość odczytu z czujnika temperatury i wilgotności (czujnik AM2301) 

należy w polu „Thermometer type” wybrać DHT22. 

 W wersji oprogramowania dla Sonoff Mini (twórca kompilacji: DJack) jest zachowana 

funkcjonalność włącznika zewnętrznego podłączonego do złącz S1-S2. 

 Podczas dodawania urządzenia do portalu supla.org należy pamiętać o włączeniu opcji 

rejestrowania nowych urządzeń. 

 Przywrócenie ustawień początkowych następuje przez wciśnięcie przycisku na ponad 10 

sekund. Wracamy do konfiguracji modułu od pkt. 3. Każdorazowo należy również usunąć 

urządzenie z portalu supla.org i dodać je ponownie. 

 Dla urządzeń „Sonoff 2CH DC 5-32V Sterownik Wifi beznapięciowy” - Kod produktu: SE168 

należy ustawić typ urządzenia „SONOFF TOUCH DUAL” 

 

Problemy z rejestracją: 

1. Zweryfikować, czy w panelu konfiguracyjnym urządzenia jest ustawiony właściwy typ 

urządzenia. 

2. Sprawdzić możliwość dodawania nowych urządzeń do chmury supla. Jeśli jest ona włączona 

ponownie zweryfikować dane sieci WiFi i dane dostępowe do chmury. 

3. Jeśli urządzenie nie rozsiewa sieci WiFi można spróbować je odnaleźć w sieci domowej, np. 

aplikacją android Fing. Należy zwrócić uwagą na końcówkę adresu mac przy wyszukiwaniu 

urządzenia. 

4. Jeśli udało się odnaleźć urządzenie w sieci WiFi, a nie jest ono widoczne w chmurze supla 

pozostaje po raz kolejny zweryfikować dane dostępowe i opcję rejestrowania nowych 

urządzeń. 

 

Opis aplikacji Supla można znaleźć na stronie projektu www.supla.org 

Oprogramowanie Supla, logo Supla, nazwa Supla są własnością firmy AC SOFTWARE SP. Z 

O.O. 

Oficjalny FAQ: https://www.supla.org/pl/faq 

Firmware Multiboard: https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=11&t=3843 

Sonoff mini: https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=27&t=5386 

Blitzwolf SHP6: https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=27&t=5420 

  

https://www.supla.org/pl/faq
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2. Urządzenia rozgłaszające sieć WiFi o nazwie 

SUPLA_***** 
 

(1)         (2)  

Na powyższym ekranie (1) należy wprowadzić ustawienia domowej sieci Wi-Fi oraz ustawienia 

serwera Supla uzyskane z portalu supla.org. 

Jeżeli moduł był już zarejestrowany w supla-cloud, to po każdej zmianie na stronie konfiguracyjnej 

modułu powinno się usunąć moduł z supla-cloud. Nie wykonanie tej czynności może spowodować 

że moduł nie zaloguje się do supla-cloud i będzie powoli migał diodą. 

Po wprowadzeniu konfiguracji możliwy jest dostęp do ustawień administratora (2) przez 

przeglądarkę. Domyślny login: admin, hasło: password. 

Ustawienia modułu: Przyciski 1,2,3,4: Ustawienie Monostabilny lub Bistabilny, Przekaźnik 1: Reset 

– po włączeniu zasilania urządzenie jest wyłączone / Pamiętaj stan – urządzenie przywraca stan 

przekaźnika z przed zaniku zasilania. 

Wejście w tryb konfiguracji następuje przez ponad 10 sekundowe przytrzymanie Przycisku 1 lub 

ponad 10-krotne wciśnięcie Przycisku 1 (dla Shelly1 i SE169 tylko przełączenia). 
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3. Sonoff Mini 
 

Dla urządzenia Sonoff mini zobaczymy ekran z następującymi opcjami: 

 

Sekcji „Zabbix Settings” nie wypełniamy jeśli nie współpracujemy z serwerem Zabbix (czyli w 

większości przypadków). 

Opis autora oprogramowania (podziękowania dla DJack): 

Sonoff mini pracuje opcjonalnie jako "miernik mocy i energii". Układ może być wykorzystywany 

dla odbiorników o stałym i znanym poborze energii (np. wszelkiego rodzaju oświetlenie). W pole 

„Constant Power Output” należy wpisać deklarowaną wartość mocy pobieraną przez podłączone 

urządzenie.  

Sonoff mini NIE POSIADA sprzętowego układu do pomiaru rzeczywistego zużycia energii. 

1. Sterownik może pracować jako zwykły przełącznik, zarówno z przyciskiem monostabilnym 
(przycisk dzwonkowy), jak i z przełącznikiem bistabilnym. Ten tryb pracy jest wybrany, gdy 
parametr "Switch OFF Delay" jest równy 0. 

2. Dla wartości parametru "Switch OFF Delay" większego od zera (5-999 sekund) układ pracuje jako 
automat schodowy z przyciskiem (jednym lub kilkoma) monostabilnym. 

3. Przechodzenie do trybu konfiguracji za pomocą włącznika podłączonego do złącz S1-S2: 
- dla trybu "automat schodowy" lub "przełącznik z przyciskiem monostabilnym" należy przytrzymać 

wciśnięty przycisk przez ok. 10 sek. 
- dla trybu "przełącznik z wyłącznikiem bistabilnym" należy wykonać sekwencję włącz/wyłącz 5 razy 

co ok. 0.5 sekundy 
4. Układ ma kanał do pomiaru energii dla zadeklarowanej mocy podłączonego odbiornika (np. 

oświetlenie) 
5. Zastosowany został programowy filtr przeciwzakłóceniowy 
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6. Sterownik jest odporny na samoczynne restarty urządzenia, a także na zanik i powrót zasilania - 
pamięta stan poprzedni. Dla trybu "automat schodowy" , po zaniku i powrocie zasilania w stanie 
włączonym, układ kontynuuje odliczanie z dokładnością do 10 sekund dla parametru "Switch OFF 
Delay" < 120, lub z dokładnością do 20 sekund dla parametru ustawionego powyżej 120 sekund. 

7. Sterownik współpracuje z serwerem Zabbix. 
 

4. Sonoff POW 
 

Dla urządzenia Sonoff POW zobaczymy ekran z następującymi opcjami: 

 

Sekcji „Zabbix Settings” nie wypełniamy jeśli nie współpracujemy z serwerem Zabbix (czyli w 

większości przypadków). 

W sekcji Additional Settings możemy wpisać wartość początkową energii. 
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5. Sonoff TH 
 

Dla urządzenia Sonoff TH zobaczymy ekran z następującymi opcjami: 

 

Sekcji „Zabbix Settings” nie wypełniamy jeśli nie współpracujemy z serwerem Zabbix (czyli w 

większości przypadków). 

Sonoff TH pracuje opcjonalnie jako "miernik mocy i energii". Układ może być wykorzystywany dla 

odbiorników o stałym i znanym poborze energii (np. grzejniki rezystancyjne). W pole „Constant Power 

Output” należy wpisać deklarowaną wartość mocy pobieraną przez podłączone urządzenie.  

Sonoff TH NIE POSIADA sprzętowego układu do pomiaru rzeczywistego zużycia energii. 

 

SONOFF-TH16 domyślnie jest skonfigurowany do współpracy z czajnikiem temperatury DS18B20. 

W celu przełączenia do współpracy z czujnikiem temperatury i wilgotności należy wykonać 

następujące czynności na portalu supla.org: 
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Na załadce „Moja Supla” wybrać zarejstrowany w portalu SONOFF-TH16, Typ: Termometr DS18B20: 

 
 

Z listy Funkcja wybrać Brak a następnie Zapisz zmiany: 

 
Wrócić do poprzedniego widoku, wybrać SONOFF-TH16, Typ: Czujnik temperatury i wilgotności 

 

Z listy Funkcja wybrać Czujnik temperatury i wilgotności a następnie Zapisz zmiany: 
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6. Blitzwolf SHP6/Gosund/SP111 
 

Dla urządzenia Blitzwolf SHP6 zobaczymy ekran z następującymi opcjami: 

 

Sekcji „Zabbix Settings” nie wypełniamy jeśli nie współpracujemy z serwerem Zabbix (czyli w 

większości przypadków). 

W sekcji Additional Settings możemy wpisać współczynniki kalibracji pomiarów wielkości 

elektrycznych aby poprawić dokładność pomiarów (x1 => 100 , x1.31 => 131 , etc). 
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7. Włącznik dotykowy z Supla (1,2,3 kanałowy) 
 

(1)         (2)  

Na powyższym ekranie (1) należy wprowadzić ustawienia domowej sieci Wi-Fi oraz ustawienia 

serwera Supla uzyskane z portalu supla.org. 

Jeżeli moduł był już zarejestrowany w supla-cloud, to po każdej zmianie na stronie konfiguracyjnej 

modułu powinno się usunąć moduł z supla-cloud. Nie wykonanie tej czynności może spowodować 

że moduł nie zaloguje się do supla-cloud i będzie powoli migał diodą. 

Po wprowadzeniu konfiguracji możliwy jest dostęp do ustawień administratora (2) przez 

przeglądarkę. Domyślny login: admin, hasło: password. 

Ustawienia modułu: Przycisk 1: powinien być ustawiony Monostabilny, Przekaźnik 1: Reset – po 

włączeniu zasilania urządzenie jest wyłączone / Pamiętaj stan – urządzenie przywraca stan 

przekaźnika z przed zaniku zasilania. 

Wejście w tryb konfiguracji następuje przez ponad 10 sekundowe przytrzymanie Przycisku 1 lub 

ponad 10-krotne włączenie Przycisku 1. 
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8. Instrukcja integracji Supla Cloud z asystentem 

głosowym Google 
 

 

Instrukcja integracji Supla Cloud z asystentem głosowym Google znajduje się pod adresem: 

https://drive.google.com/file/d/1IFmdmSI5AweREwOxGrXLyS1ZcKcTNfoJ/view 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

Opis aplikacji Supla można znaleźć na stronie projektu 

www.supla.org 

Oprogramowanie Supla, logo Supla, nazwa Supla są własnością 

firmy AC SOFTWARE SP. Z O.O. 

 

https://drive.google.com/file/d/1IFmdmSI5AweREwOxGrXLyS1ZcKcTNfoJ/view

