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IP WATCHDOG – produkt gotowy: 

Lista elementów: 

Ilośd: Cena ogółem: Zdjęcie: Opis: 

1 20 PLN 

 

Obudowa Kradex ZP120 120x120x60 

1 80 PLN + 
koszty 
wysyłki 

 

IP watchdog (ALIEXPRESS: Nowy DC12V 2 kanał Ethernet 
sieci IP moduł przekaźnika internetu Watchdog wysokiej 
jakości) 

1 10 PLN 

 

Gniazdo AC panelowe 

1 5 PLN 

 

Kabel AC wtyczka z uziemieniem – długośd dowolna 
(3x0.75mm2) 

1 3 PLN 

 

Kabel DC wtyczka 2.5/5.5 KĄTOWY – długośd dowolna 

1 36 PLN 

 

Licznik impulsów 12V DC (elektromagnetyczny, panelowy) 
(opcjonalnie – jeśli chcesz znad skalę ciągłości problemów z 
routerem, bądź przerw u dostawcy Internetu) 
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1 25 PLN 

 

Zasilacz 12V DC 1A dopuszkowy PULSAR PSC12010 

1 10 PLN 

 

Przekaźnik 2 torowy 12VDC np. OMRON, RELPOL, FINDER 

1 3 PLN 

 

Przekaźnik 1 torowy 12VDC np. SONGLE 

1 0.5 PLN 

 

Dioda LED czerwona/zielona (wspolna elektroda ujemna) 
5mm 
Kolor zielony – router OK. 
Kolor czerwony – czas wyłączenia routera 

1 0.5 PLN 

 

Oprawka LED 5mm 

1 2 PLN 

 

Przełącznik 3 pozycyjny ON-OFF-ON, 2 torowy 
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2 3 PLN 

 

Dławica PG7 

1 26 PLN + 
koszty 
wysyłki 

 

Timer impulsowy do sterowania cewką licznika impulsów 
(licznik w chwili wyzwolenia pobiera około 400mA) 
(ALLEGRO:  PRZEKAŹNIK Czasowy REGULOWANY IMPULS 
12V 10A) (Opcjonalnie jeśli będzie występowad licznik 
impulsów) 

2 2.50 PLN 

 

Złączka np. WAGO 3 torowa na linkę lub kostka zaciskowa 

0 5PLN 

 

Rurka termokurczkiwa, przewód 2x0.75, przewody do 
łączenia przekaźników, diody LED, timera – okablowanie 
wewnętrzne, opornik do diody LED 750Om, gniazdo 
2.1/5.5, wkręty do zamocowania gniazda i licznika. 

1 1 PLN 

 

Buzzer z generatorem (opcjonalnie jeśli chcesz mied 
wiedzę czy doszło do zawieszenia routera będąc np. w 
innym pokoju) 

1 3 PLN 

 

Patchcord dowolnej długości (zalecana linka – nie drut) 

 SUMA OK.: 
240PLN 

 Nie mam możliwości dokładnie wycenid   
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1. Przygotuj obudowę w środku: 

- Zetnij kołki zaznaczone w czerwonych okręgach 

-Zetnij ściankę zaznaczoną prostokątem w sposób jak na obrazku 

 

 

 

48x26mm 

Fi 8mm 

 

20mm 

 39mm 

 

15mm 

 

36mm 

 

36mm 

 

Fi 6mm 

 

31mm 

 18mm 
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2. Przygotuj diodę, wlutuj opornik do Anody, długości przewodow około 20cm; zabezpiecz termokurczkami, 

umiesc w oprawce. Umieśd diodę z oprawką w obudowie jak w ilustracji powyżej. Użyj kleju na gorąco, 

aby usztywnid zamontowaną oprawkę. 

 

3. Przygotuj płytkę z timerem dla licznika impulsów, od spodu oklej taśmą dwustronną piankową: 

  

 

Fi 44mm 

 

2x Fi 12mm 

 

15mm 

 

20mm 

 

30mm 

 

30mm 

 

38mm 
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4. Przygotuj zasilacz według poniższego zdjęcia – nic nie obcinaj, aby nie utracic gwarancji! Wszystko wejdzie. 

 

5. Przygotuj przekaźniki: 20cm - 2 przewody zasilające cewkę + jeden dodatkowy dla przekaźnika SONGLE w 

miejscu styku COM, 15cm - 4 przewody 0.75mm dla 230V – lutuj do styków COMMON oraz Normal Open. 

 

W tym miejscu należy wlutowad czerwoną katodę diody 

oraz dodatkowym przewodem długości ok. 10 cm 

doprowadzid do + płytki timera  

W tym miejscu należy wlutowad zieloną katodę diody. 

UWAGA – ZABEZPIECZ MIEJSCA LUTOWANIA KOSZULKAMI 

TERMOKURCZLIWYMI – BLISKA OBECNOŚD 230V – RYZYKO 

PORAŻENIA PRĄDEM PRZY EKSPLOATACJI 

Dwie pary przewodów 

napięcia 230V brązowy oraz 

niebieski – zabezpiecz 

podwójną termokurczką 

Wolne styki zaizoluj. 
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6. Umieśd zasilacz, przekaźniki oraz timer w wcześniej przygotowanej obudowie według poniższej ilustracji. 

Dodatkowo przykręd dławice. Zasilacz klej używając skrawka piankowej taśmy dwustronnej. Pozostaw 3 

mm szczelinę między zasilaczem a płytą czołową obudowy, aby w niej umieścid przewody od przełącznika 

do przekaźników. 

 

7. Przełącznik lutuj według poniższego schematu, zepnij przewody używając trytytek. Przełącznik umożliwia 

wymuszone stałe załączenie, wyłączenie lub możliwośd wyłączenia routera przez Watchdoga. 

 

 

Od lewej: Przekaźnik OMRON 

kablami 230V skierowanymi jak na 

obrazku, Przekaźnik SONGLE, 

wyrównaj do krawędzi 

przekaźnika OMRON od strony 

cewki, aby zrobid miejsce na 

gniazdo 230V

 

https://www.facebook.com/SQ9PXL


WATCHDOG IP z układem wykonawczym projektu i wykonania Sebastian Gał (https://www.facebook.com/SQ9PXL) 

8 
 

8. Obetnij przewód z gniazdem 2.5/5.5 na odcinek około 20cm. Zacznij lutowad zgodnie z biegunowością. Do 

gniazda dodatkowo zalutuj resztę instalacji, według rozpisu poniżej. 

 

9. Podłącz licznik impulsów i wyreguluj timer potencjometrem jak na zdjęciu. 

Licznik powinien wejśd w szczelinę w przygotowanej wcześniej obudowie. 

Przykręd przewody licznika we wskazane miejsca. W zaznaczonej listwie zaciskowej wkręd zworę. 

Licznik możesz unieruchomid używając dwustronnej piankowej taśmy klejąc licznik z zasilaczem. 

 

10. Wprowadź przewody do wnętrza obudowy poprzez dławice kablowe oraz zaciśnij RJ45 na koocu kabla 

Ethernetowego i wepnij do Watchdoga, którego możesz unieruchomid odrobiną taśmy piankowej. 

 

 

 

„Minus”: 

Cewka przekaźnika 1, cewka 

przekaźnika 2, Anoda diody, 

timer, watchdog zasilanie 

„Plus”: 

COM przekaźnika Songle, 

watchdog COM1 i COM2 

(opcjonalnie mostkowane 

styki przełącznika powyżej), 

watchdog zasilanie  
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11. Połącz kostkami WAGO przewody zasilające (Fazowy i Neutralny z przewodami zasilacza oraz jedną parą 

przewodów idących od przekaźnika. UWAGA! Wybierz do stałego podłączenia z siecią 230V przewody 

idące ze styków NO a nie z COM. W momencie użycia odwrotnej pary istnieje ryzyko pojawienia się 

napięcia 230V na nieużywanych stykach przekaźnika. Przez otwór gniazda 230V wypuśd przewody PE, L, N i 

przykręd je do gniazda. Dla poprawy bezpieczeostwa na śruby gniazda naklej warstwę taśmy izolacyjnej. 

 

  

 

12. Skręd finalnie obudowę oraz przykręd wkrętami gniazdo 230V oraz licznik. Nie zapomnij unieruchomid 

przewodów skręcając dławice kablowe. 

 

P.S. Opcjonalny buzzer podłącz równolegle z licznikiem impulsów. Dobierz wcześniej opornik, aby dobrad 

odpowiedni poziom głośności oraz aby go nie spalid – ja użyłem wersji zasilanej referencyjnym napięciem 5V. 

Uważaj na biegunowośd. 

 

Od Sprzedawcy z Aliexpress powinniście dostad manual konfiguracji Watchdoga oraz oprogramowanie. Banalnie 

prosta sprawa, jeśli potrzeba – dorzucę link do postu. 

 

Pozdrawiam, 

Sebastian Gał 
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