
PowerCable MQTT 101x 
NETIO PowerCable MQTT 101x je profesionální WiFi elektrická zásuvka pro integraci s 
cloudovými IoT službami pomocí otevřeného API. Výstupní zásuvku lze ovládat 
(On/Off) a spotřebu elektřiny měřit (A, Wh, TPF, V, ..) z jakékoliv IoT služby. WiFi 
zásuvka podporuje komunikační protokol MQTT-flex, tím lze MQTT komunikaci 
přizpůsobit podle Vašich potřeb. 

Zařízení lze konfigurovat pomocí webového prohlížeče (nastavení MQTT komunikace, WiFi sítě a další...). Přes 
webové rozhraní můžete zásuvku ovládat (ON/OFF) nebo číst aktuální měřené hodnoty spotřeby energie (V, A, 
kWh, W, Hz, TruePF). 

PowerCable MQTT je IoT chytrá WiFi zásuvka v provedení elektrický prodlužovací kabel. Přes WiFi se připojí do 
místní LAN sítě, do nastavené cloudové služby se připojí pomocí MQTT nebo HTTP(s) Push. Z cloud služby lze 
elektrickou zásuvku ovládat (ON/OFF) nebo analyzovat data z naměřených hodnot spotřeby energie. 

PowerCable MQTT lze připojit do libovolného MQTT brokeru (LAN / internet), stejně jako do Vaší online služby. 
Pomocí MQTT-flex lze uživatelsky nastavit strukturu MQTT komunikace (Topic & Payload + podmínky odesílání 
zpráv) přesně tak, jak ji potřebujete. 

Produkt je jedinečný rychlostí instalace většího počtu kusů pomocí NFC konfigurace a kvalitou provedení. 
Funguje spolehlivě v širokém rozsahu teplot, podporuje upgrade firmwaru přes webové rozhraní, lze jej ovládat 
přes dokumentované API rozhraní, měření elektrických veličin je velmi přesné (1% odchylka), spíná při 
průchodu proudovou nulou a další. 

  

POUŽITÍ POWERCABLE MQTT 101X 

Potřebujete z cloud portálu měřit nebo ovládat elektrickou zásuvku 230V? PowerCable MQTT 101x je produkt 
pro vás. Průmyslová WiFi zásuvka je ideální řešení pro zapnutí/vypnutí nebo analýzu napájení elektrických 
zásuvek 230V z cloudu. Cílový MQTT broker může být umístěn v lokální síti nebo na veřejném internetu. 

•  IoT aplikace: vzdálený monitoring napájených zařízení 

•  Sdílené prostory: Rozpočítávání spotřeby energií per uživatel 

•  Smart Home: Integrace do bytových komplexů, úspora energie 

•  Průmyslový dohled: IIoT aplikace, Predictive maintenance a hlídání efektivity výrobních podniků (úspora 

energie díky odpojování nevyužitých zařízení) 

•  Měření spotřeby elektrické energie pro detekce výpadku přístrojů (lednice, vodní pumpa, 3D tiskárna, 

laboratorní vybavení, …) 

•  Firmy v oblasti Digital signage nebo AV (Audio Video) multimédií často používají NETIO zásuvky pro 

ovládání multimediálních obrazovek a k detekci funkce (z měření napájení). 

  

RYCHLÁ INSTALACE DO WIFI SÍTĚ + WIFI RECONNECT 

PowerCable MQTT je připojen do LAN sítě pomocí WiFi (vnitřní anténa). 

 

https://www.netio-products.com/cs/slovnik/web-konfigurace
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/wifi
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/mqtt
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/mqtt
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/mqtt-flex
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/nfc-konfigurace-pre-config
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/wifi
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/pristupovy-bod-access-point


Rychlá instalace do sítě 

Připojení do WiFI sítě je velmi jednoduché: 

•  NETIO PowerCable vytvoří WiFi AP na které se připojíte z mobilu / PC. 

•  Nascanuje okolní WiFi sítě (vyberete ze seznamu), vložíte heslo. 

•  NETIO PowerCable potvrdí připojení do sítě a zobrazí přidělenou IP adresu. 

•  Zařízení NETIO PowerCable lze na LAN síti najít pomocí utility NETIO Discover. 

Pro připojení zařízení do sítě lze využít i funkci NFC-preconfig, která umožní ještě snadnější konfiguraci zařízení 
(Více v sekci NFC-preconfig). 

  

WiFi Reconnect pro stabilní dostupnost zařízení 

Produkt je vybaven sadou funkcí NETIO WiFi Reconnect, které zajišťují stabilní dostupnost zařízení v běžné 
WiFi síti. WiFi Reconnect, zajistí stabilní připojení do LAN sítě i v případě výpadků WiFi AP, přepínání mezi 
několika WiFi AP kvůli kolísavému signálu a podobně. 

  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.netio-products.com/cs/slovnik/pristupovy-bod-access-point
https://www.netio-products.com/en/software/netio-discover
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/nfc-konfigurace-pre-config
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/wifi-reconnect
https://www.netio-products.com/cs/zarizeni/powercable-mqtt-101x


  

https://www.netio-products.com/cs/zarizeni/powercable-mqtt-101x


 
  

https://www.netio-products.com/cs/zarizeni/powercable-mqtt-101x
https://www.netio-products.com/cs/zarizeni/powercable-mqtt-101x


 
  

https://www.netio-products.com/cs/zarizeni/powercable-mqtt-101x
https://www.netio-products.com/cs/zarizeni/powercable-mqtt-101x


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OTEVŘENÉ API PRO PŘIPOJENÍ DO CLOUDOVÝCH SLUŽEB 

Pomocí M2M komunikačních protokolů lze zásuvku ovládat zavoláním příkazu (On / Off / Toggle / Short 
On / Short Off) nebo posílat data o měření spotřeby do Vaší cloudové služby. V cloudu lze potom provádět 
analýzu elektrického měření (spotřeby) v reálném čase a tak provádět dohled na velkém množství elektrických 
zařízení, které jinak monitorovat nelze. Z napájecího napětí lze zjistit, zda běží televizní obrazovka s reklamou, 
jestli správně funguje lednice, klimatizace a podobně. Častou aplikací je rozpočítávání provozu přístrojů na 
základě jejich elektrické spotřeby. 

PowerCable MQTT s cloudovou službou umožňuje cenově velmi efektivní dohled přístrojů, které je velmi drahé 
dohledovat jiným způsobem v potřebném množství. 

PowerCable MQTT 101x podporuje několik otevřených M2M protokolů pro připojení do jakékoliv cloudové 
služby či brokeru: 

• MQTT-flex (konfigurovatelné MQTT) 
• HTTP(s) Push - JSON 
• HTTP(s) Push - XML 

  

https://www.netio-products.com/cs/slovnik/m2m-api
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/toggle-akce-4
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/short-on-akce-3
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/short-on-akce-3
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/short-off-akce-2
https://www.netio-products.com/cs/zarizeni/powercable-mqtt-101x


 

MQTT / MQTT-flex 

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) je M2M protokol k výměně zpráv. Často se používá pro IoT 
aplikace a pro komunikaci s Cloudem, protože zařízení se aktivně připojuje na server. Protokol nativně 
podporuje SSL šífrování.   
Protokol MQTT se v posledních letech stává velmi populárním, ale různá zařízení podporují různou strukturu dat 
a pravidla odesílání zpráv. To komplikuje centrální zpracování dat na serveru. NETIO proto umožňuje 
zákaznickou úpravu struktury zpráv pomocí flex rozšíření. 

S použitím MQTT-flex snadno připravíte konfiguraci pro MQTT připojení do všech běžných cloudových IoT a 
IIoT platforem: Amazon AWS, Microsoft Azure, IBM BlueMix a další.. 

  

MQTT-flex konfigurace 

Protokol MQTT lze v PowerCable MQTT 101x podrobně nakonfigurovat díky rozšíření MQTT-flex. V textové 
konfiguraci MQTT-flex lze definovat strukturu MQTT zpráv (Topic / Payload) a podmínky odeslání jednotlivých 
zpráv (periodicky, při změně hodnoty nad x, ..). 

Více informací o MQTT-flex 

• NETIO slovník pojmů (Glossary): MQTT-flex 

• Informace pro vývojáře: MQTT-flex na  NETIO Wiki 
• AN40: Začínáme s PowerCable MQTT-flex přes HiveMQ MQTT broker do mobilní aplikace 

  

Standardní konfigurace 

Default konfigurace zařízení posílá všechny měřené hodnoty každých 15 minut, aktuální hodnotu proudu [A] a 
[Wh] vždy při změně ve spotřebě připojeného zařízení. 

 

  

 

HTTP(s) Push - JSON 

PowerCable MQTT 101x se periodicky připojuje na nastavený server pomocí http / https protokolu a přenáší 
data ve struktuře .json (JavaScript Object Notation).   Komunikace je pouze jednosměrná, protokol se hodí 
pouze pro měření hodnot. 

• Periodu připojení na server lze nastavit od 10 sekund 
• JSON používá standardní http port 80 (povolený ve většině vnitřních sítí) 
• HTTPs verze používá SSL šifrování. 
• JSON formát je velmi rozšířený 

>> HTTP(s) Push – JSON 

  

https://www.netio-products.com/cs/slovnik/mqtt
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/mqtt-flex
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/mqtt-flex
https://wiki.netio-products.com/index.php?title=MQTT-flex#Default_NETIO_MQTT-flex_configuration
https://www.netio-products.com/cs/aplikacni-poznamky/an40-zaciname-s-powercable-mqtt-flex-pres-hivemq-mqtt-broker-do-mobilni-aplikace
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/https-push-json
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/mqtt
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/https-push-json


 

HTTP(s) Push - XML 

PowerCable MQTT 101x se periodicky připojuje na nastavený server pomocí http / https protokolu a přenáší 
data ve struktuře .xml (EXtensible Markup Language).    Komunikace je pouze jednosměrná, protokol se hodí 
pouze pro měření hodnot. 

• Periodu připojení na server lze nastavit od 10 sekund 

• XML používá standardní http port 80 (povolený ve většině vnitřních sítí) 
• https verze používá ssl šifrování. 

>> HTTP(s) Push - XML 

 

NFC PRE-CONFIG - INSTALACI ZAŘÍZENÍ BĚHEM 60 SEKUND 

Připojení k WiFi síti (SSID a heslo) lze nastavit bez zapnutí zařízení. Pomocí mobilní aplikace (NETIO Mobile 
2) nastavíte konfiguraci a přenesete ji do PowerCable přes NFC z mobilního telefonu / tabletu. Při instalaci 
většího množství kusů šetří tato technologie zásadně čas potřebný k instalaci. 

NFC pre-config lze využít také pro rychlou integraci s cloudovým portálem. Cloudový portál dodá konfigurační 
soubor pro mobilní aplikaci. Konfiguraci lze potom nahrát pomocí NFC do PowerCable, aniž by jej bylo potřeba 
zapnout. 

Celý proces včetně vybalení z krabice netrvá déle než 60 sekund a Vaše chytrá zásuvka je připojena k MQTT 
brokeru. 

>> Přečtěte si více o NFC-preconfig 

 

  

 

ELEKTRICKÉ MĚŘENÍ 

PowerCable MQTT 101x měří všechny důležité elektrické parametry. Podrobné měření mnoha elektrických 
veličin je praktické, pokud chcete analýzou těchto dat zjišťovat reálný stav napájených zařízení. 

Měřené hodnoty elektrických veličin jsou zobrazeny na webu zařízení a zároveň v podporovaných M2M 
cloudových protokolech (MQTT a HTTP(s) Push XML / JSON). 

Každý PowerCable je kalibrovaný ve dvou bodech během výroby a měří spotřebu s vysokou přesností. 

• Proud [A] 

• Výkon [W] 

https://www.netio-products.com/cs/slovnik/https-push-xml
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/nfc-konfigurace-pre-config
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/https-push-xml
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/nfc-konfigurace-pre-config
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/elektricke-mereni


• Energie [Wh] 
• TPF (True Power Factor) 
• Napětí [V] 
• Frekvence napájecí sítě [Hz] 
• Fáze [-180 … 180°] 

>> Více o elektrickém měření 

  

Software pro záznam měřených hodnot (comming soon) 

Pro jednoduché aplikace připravuje NETIO pro zákazníky jednoduchou utilitu NETIO-data-collector, která běží 
na serveru (uvnitř sítě zákazníka nebo ve veřejném internetu) a sbírá data o spotřebě elektrické energie na 
jednotlivých elektrických zásuvkách. 

• Vstup dat: Jakékoliv NETIO zařízení s podporou HTTP Push (testováno až 250 zařízení) 

• Výstup dat: databáze vývoje spotřeby po jednotlivých časech na vstupních zařízeních jako .csv soubor 
• Lze spustit na: Windows, Linux (používá Python skripty), jakýkoliv server. 

  

PRŮMYSLOVÁ KVALITA PRODUKTU 

NETIO zásuvky jsou výjimečné kvalitou provedení. Každý kus je vybaven sadou podpůrných funkcí, které 
zajišťují spolehlivost a dlouhou životnost Vašich zásuvek: 

• Otevřená M2M API 
• NFC pre-config: Instalace u zákazníka během 60 vteřin. 
• Široký rozsah provozních teplot (-10 až 65 °C) 
• Přesné měření elektřiny (<1%), každý kus je kalibrovaný 
• Možnost upgrade FW přes web a jejich zpětná kompatibilita 
• IOC -  Nezávislé ovládání výstupu 
• PowerUp state – definovaná úroveň po zapnutí 
• WiFi Reconnect 
• ZCS – Spínání relé v proudové nule 

  

 

MOBILNÍ APLIKACE 

PowerCable zatím (říjen 2019) není možné ovládat současnou mobilní aplikací od výrobce. 

Připravujeme mobilní aplikaci pro ovládání PowerCable xxx zabezpečeným způsobem přes NETIO cloud. 
Uvedení aplikace přepokládáme začátkem roku 2020. 

Obecné mobilní aplikace 

K ovládání PowerCable MQTT 101x lze použít obecné mobilní aplikace pro iOS i Android, viz AN40: Začínáme s 
PowerCable MQTT-flex přes HiveMQ MQTT broker do mobilní aplikace 

 

https://www.netio-products.com/cs/slovnik/elektricke-mereni
https://www.netio-products.com/cs/software/m2m-api-interface
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/nfc-konfigurace-pre-config
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/elektricke-mereni
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/ioc-independent-output-control
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/powerup-state
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/wifi-reconnect
https://www.netio-products.com/cs/slovnik/zcs-zero-current-switching
https://www.netio-products.com/cs/aplikacni-poznamky/an40-zaciname-s-powercable-mqtt-flex-pres-hivemq-mqtt-broker-do-mobilni-aplikace
https://www.netio-products.com/cs/aplikacni-poznamky/an40-zaciname-s-powercable-mqtt-flex-pres-hivemq-mqtt-broker-do-mobilni-aplikace

