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Termék áttekintés 

Termékleírás 
Az Efento NB-IoT érzékelők mobilhálózaton (Narrowband IoT) továbbítják az adatokat, és nem 
igényelnek további eszközöket (router, gateway stb.). Az adatrögzítők fel vannak szerelve Bluetooth 
Low Energy interfésszel is, amely lehetővé teszi a gyors és egyszerű konfigurációt az okostelefonnal.

Az érzékelők számos paramétert mérnek, beleértve a hőmérsékletet, a páratartalmat, a légnyomást, a 
talajnedvességet, az állapotot (nyitás / zárás), az impulzusok számát (impulzusszámlálók), a levegő 
minőségét és a különböző gázokat vagy vízszivárgást.
Az Efento NB-IoT naplózók CoAP protokollon (RFC 7252) keresztül kommunikálnak és bármilyen 
felhőplatformba vagy szerver alapú megoldásba integrálhatók. A naplózók az Efento Cloud platformon 
keresztül is dolgozhatnak. Az eszközök teljes mértékben távolról kezelhetők, beleértve a távoli 
konfigurációt és a biztonságos levegőn keresztül történő szoftverfrissítéseket (SoTA) .

Az érzékelők elemmel működnek és (a jel minőségétől és az átviteli intervallumtól függően) akár 10 
évig is működhetnek karbantartás nélkül. Jó jelminőség esetén (ECL = 0) a készülék akár 195 000 
alkalommal is képes adatokat továbbítani. 

Technikai adatok 

Celluláris modul 3GPP Release 13 
Teljesítmény: 23 dBm 
NB-IoT sávok: 

● 8, 20 (PCB antenna)
● 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 66

(u.fl antenna)

Akkumulátor ● Akkumulátor 3,6 V, 4200 mAh (130 000 átvitel ECL 0-ban,
élettartam akár 10 év) (alapértelmezett)

● Akkumulátor 3,6 V, egyenként 6300 mAh (akár 195 000
átvitel ECL 0 -ban, élettartam akár 10 év)

Mért értékek Minden érzékelőnek legfeljebb három slotja lehet
Minden slot mérheti: hőmérsékletet (belső érzékelő vagy 
szonda), páratartalmat (belső érzékelő vagy szonda), 
légnyomást, VOC-t, nyitás/zárás, impulzusszámláló, szivárgás
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Mérési és átviteli 
időközök 

Felhasználó által konfigurálható
Mérési gyakoriság: 1 perctől – 10 napig 
Átviteli intervallum: 1 perctől – 10 napig 

Memória 60 000 mérés 
Amikor nincs hálózati kapcsolat, az eszköz puffereli a méréseket a 
belső memóriájában és a kapcsolat helyreállítása után továbbítja 
azokat a platformra. Amennyiben a memória megtelt, a legrégebbi 
méréseket kicseréli az újakra.

Kommunikációs protokollok CoAP (RFC 7252), támogatja mind a megerősíthető, 
mind a nem megerősíthető adatkeretet

Az adatokat protokollpufferekben (protobuf) küldik 

Bluetooth Low Energy (okostelefonokkal való kommunikációhoz) 

SIM card Micro SIM (3FF) (alapértelmezett) 
Beépített SIM (kérésre elérhető) 

Hálózati beállítások APN (auto vagy manuális) 
PLMN (auto vagy manuális) 

Indikátorok
(hibaelhárítás) 

A készülék állapotát jelző LED -ek 

Az eszközinformációk, amelyeket a szerver kérhet, a következők: 
jelerősség dBm-ben, teljes teljesítmény dBm-ben, TX teljesítmény 
dBm-ben, cellaazonosító, ECL, SNR, EARFCN, PCI, RSRQ, összes 
átvitt bájt, összes fogadott bájt, akkumulátorfeszültség , üzemidő

A diagnosztikai adatok, beleértve a hálózati paramétereket és a 
hálózati kapcsolat állapotát, Bluetooth-on keresztül is elérhetők

Mechanika Ház, burkolat anyaga: ABS
Méret: 28 x 60 x 124 mm, 110 g
Szondák hossza (csak szondákkal rendelkező naplózókhoz): 
alapértelmezés szerint 1 méter, más hosszúságok kérésre 
rendelkezésre állnak
Működési tartomány: -35 ° C és + 70 ° C között
Szerelés: kétoldalas ragasztószalag akril ragasztóval vagy 2 x M3 
csavarral

Tanúsítványok CE, RoHS 

www.getefento.com | +48 574 753 980 | efento@efento.pl  3 

http://www.efento.pl/


Efento SP. J. 
Ul.Krupnicza 14/5 

31-123 Kraków

Fizikai méretek 

Üzemmódok 
Energiatakarékos mód (PSM) 
Ez a csökkentett energiafogyasztás módja. Az érzékelő méréseket végez a felhasználó által beállított 
periódussal és elmenti azokat a memóriájába. A felhasználók olvashatják a méréseket és 
módosíthatják az érzékelő beállításait olyan mobileszközökön, amelyeken telepítve van az Efento mobil 
alkalmazás. A készülék nem küld/fogad adatokat NB-IoT hálózaton keresztül.

Átviteli mód 
Ebben a módban az érzékelő elküldi az adatokat egy szerver/felhő platformra NB-IoT hálózaton 
keresztül. Az átviteli mód során az érzékelő több energiát fogyaszt, de ebben a módban csak néhány 
másodpercig marad. Az eszközök új konfigurációt kaphatnak a szerver által küldött válaszban. Az 
eszközök néhány okból belépnek az átviteli módba, beleértve az időszakos adatátvitelt, a felhasználó 
által kiváltott átvitelt, a küszöb túllépése miatt történő továbbítást vagy az újraküldést.
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Az energiatakarékosság érdekében az érzékelő legtöbbször energiatakarékos üzemmódban marad. A 
szerverrel folytatott kommunikációt a naplózó csak adatok küldése és (esetleg) új konfiguráció 
fogadása céljából kezdeményezi a szerverről. 

LED-ek 
Az NB-IoT érzékelő két LED-del van felszerelve: zöld és piros. Ha az eszköz be van kapcsolva és 
megfelelően működik (a készülék energiatakarékos módban van), mindkét LED folyamatosan kialszik. 
A diódák villogása jelzi az eszköz aktuális állapotát vagy az általa végrehajtott műveletet. A LED -ek a 
NYÁK szélén vannak elhelyezve, és az adatrögzítő oldalán lévő vágásokon keresztül láthatók. A villogó 
LED-ek jelzik: 

● A piros LED egyszeri villogása 15 másodpercenként - problémák a regisztrációval a hálózaton

● A piros LED dupla villogása - kommunikációs probléma/nincs lefedettség (a regisztrált a
hálózaton). Az újraküldési mechanizmus elindul: az első újraküldés 15 perc után, a második 30
perc után, a harmadik 1 óra múlva, a negyedik 2 óra elteltével, majd 3 óránként

● A zöld LED két villogása - a készülék mérést végzett
● A zöld LED gyors villogása - Átviteli mód - az adatok NB -IoT hálózaton keresztül kerülnek elküldésre
● A piros és zöld LED -ek ötször felvillannak - A készülék elindul
● A piros LED gyors villogása - A készülék törli a belső memóriát (ezt az eszköz kezdeti

konfigurációján vagy a mérési időköz megváltoztatásakor láthatja)

Az első lépések 

SIM kártya 
Az Efento NB-IoT adatrögzítők két opcióban kaphatók: műanyag SIM-kártyával (micro SIM / 3FF) vagy 
beágyazott SIM-kártyával (kérésre). A SIM-kártyának támogatnia kell az NB-IoT-t.
Amennyiben a készülék beágyazott SIM -kártyával rendelkezik, nem kell SIM -kártyát behelyeznie. A 
Logger regisztrál a hálózatra, amint bekapcsolja.
A mikro-SIM -kártya tartó a NYÁK -ra van helyezve. A SIM -kártya behelyezéséhez ki kell nyitnia a 
készülék burkolatát.

Akkumulátor
Az érzékelő alapértelmezés szerint 3,6 V 4200 mAh akkumulátorral érkezik.. 

VIGYÁZAT:
Győződjön meg arról, hogy az érzékelő ki van kapcsolva a SIM-kártya behelyezésekor. A SIM -
kártya behelyezése, amikor a készülék be van kapcsolva, károsíthatja az adatrögzítőt!
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Az érzékelő indítása
A SIM-kártya behelyezése után kapcsolja be a készüléket - nyissa ki a házat, és állítsa a kapcsolót „ON” 
állásba. A készülék indításakor:

1. A piros és zöld LED-ek ötször felvillannak,
2. Ezután a piros LED-nek gyorsan villognia kell néhány másodpercig (az eszköz törli a memóriáját),
3. A zöld LED gyorsan villog néhány másodpercig (első átvitel NB-IoT hálózaton keresztül)

Mostantól a készülék működik, elvégzi a méréseket és elmenti azokat a memóriájába. 

VIGYÁZAT:
Robbanásveszély, ha az akkumulátort helytelenül helyezték be. Csak azonos vagy 
azzal egyenértékű típusra cserélje.

Védje a környezetet! Az akkumulátort megfelelően kell újrahasznosítani vagy 
ártalmatlanítani. Kövesse a helyi előírásokat és irányelveket az akkumulátorok 
megsemmisítésére vonatkozó eljárással kapcsolatban.
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Konfiguráció 
Konfiguráció az Efento Cloud-al 
Az Efento Cloud olyan platform, amely fogadja és tárolja az érzékelők által gyűjtött adatokat. Az 
Efento Cloudon megtekintheti az összes mérés előnézetét, exportálhatja azokat PDF vagy CSV 
jelentésként és beállíthatja az értesítéseket. Az Efento Cloud platform legfontosabb funkciói a 
következők:

● Adatok megjelenítése – az érzékelők méréseit diagram vagy táblázat formájában lehet
megjeleníteni, csak kattintson a „Dashboard” egyik eszközére. A diagramtartomány a kurzor
függőleges és vízszintes húzásával módosítható.

● Jelentések generálása – Jelentés létrehozásához kattintson az egyik érzékelőre, majd a
"Reports" elemre, válassza ki az időintervallumot és a bejegyzést, majd válassza ki az exportálást
PDF vagy CSV formátumban, vagy lépjen a "Reports" szakaszba és tegye ugyanezt. Ebben a
részben konfigurálhatja az automatikus jelentéseket is, amelyek a megadott e-mail címekre fognak
eljutni, az ütemezett időpontban (például havonta, minden nap).

● Szabályok/értesítések – Az Efento Cloud SMS t/e -mailt küldhet, ha a mért értékek kívül esnek a
biztonságos tartományon. A szabályok a „Rules” részben hozhatók létre. A szabály létrehozásához
ki kell választania a fizikai értékek egyikét, hozzá kell adnia a címzetteket, e-mailjeit vagy a
telefonszámukat be kell gépelni és ki kell választania, hogy mely érzékelőhöz lesz aktív ez a
szabály. Lehetőség van a riasztás késleltetésére is.

●

● Felhasználókezelés - A „Felhasználók” részben meghívhat felhasználókat a szervezetébe,
eltávolíthatja őket, vagy megváltoztathatja szerepkörüket és engedélyeiket.

Az Efento NB-IoT érzékelők konfigurálása az Android készülékekhez készült Efento 
mobilalkalmazással történik, amely letölthető a Google Playről.

1. Hozzon létre egy új fiókot a cloud.efento.io webhelyen és hozzon létre egy új szervezetet. Ha már
rendelkezik fiókkal, hagyja ki ezt a lépést.

2. Töltse le és telepítse az Efento mobilalkalmazást Androidra az eszközére. Az alkalmazás első
indításakor a felhasználónak meg kell határoznia, hogyan fogja használni az alkalmazást -
kommunikálni az Efento Clouddal vagy a közeli eszközökkel. Válassza az Efento Cloud
lehetőséget és jelentkezzen be Efento Cloud-fiókjába.

3. Érintse meg a főmenü ikont (három vonal a bal felső sarokban), és válassza a “Organisation
settings” -> “Add loggers” lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a naplózó
konfigurálásához és hozzáadásához a szervezetéhez.
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4. Állítsa be a riasztási szabályokat, amelyek SMS-t/e -mail értesítést küldenek Önnek, ha a
naplózó által mért értékek kívül esnek a biztonságos tartományon, vagy ha a naplózó adatai nem
érik el a platformot. Az Efento mobilalkalmazásban lépjen a Főmenübe, és válassza a „Alarm
rules” fület, állítsa be a szabályt és mentse a módosításokat.

Konfigurálás egy egyéni szerverrel 
Az Efento NB-IoT érzékelők a CoAP protokoll (RFC 7252 Constrained Application Protocol) segítségével küldik az 
adatokat. A CoAP egy könnyű UDP-alapú adatcsere -protokoll, amely az egyike a szabványos IoT-protokolloknak. 
Az adatokat Protobuf formátumban küldik el, ami alacsony rezsijének köszönhetően nagyon kényelmes 
adatküldésre is az Internet of Things eszközeivel.

Az Efento érzékelők könnyen integrálhatók bármilyen szerveralkalmazással. Az integráció lehetővé teszi a 
felhasználók számára, hogy elérjék alkalmazásukban a naplózó összes funkcióját - ez magában foglalja az adatok 
fogadását a naplózóktól és az eszközök távoli konfigurálását. A Protobufban elküldött adatformátum részletes 
leírása megtalálható az "Efento NB-IoT Loggers Integration Manual" -ban. Demó forráskódot is biztosítunk, 
amelyet futtathat a szerverén az Efento NB-IoT naplózókkal való kommunikáció érdekében. Ha bármilyen kérdése 
van az integrációval kapcsolatban, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Az Efento NB-IoT érzékelők kezdeti konfigurálása az Efento mobilalkalmazással történik, amely 
Android-eszközökre letölthető a Google Playről. Az alkalmazás lehetővé teszi a naplózó összes 
paraméterének konfigurálását és a mérések olvasását a naplózó memóriájából. Ezt követően a 
konfiguráció elvégezhető akár helyben, akár távolról, szerverről.

Miután letöltötte és elindította az alkalmazást, válassza a „Nearby devices” módot és látni fogja az 
összes érzékelőt, amelyek a mobileszköz hatótávolságán belül vannak.
Érintse meg a főmenü ikont (három vonal a bal felső sarokban), és gyorsan érintse meg 10-szer az 
Efento logó gombot. Ez aktiválja a Power felhasználói módot és hozzáférést biztosít az Efento érzékelők 
teljes konfigurációjához.

Amikor beállít egy szabályt a naplózóra (pl. 40% relatív páratartalom feletti 
páratartalom), akkor az értéket a következő kommunikáció során elküldi a naplózónak. 
Ettől a pillanattól kezdve, ha a mért érték meghaladja a küszöbértéket, a naplózó 
azonnal elküldi az adatokat az Efento Cloud-nak, függetlenül attól, hogy mennyi az 
átviteli intervallum. 

Aktiválja a Power felhasználói módot, hogy hozzáférjen az Efento érzékelők teljes 
konfigurációs beállításaihoz. A Power felhasználói mód aktiválásához érintse meg 
gyorsan 10-szer az Efento logót az Efento alkalmazás főmenüjében.
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Koppintson az Önt érdeklő érzékelőre, az alkalmazás csatlakozni fog hozzá és megjeleníti az érzékelő 
adatait az aktuális konfigurációval együtt. A beállítások menü megnyitásához érintse meg a „három 
pont” ikont a jobb felső sarokban. 

Érintse meg a „Cellular status” gombot a hálózati kommunikáció aktuális állapotának megjelenítéséhez. 

Ellenőrizze a „Registration status” mező értékét.

Ha az érték: 
● REGISTERED
● REGISTERED ROAMING

Az érzékelő regisztrált a hálózaton. Nem kell módosítania az eszköz hálózati beállításait. 

Ha az érték: 
● NOT REGISTERED, SEARCHING
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Az érzékelő továbbra is próbál csatlakozni az NB-IoT hálózathoz. Várjon 5 percet, és ellenőrizze újra az 
állapotot. Előfordulhat, hogy manuálisan kell kiválasztani azt a hálózatot is, amelyre az eszköznek 
regisztrálnia kell (ezt a kézikönyv további lépéseiben ismertetjük) 

Ha az érték: 
● REGISTRATION DENIED
● REGISTERED EMERGENCY ONLY
● UNKNOWN

Az eszköz nem tud megfelelően regisztrálni a hálózaton. A problémák azonosítása és megoldása 
érdekében lépjen kapcsolatba mobilszolgáltatójával. Ha a hálózat elutasította az eszközt, az ok 
megjelenik a „Regisztráció elutasításának oka” részben. Adja meg kezelőjének ezt az értéket a 
hibaelhárítás felgyorsítása érdekében. 
Ha az érték: 

● NOT REGISTERED_NOT_SEARCHING
Valószínűleg nincs NB-IoT hálózati lefedettség azon a helyen, ahol az érzékelő található. 

Annak érdekében, hogy az érzékelő kommunikálni tudjon a szerverrel, hozzá kell rendelnie a megfelelő 
APN-hez. Az APN (hozzáférési pont neve) a mobilhálózat és a nyilvános internet közötti átjáró neve. Az 
APN beállítások határozzák meg, hogy az érzékelők milyen szerverekkel kommunikálhatnak. A SIM -
kártyával együtt meg kell kapnia az APN -beállításokkal kapcsolatos információkat. Ha nem kapta meg 
az APN -beállításokat, próbálja meg az „Auto” (alapértelmezett beállítás) értékre állítani.

Az APN beállításához csatlakozzon az érzékelőhöz az Efento mobilalkalmazással, lépjen a „Settings” 
menübe, és válassza az „Power user” -> „APN”. 

A sikeres hálózati regisztrációt követően a készülék lekéri az időt a hálózatról. Mostantól az eszköz által 
végzett összes méréshez időbélyeg van hozzárendelve. Ha bármilyen okból az eszköz nem tudja 
lekérni az időt a hálózatról, akkor megpróbál csatlakozni az Efento Cloud platformhoz és időt kér a 
szervertől. Amennyiben a kapcsolat a szerverrel szintén nem lehetséges (például az eszköz 
kommunikál egy harmadik fél szerverével, vagy az APN helytelenül van konfigurálva), akkor az Efento 
alkalmazás segítségével beállíthatja az érzékelő idejét is.

Ellenőrizze a szükséges APN és PLMN beállításokat a mobilszolgáltatójától. Ha a 
beállítások helytelenek, az eszköz nem tudja küldeni / fogadni az adatokat a 
mobilhálózaton keresztül.
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A regisztrációs folyamat során az érzékelő elmenti a méréseket a felejtő memóriájába (RAM) és miután 
lekérte az időt a hálózatról, helyes időbélyegeket rendel a mérésekhez. Ha az akkumulátort eltávolítja, 
mielőtt lehívja az időt a hálózatról, ezek a mérések elvesznek.

Amennyiben a PLMN-t és az APN-t is helyesen állította be, de az érzékelő nem tud regisztrálni a 
hálózaton vagy kommunikálni a szerverrel, kérjük, olvassa el a kézikönyv „Hibaelhárítás” című részét.

Miután az érzékelő sikeresen regisztrálva van a hálózaton, beállíthatja a szerver címét, amelyre a 
naplózó elküldi az adatokat: 

1. Csatlakozzon az érzékelőhöz az Efento mobilalkalmazással, érintse meg a három pontot a jobb
felső sarokban -> “Power user” -> “Server configuration”

2. Válassza az „Other” lehetőséget, és írja be a szerver címét és portját, amelyre az adatokat el kell küldeni
3. Ha szeretné, a “Organisation token” mező segítségével további információkat küldhet a

szervernek (pl. API token). Opcionálisan beállíthatja az érzékelőt, hogy elküldje IMEI -jét a
szervernek. Az opció bekapcsolásához jelölje be az “IMEI as token” jelölőnégyzetet.

Eszköz beállítások 
Az Efento érzékelők minden, ebben a fejezetben leírt beállítása távolról is elvégezhető, a szerverről. Az 
eszköz távoli konfigurálásával kapcsolatos információkért olvassa el az „Efento Cloud kezelési utasítás” 
vagy az „Efento NB-IoT Loggers Integration Manual” című részt. 

Az ebben a részben ismertetett beállítások minden érzékelő típushoz elérhetők. Ezen felül egyes 
érzékelőtípusok további beállításokkal rendelkeznek. Ezeket a beállításokat az „Sensor specific 
settings” szakasz írja le.

Szabályok 
A felhasználók tizenkét edge logic szabályt állíthatnak be az 
eszközön. Mindegyik szabály egy „ha a feltétel teljesül, indítson 
műveletet” utasítás. Ezenkívül lehetőség van néhány 
matematikai művelet hozzáadására a feltételekhez, és olyan 
nyilatkozatok készítésére, mint „Ha az utolsó öt mérés 
átlagértéke véget ért ...”. A szabályok arra szolgálnak, hogy 
korlátozzák az eszköz által végrehajtott átvitelek számát és 
növeljék az akkumulátor élettartamát.
Rendelkezésre álló feltételek: 

● Küszöb felett - ha az érzékelő által mért érték alacsonyabb,
mint a küszöbérték, akkor a szerverre történő átvitel elindul. 
Lehetőség van a hiszterézis beállítására az ilyen típusú 
állapotokhoz

● Küszöb alatt - ha az érzékelő által mért érték magasabb,
mint a küszöbérték, akkor a szerverre történő átvitel elindul. 
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Lehetőség van a hiszterézis beállítására az ilyen típusú állapotokhoz 
● Differenciálküszöb - ha az aktuális mérés és a szerverre utoljára küldött mérés közötti

különbség abszolút értéke, akkor a szerverre történő átvitel elindul.

A felhasználók azt is beállíthatják, hogy az érzékelő néhány 
mérésből kiszámítsa az átlagos értéket és összehasonlítsa ezt 
az értéket a differenciális küszöbértékkel. Ezzel a funkcióval 
csökkenthető a mérési ingadozás hatása. Például a felhasználó 
beállíthatja az érzékelőt öt hőmérés átlagértékének 
kiszámítására és ellenőrizheti, hogy az utolsó elküldött mérés és 
az átlagérték közötti különbség nagyobb-e, mint 0,5 C.

Az átlagérték kiszámításához két mód létezik: 
● Mozgó átlag mód - az eszköz kiszámítja az átlagos

értéket az utolsó N mintából. Amikor új mérés történik, akkor a 
legrégebbi helyett az átlagérték számításába kerül. A felhaszná- 
lók meghatározhatják, hogy hány mérést kell figyelembe venni 
az átlagérték kiszámításakor. Például, ha a felhasználó úgy 
állította be az eszközt, hogy az utolsó három minta átlagos 
értékét számítsa ki, akkor az eszköz az N-2, N-1 és N mintákból 
fogja kiszámítani az átlagértéket. Egy új mérés elvégzése után 
az átlagos érték az N-1, N, N+1 mintákból kell kiszámítani.

● Ablak mód - az eszköz kiszámítja az átlagos értéket
az ablakméret összes mintájából. Az ablak „mozog”, miután a 
készülék elvégezte az ablak méretével megegyező számú 
mérést. A felhasználók meghatározhatják, hogy hány mérést 
kell figyelembe venni az átlagérték kiszámításakor. Például, ha 
a felhasználó beállította az eszközt az utolsó három minta 
átlagos értékének kiszámítására, akkor az eszköz az N-2, N-1 
és N mintákból fogja kiszámítani az átlagértéket. Az új átlagér- 
téket a rendszer kiszámítja, amint a  készülék három új mérést 
végzett (N+1, N+2, N+3).

Az értékek beállításához: 
1. Csatlakozzon a naplózóhoz, érintse a jobb felső sarokban található három pontot ->“Power user” -> “Rules”
2. Válassza ki az egyik szabály slotot. Minden helyet egyenlő bánásmódban részesítenek, így nem

mindegy, hogy melyik helyhez rendeljük hozzá az új szabályt. Minden alkalommal, amikor egy
eszköz mérést végez, ellenőrzi, hogy megsértették -e a szabályokat.

3. Válassza ki az állapot típusát, csatornát (ha egy eszköz pl. hőmérsékletet és páratartalmat mér,
beállíthatja a szabályt az egyik csatornára), küszöbértéket, hiszterézist, átlagos módot. Ezek a
paraméterek határozzák meg a szabály feltételeit
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4. Állítsa be a művelet típusát (jelenleg az egyetlen lehetséges művelet a “Trigger transmission”.
Más művelettípusok kerülnek hozzáadásra a jövőben)

Ha el szeretne távolítani egy szabályt, koppintson rá, állítsa be a feltételt „Disabled” értékre és mentse a 
beállításokat. 

Mérési intervallum
A mérési intervallum határozza meg, hogy az érzékelő milyen gyakran végezzen méréseket. Lehetőség 
van a mérési intervallum beállítására 1 perc és 10 nap között. A mérési időszak megváltoztatása 
alapértelmezés szerint nem távolítja el a méréseket az eszköz memóriájából.

A mérési időköz megváltoztatásához: 
1. Csatlakozzon az érzékelőhöz, érintse meg a három pontot a jobb felső sarokban -> “Change

measurement period”
2. Állítsa be az új mérési intervallumot és mentse el a módosításokat

A mérési időköz megváltoztatásához és az összes mérés eltávolításához a készülék 
memóriájából:

1. Csatlakozzon a naplózóhoz, érintse meg a három pontot a jobb felső sarokban -> “Change
measurement period”

2. Állítsa be az új mérési intervallumot, válassza a “Clear memory” lehetőséget és mentse a módosításokat

Állítsa be az új mérési intervallumot, válassza a “Clear memory” lehetőséget és mentse a módosításokat

Ezenkívül beállítható, hogy az érzékelő által küldött üzenet milyen gyakran igényel megerősítést a 
szerver általi kézhezvételről (ACK). Ha az ACK -t nem kapja meg a naplózó, akkor továbbítja az 
adatokat a szervernek. A megerősítő keretet (ACK) új konfiguráció küldésére is használják az eszközre.
Az érzékelők által küldött üzenetek típusa a használati esettől függ. A használati esethez az összes 
üzenetnek el kell érnie a szervert, ezért az érzékelőt úgy kell beállítani, hogy mindig az ACK-t írja elő. 
Amikor a használati eset nem kritikus és tudatában van annak, hogy egyes adatkeretek elveszhetnek, 
beállíthatja, hogy a készülék ritkábban (például 24 óránként) kérje a megerősítést. Ez megnöveli az 
akkumulátor élettartamát, mivel a készülék kevesebb ideig marad átviteli módban.
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Az adatrögzítő akár 60 000 mérést képes tárolni a memóriájában. Bármilyen probléma esetén, amely 
blokkolja a naplózó és a szerver közötti kommunikációt (hálózati probléma, szerverprobléma stb.), ha az 
ACK engedélyezve van, a naplózó visszaküldi a hiányzó adatokat a szervernek.

Az átviteli intervallum beállításához: 
1. Csatlakozzon az érzékelőhöz, érintse meg a jobb felső sarokban található három pontot ->

“Advanced” -> “Sending interval”
2. Állítsa be az új átviteli intervallumot - ne feledje, hogy ez nem lehet kevesebb, mint a mérési

intervallum és több mint 60-szorosa a mérési intervallumnak
3. Állítsa be az ACK intervallumot. Beállíthatja:

a. Mindig - az érzékelő által küldött minden adatkeretnek szüksége lesz az ACK-ra a
szerverről. Amennyiben az adatok nem jutottak el a szerverhez, akkor a kapcsolat újbóli
létrehozása után újra elküldésre kerülnek

b. Minden - beállíthatja, hogy az eszköz milyen gyakran igényli az ACK-t a szervertől (pl.
minden 3. átvitel minden 24. átvitel). Ez jó egyensúly az adatok szerverre jutásának és az
akkumulátor élettartamának biztosítása között

Átviteli korlát
Az Efento NB-IoT logger lehetővé teszi az átvitelek számának korlátozását egy adott időszakban. 
Beállíthatja például, hogy az eszköz legfeljebb 5 alkalommal küldje el az adatokat egy 30 perces 
ablakban. Ez a funkció lehetővé teszi az akkumulátor élettartamának szabályozását olyan 
környezetben, ahol a mérések kis ingadozása nagyon gyakran kiváltja az átvitelt. Alapértelmezés 
szerint ez a funkció le van tiltva (nincs beállítva átviteli korlát).
Az átviteli korlát funkció két paraméterét állíthatja be: az átvitel száma (N) és az időtartam (T). Minden 
sikeres átvitel után az átviteli számláló 1-gyel növekszik. A számláló minden időszakban csökken (T). 
Ha az átvitel aktiválódik, de a számláló egyenlő vagy nagyobb, mint a beállított átvitelek száma (N), 
akkor a kommunikáció a szerverrel blokkolva van, amíg a számláló az adások száma (N) alá nem 
csökken. Ez csak a rendszeres és a küszöbértékű kiváltott adásokra vonatkozik. A Bluetooth-on 
keresztül indított átvitel mindig a szerverre kerül. 

Ne állítsa az ACK intervallumot 24 óránál többször. Az eszköz új konfigurációt kap a 
szervertől az ACK keretek között

Annak érdekében, hogy minden mérés elérje a szervert, állítsa az ACK intervallumot 
“Always” értékre. Bármilyen átviteli probléma esetén az adatrögzítő megpróbálja 
újraküldeni az adatokat, amíg sikerül.
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Az átviteli limit beállításához: 
1. Csatlakozzon az érzékelőhöz, érintse meg a jobb felső sarokban található három pontot ->

„Power user” -> „Transfer limit”
2. Engedélyezze az átviteli korlátot és írja be az átvitel számát és az átviteli korlát funkció

időtartamát

A Bluetooth kikapcsolási ideje
Beállíthatja az érzékelőt, hogy a kiválasztott idő elteltével automatikusan kikapcsolja a Bluetooth 
interfészt. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát, de nem tud csatlakozni az érzékelőhöz és 
módosítani annak konfigurációját a mobileszközével. Alapértelmezés szerint a Bluetooth interfész 
mindig be van kapcsolva.
Amikor a Bluetooth ki van kapcsolva, annak engedélyezéséhez vagy újra kell indítania a készüléket 
(kapcsolja ki, várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be újra), vagy távolról, a szerverről.
A Bluetooth kikapcsolási idejének beállításához: 

1. Csatlakozzon az érzékelőhöz az Efento mobilalkalmazással, érintse meg a jobb felső sarokban
található három pontot -> „Power user” -> “BLE turn off time”

Titkosítás (Bluetooth)
A titkosítás engedélyezése az érzékelő által küldött adatok Bluetooth Low Energy interfészen 
keresztül történő titkosítását eredményezi. Az érzékelő által küldött titkosított adatokat csak a 
titkosítási kulccsal rendelkező eszköz tudja visszafejteni.
Ez a funkció akkor hasznos, ha meg kell győződnie arról, hogy csak az arra jogosult személy tudja 
olvasni az adatokat a Bluetooth interfészen keresztül. Azok a felhasználók, akik nem ismerik a 
titkosítási kulcsot, nem tudják olvasni az adatokat.

A titkosítási kulcs beállításához: 
1. Csatlakozzon az érzékelőhöz az Efento mobilalkalmazással, érintse meg a három pontot a jobb

felső sarokban -> “Advanced” -> “Turn encryption on”
2. Írja be a titkosítási kulcsot. Feltétlenül írja le, mivel hozzá kell adnia azokat a mobileszközökhöz,

amelyek hozzáférnek a naplózó adataihoz

Amennyiben engedélyezi az átviteli korlátot, előfordulhat, hogy a készülék nem tudja 
elküldeni az adatokat a szervernek, még akkor sem, ha túllépte a riasztási küszöböt!

Amennyiben az érzékelő kommunikáció titkosított, akkor csak a megfelelő titkosítási kulccsal 
rendelkező eszközök olvashatják a méréseit (jobbra). A titkosítási kulcs nélküli eszközök nem 
tudják olvasni az adatokat (left)

www.getefento.com | +48 574 753 980 | efento@efento.pl  15 

http://www.efento.pl/


Efento SP. J. 
Ul.Krupnicza 14/5 

31-123 Kraków

3. Mostantól a kommunikáció titkosított. Az érzékelő által küldött adatok megtekintéséhez hozzá kell
adnia a titkosítási kulcsot az Efento-hoz

A titkosítás kikapcsolásához: 
1. Csatlakozzon az érzékelőhöz az Efento mobilalkalmazással, érintse meg a három pontot a jobb

felső sarokban -> “Advanced” -> “Turn encryption off”

Amikor a titkosítás be van kapcsolva, ha az Efento mobilalkalmazással megpróbál csatlakozni a 
naplózóhoz, akkor meg kell adnia a titkosítási kulcsot. Miután hozzáadta, az alkalmazás tárolja a 
titkosítási kulcsot és hozzáférhet az érzékelőhöz anélkül, hogy újra hozzáadná.
Az Efento mobilalkalmazás legfeljebb öt alapértelmezett titkosítási kulcs hozzáadását teszi lehetővé. Ha 
az érzékelő kommunikációt a hozzáadott kulcsok bármelyikével titkosítják, az Efento mobilalkalmazás 
automatikusan dekódolja az adatokat. Ez hasznos egy naplózó flotta kezeléséhez.

Alapértelmezett titkosítási kulcs hozzáadásához az Efento mobilalkalmazásban: 
1. Adja meg az alkalmazás beállításait (menü ikon a bal felső sarokban -> “Configuration”)
2. Válassza az “Default keys” lehetőséget
3. Nyomja meg az “Add encryption key” gombot
4. Adja hozzá a titkosítási kulcsot és annak címkéjét

Ha törölni szeretne egy titkosítási kulcsot: 

1. Adja meg az alkalmazás beállításait (menü ikon a bal felső sarokban -> “Configuration”)
2. Válassza a “Default keys”
3. Érintse meg és tartsa lenyomva az eltávolítani kívánt titkosítási kulcsot

Eszköz idő 
A megfelelő működés érdekében az Efento NB-IoT érzékelőnek be kell állítania a belső idejét. A sikeres 
hálózati regisztrációt követően az eszköz automatikusan lekéri az időt a hálózatról. Mostantól az eszköz 
által végzett összes méréshez időbélyeg van hozzárendelve. Ha bármilyen okból az eszköz nem tudja 
lekérni az időt a hálózatról, akkor megpróbál csatlakozni az Efento Cloud platformhoz és időt kér a 
szervertől. Amennyiben az Efento Clouddal való kapcsolat szintén nem lehetséges (pl. az eszköz 
harmadik fél szerverével kommunikál, vagy az APN helytelenül van konfigurálva), akkor az Efento 
Logger alkalmazás segítségével is beállítható a naplózó ideje.

Az idő beállításához: 
1. Csatlakozzon az érzékelőhöz az Efento mobilalkalmazással, érintse meg a három pontot a jobb

felső sarokban -> “Power user” -> “Device time”
2. Az érzékelő megkapja az időt a mobileszközéről. Ha a mobiltelefonján beállított idő rossz, akkor a

naplózó is rossz időbeállításokkal rendelkezik
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Az érzékelő minden kommunikáció során szinkronizálja az időbeállításokat a hálózattal. Ha manuálisan 
állítja be az időt, és az érzékelő képes lesz lekérni az időt a hálózatról, akkor felülírja a kézi beállításokat.

Érzékelő specifikus beállítások 
Ezek a beállításcsoportok csak az adott érzékelő típusokhoz állnak rendelkezésre. Az érzékelő 
specifikus beállításai csak a mobilalkalmazáson keresztül (Bluetooth-on keresztül) érhetők el.

Impulzus-számlálók 
Az impulzusszámlálók speciális típusú érzékelők, amelyeket egy harmadik fél eszköze/mérője által 
biztosított impulzusok számítására használnak. Az impulzusszámlálók különböző használati esetek, 
beleértve a víz-/áram-/gázmérők leolvasását vagy az események számolását képesek elvégezni (pl. 
ajtónyitás és -zárás).
Az Efento háromféle impulzusszámlálót kínál: vízmérő impulzusszámláló, elektromos impulzusszámláló 
és általános impulzusszámláló. Hardveres szempontból az eszközök azonosak. Az egyetlen különbség 
a szoftveres oldalon van - a vízmérő impulzus -számláló az impulzusok számát literre, a villamos 
impulzusszámlálók az impulzusok számát Wh-re, az általános impulzusszámláló pedig a beállított 
időszakban számított impulzusok számát adja vissza.

Impulzusszámlálók csatlakoztatása 
Az Efento impulzusszámlálókat három csatornával lehet felszerelni, mindegyik külön számolja az 
impulzusokat. Az Efento impulzusszámlálók támogatják az SO-impulzusokat biztosító eszközöket 
(száraz érintkezés). Az impulzusokat szolgáltató eszközt az Efento impulzusszámláló CH és GND 
szorító csatlakozásokhoz kell kötni (többcsatornás impulzusszámláló esetén: CH1-GND, CH2-GND, 
CH3-GND)

Efento impulzusszámláló / vízmérő-impulzusszámláló - kapcsolási rajz 
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FONTOS  Ha a vízmérő impulzus-számlálót analóg mérőhöz kívánja csatlakoztatni, akkor egy 
impulzusszondával (a mérő gyártójától függően impulzusérzékelőnek, impulzusgenerátornak is 
nevezhetjük) konvertálhatja az analóg mérő jelzését impulzusokká. Ellenőrizze a vízmérő felhasználói 
kézikönyvét, hogy megtalálja a legjobb módot a mérőórák impulzusokká alakítására.

Az Efento elektromos impulzusszámlálót egy villanyóra mérő SO kimenetére kell kötni. 

Efento villamos impulzus számláló - kapcsolási rajz 

Impulzusszámlálók beállításai
Az Efento impulzusszámlálók ugyanazokkal a funkciókkal rendelkeznek, mint a hagyományos Efento 
adatrögzítők. A szabványos funkciókon felül a felhasználók konfigurálhatják az impulzus-átváltási arányt 
és az impulzus időtartamának szabályozását.
Átváltási arány 

Az Efento víz- és áramimpulzus-számlálók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy beállítsák az 
egyes csatornák konverziós arányát. Az impulzusszámláló ennek az aránynak a segítségével átalakítja 
a beállított időtartamban számított impulzusok számát. Például, ha a felhasználó a vízmérő átváltási 
arányát „1”-re állítja, akkor a készülék egyetlen impulzust 1 literként kezel. Amennyiben az átváltási 
arányt „10”-re állította, mindegyik impulzus 10 litert jelent. 

VIGYÁZAT! Áramütés veszélye! Az áramütés elkerülése érdekében: 

● Kapcsolja ki a termékhez csatlakoztatandó összes áramforrást és berendezést
● Csatlakoztassa az összes kábelt az eszközökhöz
● Kapcsolja be az összes áramforrást

MINDIG olvassa el és kövesse az Efento impulzusszámlálóhoz csatlakoztatott 
árammérő használati utasítását.
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Az elektromos impulzusszámlálók esetében a felhasználók beállíthatják a Watt-órák számát (Wh), 
amelyet egyetlen impulzus képvisel.

A konverziós arány megváltoztatásához csatlakozzon az eszközhöz, majd a beállítások menüben 
válassza a “Advanced” -> “Pulse count. conversion ratio”.  

Az impulzus időtartamának szabályozása 

Lehetőség van az Efento Pulse Counter által elfogadott impulzus maximális hosszának beállítására. 
Amikor az impulzusszámláló a beállított értéknél hosszabb impulzust kap, azt hibának tekintjük, és az 
NB-IoT / Bluetooth kapcsolaton keresztül jelentjük. Ez a funkció akkor hasznos, ha az Efento 
impulzusszámlálók meghatározott impulzushosszú impulzus kimenetekkel felszerelt közműmérőkkel 
dolgoznak. Az impulzus maximális elfogadott hosszának beállításával a felhasználó ellenőrizheti a mérő 
helyes működését. Alapértelmezés szerint az impulzus időtartamának szabályozása ki van kapcsolva 
és az Efento Pulse Counters az összes impulzushosszat elfogadhatónak tekinti.

A konverziós arány megváltoztatásához csatlakozzon a készülékhez, majd a beállítások menüben 
válassza a “Advanced” -> “Pulse duration control” lehetőséget.

Bináris (ok/riasztás) naplózók 

Switch logic (NO/NC logic) 

Ez az érzékelőcsoport minden olyan eszközt tartalmaz, amelyek reagálnak a megfigyelt érték 
állapotának változására, beleértve: vízszivárgás-érzékelőket és a nyitás/zárás érzékelőket. Az 
alapfelszereltség mellett a felhasználók definiálhatják a bináris érzékelők logikáját - eldönthetik, hogy a 
kapcsolók normálisan nyitott (NO) vagy rendesen záró (NC)-ként viselkednek-e.

● Általában nyitva (NO) - normálisan nyitott érintkező az, amely nyitva marad, amíg egy bizonyos
feltétel teljesül. Így viselkednek a vízszivárgás-rögzítők - ha most víz van, a kapcsoló kinyílik és a
naplózó „ok” állapotban van. A vízszivárgás észlelése után a kapcsoló bezáródik, és a naplózó
állapotát riasztásra változtatja.

● Általában zárt (NC) - normálisan zárt érintkező az, amely egy bizonyos feltétel teljesüléséig zárva
marad. Így viselkednek a nyitás/zárás érzékelők - ha az ajtó zárva van, a kapcsoló zárva van, és
az érzékelő „ok” állapotban van. Amint az ajtó kinyílik, a kapcsoló kinyílik és az érzékelő állapotát
riasztásra változtatja.

A kapcsoló logikájának megváltoztatásához csatlakozzon az eszközhöz, majd a beállítások menüben 
válassza a “Advanced” -> “switch logic”  lehetőséget.
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Naplózó állapota 
Az Efento naplózók információkat gyűjtenek aktuális állapotáról. Ez az információ hasznos a 
hibaelhárításhoz és a csatlakozási problémák megoldásához. Az aktuális naplózó állapotára vonatkozó 
információk az Efento Logger alkalmazással vagy távolról, a szerverről érhetők el. Ha szeretné integrálni 
az Efento érzékelőket a felhő/szerver platformjába, és szeretne információt kapni a naplózó állapotáról, 
olvassa el az „Efento NB-IoT loggerek integrációs kézikönyve” című részt. 

Cellular status 
Az eszköz mobil állapotát a „Cellular status” lapon ellenőrizheti (csatlakozzon az érzékelőhöz -> három 
pont a jobb felső sarokban -> „Cellular status”). A lapon a következő információkat láthatja: 

● Támogatott technológiák - milyen GSM technológiákat támogat az eszköz. Két lehetőség van:
NB-IoT vagy NB-IoT & LTE-M

● Jelenlegi technológia - milyen technológia van jelenleg használatban. Az NB-IoT naplózóknál
mindig NB-IoT lesz, az NB-IoT és LTE-M érzékelőknél a jelenlegi technológia a jelenleg használt
technológiától függ. Az eszközök automatikusan váltanak a technológiák között, a behelyezett
SIM -kártyától függően

● Regisztrációs állapot - az aktuális hálózati kommunikáció állapotát jelzi:
○ REGISTERED - regisztrálva a hálózaton - ez az eszköz tipikus állapota;
○ NEM REGISZTRÁLT, KERESÉS - nem regisztrált a hálózatba, keres - ezt az állapotot

láthatja az eszköz bekapcsolásakor, amikor még nem sikerült csatlakoznia a hálózathoz;

○ NOT REGISTERED_NOT_SEARCHING - nincs regisztrálva a hálózathoz, nem keresi -
ez az állapot főként akkor látható, ha nincs hálózati lefedettség;

○ REGISTRATION DENIED - a hálózat nem engedélyezte az eszköz regisztrálását
○ REGISTERED ROAMING - ha az eszköz barangolásban van regisztrálva
○ REGISTERED EMERGENCY ONLY
○ UNKNOWN - all the other states

● A regisztráció elutasításának oka - ha az eszköz nem tud regisztrálni a hálózatra, az ok megjelenik
ebben a mezőben. Az elutasítás okait a 3GPP TS 24.301 Annex A. melléklet tartalmazza

●
● Communication status - a szerverrel folytatott kommunikáció jelenlegi állapotának leírása.

Lehetséges állapotok: OK, szerverhiba, kódolási hiba, foglalathiba, időtúllépés, eltérés, 
jogosulatlan, váratlan hiba, nincs regisztrálva, nem támogatott

● IMEI - a mobil modul IMEI száma
● ICCID - A készülékben lévő SIM -kártya ICCID-je
● IP address - az eszköz aktuális IP -címe
● ECL - ECL level. Ez a paraméter jól jelzi a jel minőségét. Minél alacsonyabb, annál jobb.

Az ECL 1 vagy 2 jelentősen csökkentheti az akkumulátor élettartamát
● Cell ID - ID annak a cellának az azonosítója, amelyhez az eszköz csatlakozik
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● Last communication timestamp - az utolsó sikeres kommunikáció időbélyege. Ezen a kártyán
található összes információ frissül a kommunikáció / önellenőrzés során.

● Last status check timestamp - az utolsó önellenőrzés időbélyege. Az önellenőrzést az
indításkor vagy a szerver kérésére hajtják végre. Ezen a kártyán található összes információ
frissül a kommunikáció / önellenőrzés során.

Akkumulátor állapot 
Az Efento érzékelők értesíteni fogják Önt az alacsony akkumulátor töltöttségi szintről mind az Efento 
Cloud platformon, mind az Efento Logger mobilalkalmazásban. Amint megjelenik az “low battery” 
állapot, 2-3 hónap áll még rendelkezésére az elem cseréjéhez.
Az Efento naplózók segítségével részletes információkat kaphat az akkumulátor feszültségéről és 
működési paramétereiről. Az akkumulátor részletes paramétereinek megtekintéséhez csatlakozzon az 
érzékelőhöz az Efento mobilalkalmazással -> három pont a jobb felső sarokban -> “Battery status"”. 

A következő információkat kaphatja meg: 
● Battery status - információ arról, hogy az akkumulátort ki kell cserélni („LOW”) vagy sem („OK”)
● Battery Voltage - az akkumulátor jelenlegi feszültsége mV -ban
● MCU temperature - a processzor aktuális hőmérséklete
● MCU min temperature - a processzor legalacsonyabb hőmérséklete
● MCU max temperature - a processzor legmagasabb hőmérséklete
● Battery min voltage - az akkumulátor legalacsonyabb feszültsége
● Battery reset timestamp - az akkumulátorfigyelési időszak kezdete

Telepítési mód 
Telepítési módban a készülék 300 másodpercig (5 perc) folyamatosan kommunikál a hálózattal és az 
Efento Cloud -tal, frissítve a jelerősséget és a csatlakozási paramétereket. A telepítési mód elindításával 
ellenőrizheti, hogy az érzékelő helyesen jelentkezik-e be a hálózatba, és hogy az NB-IoT hálózat 
jelerőssége elegendő-e az érzékelő megfelelő működéséhez. A telepítési mód elindítása nem 
szükséges a megfelelő eszközkonfigurációhoz. A telepítési mód elindítása után a felhasználó 
ellenőrizheti:

● Seconds left - a telepítés módból való automatikus kilépésig hátralévő másodpercek száma
● Signal strength - NB -IoT jelerősség tized dBm -ben. A szélső érték -120. Amennyiben a

jelerősség ezen érték alatt van, az eszköz rendszeresen elveszítheti a kapcsolatot és nem tud
megfelelően küldeni adatokat a szervernek

● Signal Quality - a jel minőségét meghatározó paraméter
● Last data fetch Timestamp - a hálózattal folytatott utolsó kommunikáció dátuma és ideje.

A hálózattal való kommunikációhoz kapcsolódó összes paraméter frissítésre került
● Registration Status - hálózati kapcsolat állapota. Három lehetséges állapot létezik:

○ REGISTERED - regisztrálva a hálózaton
○ NOT REGISTERED SEARCHING - nincs regisztrálva a hálózaton, megpróbálja

megtalálni a hálózatot és regisztrálni rajta.
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○ NOT REGISTERED NOT SEARCHING - nem regisztrált a hálózaton, nem próbálja
megkeresni a hálózatot és regisztrálni. Ha az érzékelő valamilyen okból (például gyenge
jelminőség, SIM -kártya hiba) nem tud regisztrálni a hálózaton, ez az állapot több
sikertelen regisztrációs kísérlet után jelenik meg

● Ping status - információ arról, hogy az érzékelő képes-e elérni az Efento Cloud platformot. A
Ping állapot lehetővé teszi az APN helyes konfigurációjának ellenőrzését - ha az eszköz
csatlakozik a hálózathoz, de nem kommunikál a platformmal, akkor valószínűleg egy rossz APN -
konfiguráció okozza

● Firmware Version - naplózó szoftververzió

Szoftver frissítések 
A naplózó szoftver kétféleképpen frissíthető: 

● Remotely (Software Over The Air) - az Efento csapata az új szoftververzió előkészítése és
tesztelése után távolról frissítheti a szoftvert az összes csatlakoztatott érzékelőn. A
szoftverfrissítés úgy történik, hogy az érzékelőnek csak a különbséget küldi az új szoftververzió
és a jelenlegi verzió között. Ennek köszönhetően az akkumulátor és az adatátvitel frissítés
közbeni fogyasztása korlátozott, ami meghosszabbítja az érzékelő munkaidejét. Ez a fajta
frissítés nem igényel semmilyen műveletet a felhasználói oldalon, és úgy történik, hogy nincs
hatással az eszköz működésére.

● Locally - vezeték nélkül az Efento Logger mobilalkalmazás használatával. Ezt a frissítési
módszert elsősorban az Efento technikai támogató csapata által biztosított teszt szoftververziók
feltöltésére használják. Az érzékelő szoftverének frissítéséhez helyileg csatlakozzon a
naplózóhoz az Efento mobilalkalmazással -> három pont a jobb felső sarokban -> „Speciális” ->
„Firmware frissítése fájlból”.

Hibaelhárítás 
Az érzékelő nem kapcsol be
Ha a piros és a zöld dióda folyamatosan villog, az azt jelenti, hogy a naplózó az akkumulátor alacsony 
feszültsége miatt visszaállítási körben van. A probléma megoldásához cserélje ki az akkumulátort egy új 
elemre.

Az érzékelő nem küldi el az adatokat
Ha a naplózó méréseket végez, és láthatók az Efento Loggerben, de nem küldi el az adatokat az Efento 
Cloudba, ellenőrizze:

● SIM-card-győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya aktív és dedikált az NB-IoT/LTE-M eszközökhöz
● Tartomány - győződjön meg arról, hogy van-e NB-IoT/LTE-M lefedettség azon a helyen, ahol

használni szeretné a naplózót
● APN beállítások - egyes hálózatok kézi APN -beállításokat igényelnek. Lépjen kapcsolatba a szolgáltóval,

kérje az APN konfigurációt. Állítsa be az APN-t az Efento Logger segítségével a 4. lépésben leírtak szerint.

● Ha az eszköz képes lekérni az időt a hálózatról - Az Efento érzékelőknek le kell kérniük az időt az
NB -IoT hálózatból, hogy szinkronizálni tudják a belső időt a hálózati idővel. Ha ez a funkció nem
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érhető el, az időt manuálisan állíthatja be az Efento Logger segítségével az “Change device 
time” opció használatával.

● Hőmérséklet, amelyben az érzékelő működik - Amikor a hőmérséklet az adatlapon megadott
tartomány alatt van, az érzékelő nem tudja elküldeni az adatokat az NB-IoT-n keresztül. Ennek
oka az NB-IoT modul által megkövetelt feszültség. Ha alacsony hőmérsékletet kell mérnie,
használja az érzékelőt egy külső hőmérséklet-érzékelő szondával

Egyéb problémák
Amennyiben bármilyen más problémát tapasztal az Efento NB-IoT naplózókkal kapcsolatban, lépjen 
kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. Örömmel segítünk.

Mellékletek 

Biztonság 
A vezeték nélküli kommunikáció a Bluetooth Low Energy interfészen keresztül titkosítható. Amikor a 
titkosítás be van kapcsolva, akkor azok a mobileszközök, amelyek nem rendelkeznek a kulccsal 
kompatibilis titkosítási kulccsal és amelyekkel a kommunikáció titkosítva van, nem olvashatják az 
érzékelő által küldött adatokat. Ezenkívül lehetőség van a Bluetooth Low Energy interfész automatikus 
kikapcsolására a naplózó elindításától számított kívánt idő elteltével. Ennek köszönhetően a Bluetooth 
Low Energy interfésszel felszerelt eszközökkel nem lehet csatlakozni a naplózóhoz.

Az adatátvitel az NB-IoT hálózatban titkosított, ezért biztonságos. Az adatbiztonsági probléma az 
interneten keresztül történő adatátvitel szakaszában jelenik meg - az NB -IoT hálózat és az Efento 
Cloud / felhasználói szerver között. Az NB-IoT az UDP protokollon alapul, amely állítólag könnyű. Ha 
biztonsági funkciókat ad hozzá ehhez a protokollhoz (pl. titkosítás), megnő az elküldött UDP keretek 
mérete, és ezáltal az eszköz akkumulátorfogyasztása. A megoldás, amely biztosítja a biztonságos 
adatátvitelt a naplózóról a szerverre, a hálózati üzemeltető által konfigurált APN, valamint az APN és az 
Efento Cloud / kliens szervere közötti biztonságos alagút (VPN) konfiguráció használata. Ezután az 
adatokat továbbra is a könnyű UDP protokoll használatával küldik, anélkül, hogy növelné az 
energiafogyasztást, és az alagút használatának köszönhetően nem lehet lehallgatni a nyilvános 
interneten keresztüli továbbítás során.

Energiatakarékos funkciók 
A maximális akkumulátor töltöttség megtakarítás érdekében a naplózó PSM = 0, eDRX = tiltva van. Ez 
azt jelenti, hogy az eszköz automatikusan befejezi az átvitelt, miután adatokat küld a szervernek, és 
(esetleg) új konfigurációt kapott tőle. A készülék nem marad ébren, amíg további átvitelt vár a szerverről. 
Az egyetlen lehetséges módja annak, hogy adatokat továbbítson a szerverről a naplózóba, ha elküldi 
azokat a naplózótól kapott adatcsomagra válaszul.
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Az NB-IoT szabvány előírja az adattovábbítás újbóli megkísérlését, ha lehetetlen a helyes küldés. Az 
átvitel megismétlésének módját a felhasználó nem konfigurálhatja, a naplózó ezt automatikusan elvégzi. 
Az újrapróbálkozások számát az ECL (Coverage Enhancement Level) paraméter határozza meg, amely 
meghatározza a sikertelen átviteli kísérletek számát, amelyet 2.-ként határoztak meg (i = 1…7). A 
paraméter 0-ról (normál működés) 2-re van állítva (rossz jelminőség/nagy zaj, nagyszámú újraküldés 
szükséges). Minél magasabb az ECL érték, annál magasabb az adatküldés energiaköltsége és ezért 
rövidebb az akkumulátor élettartama. Az NB-IoT érzékelő telepítésekor érdemes ellenőrizni az ECL 
szintet azon a helyen, ahol dolgoznia kell (a problémát az "Device status" szakasz írja le).

Az NB-IoT eszközök ne mozogjanak a bázisállomások között, mivel ez azt eredményezi, hogy minden 
bázisállomásváltáskor újra kell regisztrálni a hálózatra. A regisztrációs folyamat viszonylag hosszú ideig 
tart, ezért a naplózó gyakori áthelyezése a bázisállomások közé hátrányosan befolyásolja az 
akkumulátor élettartamát.

Adathasználat 
Az érzékelő által küldött és fogadott adatmennyiség elsősorban a mérési intervallumtól és az átviteli 
intervallumtól függ. Például egy naplózó, amely csak a hőmérsékletet méri, 3 percenként mérést végez, 
3 óránként küld adatokat, és havonta négyszer küld adatokat a küszöbértékek túllépése miatt, havonta 
60,5 kB -t fogyaszt. A hőmérséklet és páratartalom naplózó azonos beállításai havonta 89,3 KB adatot 
igényelnek. Nyugodtan feltételezhetjük, hogy egyetlen, három slotos eszköz havi adatforgalma 150 kB. 
Ez magában foglalja a firmware-frissítéseket és a konfiguráció módosításait.

Akkumulátor élettartam 
Egy eszköz akkumulátorának élettartama sok tényezőtől függ és nem könnyű olyan modellt felépíteni, 
amely pontosan meghatározza ezt az időt. Az Efento NB-IoT érzékelők akkumulátorának élettartama 
akár 10 év vagy 130 000 átvitel (standard akkumulátor: 2 x AA elem, 4200 mAh).

Az akkumulátor élettartamát befolyásoló fő tényezők a következők: 
● Signal quality - minél rosszabb a jelminőség, annál több újraküldésre van szükség az adatok 

kiszolgálóra küldéséhez. Az újraküldések számát az ECL paraméter jelzi, és az akkumulátor 
élettartama jelentősen csökken a magasabb ECL értékeknél (1 vagy 2)

● Transmission period - minél gyakrabban történik az átvitel, annál rövidebb az eszköz 
élettartama. A vadonatúj akkumulátorral a készüléknek körülbelül 130 000-szer kell adatokat 
küldenie (2 elem az akkumulátorban) vagy 195 000 alkalommal (3 elem egy akkumulátorban) 
(feltételezések: szobahőmérséklet, ECL = 0, 20 mérés / átvitel, átvitel) elég kicsi ahhoz, hogy 10 
éven belül 130 000 adást készítsen)

● Ambient temperature - alacsonyabb hőmérsékleten az akkumulátorok gyorsabban lemerülnek. 
Az Efento érzékelőkben használt lítium-ion akkumulátorok nem működhetnek túl a készülék 
műszaki kártyáján megadott tartományon
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Az alábbi táblázat bemutatja az akkumulátor várható élettartamát és a havi adathasználatot a 
beállításoktól és a jelviszonyoktól (ECL) függően. Az alábbi értékek a hőmérséklet és páratartalom 
érzékelő értékei.

* A fenti táblázat bemutatja a maximális felfelé irányuló adatforgalmat.
● A tömörítési algoritmus miatt a valódi adatok uplink adatai akár 25%-kal is alacsonyabbak 

lehetnek a fenti táblázat értékeihez képest
● A lefelé irányuló adatok nem veszik figyelembe a szerverről a naplózóra küldött fiókkonfigurációs 

módosításokat és a FOTA frissítéseket

** Akkumulátor fogyasztása tájékoztató jellegű. Az akkumulátor élettartamát számos tényező befolyásolja, többek között: 
● hőmérséklet, amelyben a készülék működik
● jelkondiciók

FIGYELEM:
Az Efento azt javasolja, hogy az akkumulátor élettartamára vonatkozó számításokat 
indikatív módon kezeljék és mindig feltételezzék, hogy az akkumulátor valós 
élettartama sok tényező miatt rövidebb lehet, amelyeket a modell nem tartalmazhat.

Az alábbi táblázat a 2 elemes (4200 mAh) szabványos akkumulátorcsomag adatait 
mutatja. 3 elemből (6300 mAh) készült akkumulátor esetén az akkumulátor 
élettartama 50%-kal megnő.

Mérési
intervallum 

[min] 

Átviteli
intervallum 

[min] 

ACK periódus 
(minden N 

üzenetben) 

Bluetooth 
interface Akkumulátor élettartama [év]** 

Adathasználat 
(fel + le)* 

ECL = 0 ECL = 1 ECL = 2 

15 60 24 
OFF 11 7.5 5 

106 kB 
ON 6.2 4.6 3.5 

3 30 12 
OFF 6 3.7 2.5 

252 kB 
ON 4.1 2.8 2 

3 180 8 
OFF 11 11 9 

90 kB 
ON 8 6.3 5.1 

5 60 1 
OFF 3.1 1.9 1.2 

182 kB 
ON 2.5 1.7 1.1 

5 60 24 
OFF 6.2 4.7 3.6 

130 kB 
ON 6.2 4.7 3.6 
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● a készülékbe telepített érzékelők típusa
● BLE -kapcsolatok száma (azaz az adatok letöltése az eszköz memóriájából)
● a felhasználó / küszöb által kiváltott átvitelek száma
● a szerverről a naplózóra küldött új konfigurációk száma
● hálózati regisztrációk száma (ha az eszköz megváltoztatja a helyét, visszaáll, vannak hálózati problémák, 

az eszköznek újra regisztrálnia kell a hálózatra, ami sok akkumulátor fogyasztásban mutatkozik meg)

● FOTA frissítések száma (a modell nem tartalmazza)
● a Li-ion akkumulátorok komplex fizikája (a modellben egyszerűsített számítást alkalmaznak). Az 

akkumulátorban lejátszódó fizikai folyamatok miatt az akkumulátor maximális élettartama 11 év. 
Ezt követően az akkumulátor lemerül, még akkor is, ha nem használja

Minősítés és jóváhagyások 

Az RoHS irányelv betartása 
Az Efento Bluetooth Low Energy érzékelők megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács „2015/863/
EU irányelvének” (RoHS 3) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben 
való felhasználásának korlátozásáról (RoHS).
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Az Efento NB-IoT vezeték nélküli érzékelőkre vonatkozó Európai Uniós jogszabályi megfeleléssel 
kapcsolatos információk elérhetők a Declaration of Conformity.
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