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Beállítások 
Kövesse ezt a néhány egyszerű lépést az Efento NB-IoT / LTE-M érzékelők és az Efento Cloud platform 
gyors használatához.

1. lépés - töltse le az Efento mobilalkalmazást, és hozzon létre egy fiókot

 Töltse le az Efento mobile application for Android és regisztráljon egy új fiókot (fiókot is létrehozhat a  

cloud.efento.io ). Amennyiben rendelkezik már fiókkal hagyja ki ezt a lépést. 

2. lépés - csatlakoztassa az érzékelőt a hálózathoz 
Helyezze be a megfelelő SIM-kártyát, valamint az elemeket az érzékelőbe. A piros és zöld LED-eknek 
ötször kell villogniuk, ezután a zöld LED-nek gyorsan villognia kell 3 másodpercig - ez azt jelenti, hogy 
az érzékelő működik és ezentúl méréseket végez. Az érzékelő normál működése alatt egy zöld LED 15 
másodpercenként villog, ami azt jelenti, hogy az érzékelő csatlakoztatva van az NB-IoT hálózathoz. Ha 
az érzékelő nem tud bejelentkezni az NB-IoT hálózatba, akkor a piros LED villog. Néha a hálózatba való 
bejelentkezés néhány percet is igénybe vehet, amihez kérjük türelmét!  Felhívjuk figyelmét, hogy egyes 
hálózatok manuális APN-beállításokat igényelnek. Ebben az esetben kérjük, állítson be egy APN címet 
a 4. lépésben leírtak szerint. APN beállítások nélkül az érzékelő nem tud csatlakozni a hálózathoz. Ha 
az érzékelő ennyi idő után nem csatlakozik, olvassa el a dokumentum hibaelhárítási szakaszát.
Ha az érzékelő mérést végez, a zöld LED ötször villog, alapértelmezés szerint a naplózási intervallum 3 
perc. Amikor az érzékelő egy platformra küldi az adatokat, egy zöld LED több tízszer villog. 
Alapértelmezés szerint az átvitel intervalluma 3 óra. A naplózási intervallum és az átviteli intervallum 
egyaránt megváltoztatható az Efento mobilalkalmazással.
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3. lépés - adjon hozzá érzékelőt az Efento Cloud szervezetéhez 
Az érzékelők konfigurálása az Efento mobilalkalmazással történik. Ezzel az alkalmazással azt is 
lehetővé teszi, hogy helyileg ellenőrizze az érzékelő méréseit és konfigurálja az érzékelőt az Ön 
igényeinek megfelelően.
Jelentkezzen be Efento Cloud-fiókjába, és hozzon létre egy új szervezetet. Érzékelő hozzárendeléséhez 
a szervezetéhez érintse meg a képernyőt, és válassza az „Add sensors” -> „NB-IoT / LTE-M érzékelők” 
lehetőséget. Helyezze az NB-IoT / LTE-M érzékelőt az alkalmazással ellátott okostelefon közelébe, 
majd a rendelkezésre álló logger listájából válassza ki azt, amelyet konfigurálni szeretne, és hozzáadni 
az Efento Cloud platformhoz. Konfigurálja az APN és a PLMN beállításokat - ezeket az információkat a 
használt mobilszolgáltatótól kaphatja meg. Ha még nem kapott ilyen információt, jelölje be az 
"Automatic" / "Automatically download" négyzeteket. Az APN és a PLMN konfigurálása után a logger 
megpróbál csatlakozni a hálózathoz, és adatokat küld az Efento Cloud platformra. Ezenkívül a 
csatlakozási kísérlet során a logger ellenőrzi a jel erősségét, és rossz kapcsolatminőség esetén 
tájékoztatja Önt erről. A hálózatra történő regisztráció és az első kommunikáció a platformmal néhány 
percet igénybe vehet. Az alkalmazás folyamatosan tájékoztatja Önt a beállításról. A platformmal 
folytatott sikeres kommunikáció után nevezze el a loggert, és rendelje hozzá a kiválasztott helyet.
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4. lépés - kezelje az Efento Cloud fiókját

● Az adatok megjelenítése - az érzékelőkből származó mérések diagram vagy táblázat formájában 
vizualizálhatók, csak kattintson a „Műszerfal” egyik eszközére. A diagram tartománya 
módosítható a kurzor függőleges és vízszintes húzásával.

● Jelentések létrehozása - Jelentés létrehozásához kattintson az egyik érzékelőre, majd a
„Reports” elemre, válassza ki az időintervallumot és a bejegyzést, majd válassza az exportálást
PDF vagy CSV formátumban, vagy lépjen a „Reports” szakaszba, és tegye a következőket:
ugyanaz a dolog. Ebben a szakaszban beállíthatja az automatikus jelentéseket is, amelyeket a
megadott e-mail címekre küldünk a tervezett időpontban (pl. havonta, minden nap).

● Rules / notifications - Az Efento Cloud SMS / e-mail értesítést küldhet, ha a mért értékek a
biztonságos tartományon kívül esnek. A szabályokat a „Rules” részben lehet létrehozni. A
szabály létrehozásához ki kell választania a fizikai értékek egyikét, hozzá kell adni a cimzetteket
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az e-mailek vagy telefonszámok beírásával, és ki kell választania, hogy melyik érzékelők 
számára lesz aktív ez a szabály. Lehetőség van a riasztás késleltetésére is

● Alarms - ha bármelyik szabályt megsértik, a riasztás aktiválódik és elmentésre kerül a 
platformon. Az összes történelmi riasztás látható a „Alarms” részben.

● User management - A „Users” részben felhasználókat hívhat meg a szervezetébe, eltávolíthatja 
őket, vagy megváltoztathatja szerepkörüket és engedélyeiket.

Ez csak az Efento Cloud platform legfontosabb funkcióinak rövid listája. A platformról és a teljes konfigu- 
rációs kézikönyvről további információkért olvassa el az Efento Cloud Web felhasználói kézikönyvet.

Hibaelhárítás 

Az érzékelő nem kapcsol be
Ha a piros és a zöld diódák folyamatosan villognak, az azt jelenti, hogy az érzékelő a visszaállítási 
hurokban van az elemek alacsony feszültsége miatt. A probléma megoldása érdekében cserélje ki az 
elemeket újakra (3,6 V, ER14505M).

Az érzékelő nem küldi az adatokat
Ha az érzékelő méréseket végez, és ezek láthatók az Efento mobilalkalmazásban, de nem küldi el az 
adatokat az Efento Cloud szolgáltatásnak, ellenőrizze:

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

érzékelőt használni kívánja
● APN-beállítások - egyes hálózatok manuális APN-beállítást igényelnek. Kérjük, lépjen 

kapcsolatba az üzemeltetővel, és szerezze be az APN konfigurációt. Állítsa be az APN-t az 
Efento mobilalkalmazással a 3. lépésben leírtak szerint.

● Ha az eszköz képes lekérni az időt a hálózatról - az Efento érzékelőknek be kell szerezniük az 
időt az NB-IoT hálózatból, hogy szinkronizálhassák a belső időt a hálózati idővel. Ha ez a funkció 
nem érhető el, az „Efento mobilalkalmazás” opcióval manuálisan beállíthatja az időt az Efento 
mobilalkalmazással.

● Az érzékelő működési hőmérséklete - Ha a hőmérséklet az adatlapon megadott tartomány alatt 
van, akkor az érzékelő nem tudja továbbítani az adatokat az NB-IoT-n keresztül. Ennek oka az 
NB-IoT modul által igényelt feszültség. Ha alacsony hőmérsékletet kell mérnie, kérjük, használja 
az érzékelőt külső hőmérséklet-érzékelővel

GSM adó állapot
Az aktuális eszköz mobil állapotát a „Cellular status” fülön lehet ellenőrizni (a Nearby mode 
csatlakozzon az érzékelőhöz -> három pont a jobb felső sarokban -> „Cellular status”). A hibaelhárítás 
felgyorsítása érdekében kérjük, adja meg ezeket az információkat az Efento csapatának. A lapon a 
következő információkat láthatja:

● Támogatott technológiák - milyen celluláris technológiákat támogat a készülék. Két lehetőség 
van: NB-IoT vagy NB-IoT és LTE-M
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● Jelenlegi technológia - milyen technológiát használnak jelenleg. Csak az NB-IoT érzékelőknél 
mindig NB-IoT lesz, az NB-IoT és LTE-M érzékelőknél az aktuális technológia a jelenleg használt 
technológiától függ. Az eszközök a behelyezett SIM-kártyától függően automatikusan váltanak a 
technológiák között

● Regisztráció állapota - jelzi a hálózati kommunikáció aktuális állapotát:
○ REGISZTRÁLT - regisztrált a hálózatra - ez az eszköz jellemző állapota;
○ NINCS REGISZTRÁLVA, KERESÉS - nincs regisztrálva a hálózaton, keresi azt - ez az 

állapot az eszköz bekapcsolása során látható, amikor még nem sikerült csatlakozni a 
hálózathoz;

○ NOT REGISTERED_NOT_SEARCHING - nincs regisztrálva a hálózatban, nem keres rá - 
ez az állapot elsősorban akkor jelenik meg, ha nincs hálózati lefedettség;

○ REGISZTRÁCIÓ DENIED - a hálózat nem engedélyezte az eszköz regisztrálását
○ REGISZTRÁLT ROAMING - ha az eszköz roamingban van regisztrálva
○ CSAK REGISZTRÁLT VÉSZHELYZETEK
○ ISMERETLEN - az összes többi állapot

● A regisztráció elutasításának oka - ha az eszköz nem tud regisztrálni a hálózatra, az ok jelenik 
meg ebben a mezőben. Az elutasítás okait a 3GPP TS 24.301 A melléklet írja le ANNEX A

● Signal strength - a jel erőssége
● Communication status  - a szerverrel folytatott kommunikáció aktuális állapotának leírása és

Lehetséges állapotok: OK, szerverhiba, kódolási hiba, aljzat hiba, időtúllépés, nem megfelelő, 
jogosulatlan, váratlan hiba, nincs regisztrálva, nem támogatott

● IMEI - a mobil modul IMEI száma
● ICCID - a készülékben található SIM-kártya ICCID-je
● IP-adress - a készülék aktuális IP-címe
● ECL - ECL szint. Ez a paraméter jól jelzi a jel minőségét. Minél alacsonyabb, annál jobb.

Az ECL 1 vagy 2 jelentősen csökkentheti az akkumulátor élettartamát
● Cell ID - annak a cellának az azonosítója, amelyhez az eszköz csatlakozik
● Last communication timestamp - az utolsó sikeres kommunikáció időbélyegzője.

A kártyán található összes információ frissül a kommunikáció / önellenőrzés során.
● Last status check timestamp - az utolsó önellenőrzés időbélyegzője. Az önellenőrzéseket az 

indításkor vagy a szerver igénye alapján végezhetjük el. A kártyán található összes információ 
frissül a kommunikáció / önellenőrzés során.
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