
Od wersji 4.1.4.d

INSTRUKCJA 
PODŁĄCZENIA i USTAWIENIA UNIWERSALNEGO 

STEROWNIKA ROLET
w oparciu o stertownik Internetowy PLC

STERBOX

Instrukcja dla zestawów w wersji 
sterowania z przycisków i aplikacji.



Gotowy i skonfigurowany zestaw do
aplikacji 

Sterbox Control i Sterbox Rolety 



Rozmieszczenie portów dla modułu podstawowego
Zasilanie 12V

Np. do świateł



DÓŁ STERBOXA złącze 12 stykowe duże
p1- wyjście przekaźnikowe ON/OFF
p2- wyjście przekaźnikowe ON/OFF
p3- wyjście przekaźnikowe ON/OFF
p4- wyjście przekaźnikowe ON/OFF

GÓRA STERBOXA złącze 16 stykowe małe

- zasilanie Sterboxa (minus)
+ zasilanie Sterboxa (plus)
p5 - wyjście do przekaźnika dla rolety 1 góra
p6 - wyjście do przekaźnika dla rolety 1 dół
p7 - wyjście do przekaźnika dla rolety 2 góra
p8 - wyjście do przekaźnika dla rolety 2 dół
G - masa
p9 - wyjście do przekaźnika dla rolety 3 góra  
P10 -wyjście do przekaźnika dla rolety 3 dół 
p11 - wyjście do przekaźnika dla rolety 4 góra 
P12 - wyjście do przekaźnika dla rolety 4 dół
wa0 – wejście analogowe wolne
wa1 – wejście analogowe wolne
wa2 – wejście analogowe wolne

GÓRA STERBOXA 8 stykowe małe 
p13 - wejście wyłącznika góra roleta 1 (up11)
p14 - wejście wyłącznika dół roleta 1 (down11)
p15 - wejście wyłącznika góra roleta 2 (up12)
P16 - wejście wyłącznika dół roleta 2 (down12)
p17  -wejście wyłącznika góra roleta 3 (up13)
p18 - wejście wyłącznika dół roleta 3 (down13)
p19 - wejście wyłącznika góra roleta 4 (up14)
p20 - wejście wyłącznika dół roleta 4 (down14)

Komenda podnieś wszystkie (upgr1)
Komenda opuść wszystkie (downgr1)(up11) , (down11)…… itd. To komendy do sterowania z aplikacji epilot Sterbox



12V

Podłączenie  przekaźników i wyłączników do modułu podstawowego

itd..

itd..

Dla rolety 4 dół

Dla rolety 4 góra

Dla rolety 1 dół

Dla rolety 1 góra

+
-

Przycisk 
rolety 4

Przycisk 
rolety 1

itd..

Itd..



Dla przekaźników 16A np. RM85 lub RM85 INRUSH 
należy zastosować mostek

Szczegółowy przykład podłączenia silników
rolet do przekaźników.

Zasilanie za zabezpieczeniem

+12V
Itd.. 

Do wyjść Sterboxa lub 
modułów rozbudowy



Sterbox jest skonfigurowany do aplikacji Sterbox Control – wystarczy tylko wpisać adres IP 
Sterboxa w ustawieniach aplikacji.

Przykładowy wygląd aplikacja na telefonach/smartfonach



Sterbox jest skonfigurowany do aplikacji Sterbox Control – wystarczy tylko wpisać adres IP 
Sterboxa w ustawieniach aplikacji. Przykładowy wygląd aplikacja Tablecie iPad itp



Sterbox jest skonfigurowany również do aplikacji e-pilot Sterbox rolety – wystarczy tylko 
wpisać adres IP Sterboxa w ustawieniach aplikacji



Możemy też skonfigurować do e-pilota wpisując w pola które mają sterować odpowiednią 
komendę podaną na  stronie z opisem portów ( komendy na niebiesko –np. up11,down11 itd)

Jest to tylko przykład skonfigurowanej aplikacji e-pilot , która można dowolnie 
skonfigurować. ( instrukcja e-pilot)



To samo dotyczy aplikacji e-pilot Sterbox 
Home wpisując w pola które mają sterować 
odpowiednią komendę podaną na  stronie z 
opisem portów ( komendy na niebiesko –
np. up11,down11 itd)



Dodatkowe sterowanie z przeglądarki po wpisaniu adresu Sterboxa. Jest to dodatkowa możliwość sterowania.



Dodatkowe sterowanie z przeglądarki po wpisaniu adresu Sterboxa. Jest to dodatkowa możliwość sterowania. cd. .



Dodatkowe sterowanie z przeglądarki po wpisaniu adresu Sterboxa. Jest to dodatkowa możliwość sterowania. cd. .



Poniżej przedstawiam podstawowe funkcje które należy zmienić lub można zmienić 
opcjonalnie.

Szczegółowe zasady konfiguracji i programowania
https://sterbox.eu/index.php/sterbox/instrukcje

Sterbox jest ustawiony na 
standardowym adresie 192.168.0.177
Hasło sterownia : 1234
Hasło konfiguracji : abcd

Uwaga:
Po zmianie parametrów np. czasów przed 
wyjściem z konfiguracji należy wejść do 
Menu głównego i kliknąć

Zachowaj ustawienia

https://sterbox.eu/index.php/sterbox/instrukcje


Programowanie Sterboxa

Należy wpisać dane sieci LAN/WAN.
Fabrycznie Sterbox ma adres 192.168.0.177 ( jeżeli sieć komputerowa LAN ma inna adresację trzeba zmienić w routerze lub w Sterboxie)

Po wpisaniu tego adresu pojawi się okno logowania. Klikamy na ustawienia i wpisujemy standardowe hasło: abcd
( standardowe hasło do sterowania: 1234)



Pojawi się nam okno ustawień i klikamy na ustawienia generalne Dodatkowe okno do nawigacji



Konfiguracja niektórych ustawień

177

Ustawienie danych sieci komputerowej



Tutaj wpisujemy 
współrzędne 
naszego miejsca tj.

Ustawienie zegara astronomicznego Tutaj nic nie należy 
zmieniać w żadnej z 

makrocel



Ustawienie nazwy strony głównej i strony przycisków rolet.



W Makrocelach BUTTON możemy zmieniać opisy i  wygląd ikony w aplikacji  ( jest kilka takich Makrocel)

Wyszukiwanie 
makrocel

Przykład Makroceli głównego Okna sterowania



W Makrocelach BUTTON możemy zmieniać opisy i  wygląd ikony w aplikacji  ( jest kilka takich Makrocel 
zależnie od ilości rolet) cd.

Wyszukiwanie 
makrocel

Przykład Makroceli Okna sterowania roletami



W Makrocelach Rolety i brama „BLINDS” możemy zmieniać czas pracy rolet  ( w zależności od wersji zestawu 
jest kilka takich Makrocel)

Wyszukiwanie 
makrocel

Zmiana czasu 
pracy rolet



KONIEC


