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Termék áttekintés 

Termékleírás 
Az Efento Bluetooth Low Energy érzékelők Bluetooth Low Energy interfészen keresztül 
továbbítják az adatokat, ami lehetővé teszi a gyors és egyszerű konfigurációt és az 
adatokhoz való hozzáférést okostelefonnal. Ezenkívül az eszközök együttműködhetnek az 
Efento Gateway-el, amely elküldi az adatokat az Efento Cloudba vagy bármely más 
felhőplatformra.
Az érzékelők elemmel működnek, és (beállításoktól függően) akár 5 évig is működhetnek 
karbantartás nélkül.

Technikai adatok 

Akkumulátor 1 x AA, 3.6V elem, 2400 mAh 
Az elemek élettartama akár 5 év

Mért értékek Minden érzékelőnek legfeljebb három nyílása lehet
Minden nyílás méréseket végezhet: hőmérséklet (belső 
érzékelő vagy szonda), páratartalom (belső érzékelő vagy 
szonda), légnyomás, VOC, nyitás/zárás, impulzusszámláló, 
szivárgás

Mérési intervallum Felhasználó által konfigurálható
Mérési időköz: 1 másodperc - 10 nap 

Memória 60 000 mérés 

Kommunikációs protokollok Bluetooth Low Energy (kommunikációhoz okostelefonokkal 
vagy Efento Gateway-el)

Mutatók
(hibaelhárítás) 

Az érzékelő összes információja elérhető az Efento 
mobilalkalmazással

Mechanika A ház anyaga: ABS
Méret: 27 x 71 x 71 mm, 100 g
Szondák hossza (csak szondákkal rendelkező érzékelő 
esetén): alapértelmezés szerint 1 méter, kérésre más 
hosszúságok is rendelkezésre állnak 
Működési tartomány: -35°C és +70°C között
Szerelés: kétoldalas ragasztószalag akril ragasztóval vagy 2 x 
M3 csavarral

Tanúsítványok CE, RoHS 
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Fizikai méretek 

Működési módok 
Az Ön igényeitől függően az Efento Bluetooth érzékelők együttműködhetnek az Efento 
gateway-el vagy az Efento mobilalkalmazással. 

Efento Gateway 
Az Efento Gateway egy hálózati eszköz, amely elküldi az adatokat az Efento 
érzékelőkről az Efento Cloudba vagy bármely más felhőplatformra/szerverre. Az Efento 
Gateway akár 128 vezeték nélküli érzékelőtől fogadhat és továbbíthat a felhőplatformra 
adatokat. A készülék nagy memóriával rendelkezik, amely akár 500 000 mérést tárolhat 
a hozzárendelt érzékelőkből. Amikor bármilyen csatlakozási probléma merül fel, az 
automatikusan újból elküldi a hiányzó adatokat.
Az Efento Gateway számos biztonsági funkciót támogat, beleértve a kommunikációs 
titkosítást is: mind az érzékelők és a gateway (AES128), mind a gateway és a szerver 
(TLS / SSL), a proxyszerver és az egyéni HTTP-fejlécek engedélyezése között.

A készüléket USB tápegység (5V, 1A) vagy PoE (802.3af) táplálja meg. Az Efento 
Gateway REST protokollon (HTTPS vagy HTTP) keresztül küldi el az érzékelő adatait. 
Az Efento Gateway hatótávolsága a nyílt térben akár 100 méter, az épületekben pedig 
20-30 méter, az épülettípustól (a falak vastagságától és anyagától stb.) függően.
Amennyiben szeretné megtudni, hogyan kell konfigurálni az Efento Gateway-t az adatok 
Efento Cloudba történő elküldésére, kérjük, tekintse meg a támogatási részben az erre 
vonatkozó leírást

http://getefento.com/support
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Efento mobil alkalmazás 

Az Efento mobil alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy interakcióba 
lépjenek az összes Efento érzékelővel (konfiguráció, a mérések leolvasása) és az 
Efento Cloud platformmal (hozzáférés az érzékelők méréséhez és az összes 
felhőfunkcióhoz mobileszközön keresztül). Az alkalmazás ingyenesen elérhető a Google 
Playen. A felhasználók bármikor válthatnak az alkalmazásmódok (a közelben és a 
felhőben) között. Az alkalmazás Android 5.0 vagy újabb verzióval és Bluetooth Low 
Energy interfésszel felszerelt mobileszközökkel működik.
Alkalmazás telepítése 
Töltse le és telepítse az Efento mobilalkalmazást a Google Playről. Az alkalmazás ingyenes 
és elérhető a Bluetooth 4.0 val és Android 5.0-val vagy újabb verzióval felszerelt 
eszközökön. Az alkalmazás elindítása után állítsa „Nearby devices” módba.

Érzékelők keresése és az adatok megjelenítése 

Távolítsa el a védőszalagot az érzékelő elemtartójából. 
Nyissa meg az alkalmazást, néhány másodperc múlva az 
alkalmazás automatikusan észleli az összes érzékelőt a 
telefon/táblagép hatótávolságán belül. A lista az érzékelők 
nevét, sorozatszámát és aktuális mérési értékeit mutatja.

A lakat ikon az érzékelő sorozatszámának bal oldalán azt 
jelenti, hogy az érzékelő és a mobil eszközök közötti 
kommunikáció titkosított. A mért érték helyett megjelenített 
lakat ikon azt jelenti, hogy az érzékelő kommunikációja 
titkosítva van és a mobileszköz nem tudja visszafejteni az 
adatokat (az érzékelő kommunikációjának titkosítását a 
felhasználói kézikönyv további részei ismertetik).

Figyelmeztetések
Az alkalmazás értesíti a felhasználót: 

● Low battery level  - piros elem ikon az érzékelő neve
mellett. Az ikon megjelenése után körülbelül 30 nap áll még 

rendelkezésére az elem cseréjéhez. Az akkumulátor lemerülése 
esetén az érzékelő memóriájában már elmentett adatok nem vesznek 
el. Az elem cseréje után leolvashatja azokat azérzékelő memóriájából. 
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● Mérési probléma - felkiáltójel ikon az érzékelő neve mellett. Az érzékelő megsérült
és nem tud megfelelő méréseket végezni (a mérések hatótávon kívül vannak, vagy a
készülék egyáltalán nem képes mérést végezni). Amikor látja ezt a figyelmeztetést,
lépjen kapcsolatba az Efento ügyfélszolgálati csapatával a help.efento.io címen.

● Az érzékelőt nem indították újra - az első indításkor javasoljuk az érzékelő
visszaállítását a mérési időszak és idő beállításához. Ha az érzékelőt nem állították
alaphelyzetbe, akkor az elem eltávolítása után minden mérési adat elvész.

● Szoftverfrissítés - ha elérhető a szoftver új verziója, akkor az ezzel kapcsolatos
információk az érzékelő neve és sorozatszáma alatt jelennek meg. Az érzékelő
szoftverének frissítéséhez egyszerűen kattintson rá, és írja be az érzékelő PIN -kódját
(megtalálható a házon lévő matricán).

Alkalmazás konfigurálása
Az alkalmazás beállításainak konfigurálásához kattintson az alkalmazás bal felső sarkában 
található menüre. Nyissa meg a beállításokat, ahol a következőket teheti:

● Activation Energy  beállítások állandóak az átlagos mozgási hőmérséklet
kiszámításakor. Alapértelmezett értéke 83,147272 kJ/mol.

● Default encryption keys beállításai automatikusan dekódolják az érzékelő
kommunikációját, ha ugyanazzal a kulccsal titkosítják (pl. az alkalmazás alapértelmezett
titkosítási kulcsaként hozzáadta a "qwerty123" kulcsot. Mostantól minden érzékelő a
kulccsal titkosítva van) A qwerty123 "-t az alkalmazás automatikusan visszafejti).
Legfeljebb öt alapértelmezett titkosítási kulcsot adhat hozzá.

● Location in PDF reports - ha ez az opció be van jelölve, akkor a jelentés
létrehozásának helyének címe hozzáadásra kerül az alkalmazás által létrehozott
PDF-jelentések láblécéhez. A cím a Google Térkép GPS -je alapján kerül letöltésre

● Forget sensor - az alkalmazás eltávolítja a kiválasztott érzékelő titkosítási kulcsait
és visszaállítja a kódokat

Érzékelő konfiguráció 
A tartományban lévő érzékelők listájából válassza ki a konfigurálni kívánt érzékelőt, majd 
koppintson rá. Ha titkosított érzékelőt választott, adja meg a megfelelő titkosítási kulcsot, 
hogy az alkalmazás kommunikálni tudjon vele. Az alkalmazás csatlakozik az érzékelőhöz, 
és konfigurálhatja az érzékelőt. Lépjen be a beállítások menübe a képernyő jobb felső 
sarkában található három pont ikonra koppintva:

● Az érzékelő nevének módosítása - írja be a kiválasztott érzékelő új nevét, majd írja
be a PIN-kódot (A PIN -kód egy négyjegyű 4 szám, amely mindegyik érzékelőhöz van
rendelve - megtalálható az érzékelő burkolatán található matricán). Amennyiben a
helyes PIN-kódot adta meg, megváltoztathatja az eszköz nevét. Az új név látható lesz
minden telefonon/táblagépen, amely csatlakozik az érzékelőhöz.

● Az érzékelő memóriájának törlése és/vagy módosítsa a mérési időszakot -
válasszon új mérési időszakot a csúszkák segítségével, és írja be a PIN -kódot (ha a
PIN -kódot korábban már megadta, akkor nem kell megadnia a PIN -kódot). Az
alkalmazás automatikusan kiszámítja, hány mérés kerül tárolásra az érzékelő
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memóriájában a kiválasztott mérési időtartammal - ez az információ látható a 
képernyő alján. Mentse el a változtatásokat, az érzékelő memóriája törlődik és új 
mérési időszakot állít be. Alapértelmezés szerint a mérési időtartam 3 perc. A fizikai/
kémiai értékeket (pl. hőmérséklet, páratartalom) mérő érzékelők esetében a mérést a 
beállított időtartammal kell elvégezni. Az impulzusszámlálók esetében az érzékelő 
megszámolja az impulzusok számát az adott időszakban (pl. ha a mérési időszak 60 
percre van állítva, akkor az érzékelő minden 60 perces ablakban számolja az 
impulzusok számát). Az első konfigurálás során ajánlott visszaállítani a készüléket.

● Az érzékelő kommunikációjának titkosítása - az Efento érzékelők és a mobil
eszközök/Efento gateway-ek közötti kommunikáció titkosítható (AES128 titkosítás).
Ha a titkosítás be van kapcsolva, csak a megfelelő titkosítási kulccsal rendelkező
eszközök képesek dekódolni az érzékelő által küldött adatokat. A titkosítás
használatát a dokumentum következő része ismerteti.

● Impulzusszámláló konverziós arány (csak víz- és villamosenergia -
impulzusszámlálók) - a felhasználó meghatározhatja, hogy hány Wh/liter képvisel
egyetlen impulzust. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára a megfelelő konverziós
arány beállítását a mérő típusa és az egyetlen impulzus által képviselt érték alapján.

● NB-IoT érzékelők esetén a teljes eszközkonfiguráció elérhető ebben a menüben. A
konfigurációt az Efento NB-IoT érzékelők felhasználói kézikönyve írja le

Titkosítás 
A titkosítás engedélyezése az érzékelő által küldött adatok titkosítását eredményezi a 
Bluetooth Low Energy interfészen keresztül. 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. 

Amennyiben az érzékelő kommunikációja titkosított, akkor csak a megfelelő titkosítási 
kulccsal rendelkező eszközök olvashatják le a méréseit (jobbra). A titkosítási kulcs nélküli 

eszközök nem tudják olvasni az adatokat (balra)

A titkosítási kulcs beállításához: 
1. Csatlakozzon az érzékelőhöz az Efento Logger segítségével, érintse meg a három

pontot a jobb felső sarokban -> “Settings” -> “Device settings” -> “Turn encryption on”
2. Írja be a titkosítási kulcsot. Feltétlenül írja be, mivel hozzá kell adnia azokat a

mobileszközökhöz, amelyek hozzáférnek az érzékelő adataihoz
3. Mostantól a kommunikáció titkosított. Az érzékelő által küldött adatok megtekintéséhez

hozzá kell adnia a titkosítási kulcsot az Efento Logger alkalmazáshoz

A titkosítás kikapcsolásához: 
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1. Csatlakozzon az érzékelőhöz az Efento Logger segítségével, érintse meg a három 
pontot a jobb felső sarokban -> “Settings” -> “Device settings” -> “Turn encryption off”

Amikor a titkosítás be van kapcsolva, miután megpróbál csatlakozni az érzékelőhöz az 
Efento Logger segítségével, meg kell adnia a titkosítási kulcsot. Miután hozzáadta, az 
alkalmazás tárolja a titkosítási kulcsot, és hozzáférhet az érzékelőhöz anélkül, hogy újra 
hozzáadná. Az Efento Logger lehetővé teszi öt alapértelmezett titkosítási kulcs hozzáadását. 
Ha az érzékelő kommunikációját a hozzáadott kulcsok bármelyikével titkosítják, az Efento 
Logger automatikusan visszafejti az adatokat. Ez hasznos egy érzékelő flotta kezeléséhez. 
Alapértelmezett titkosítási kulcs hozzáadásához az Efento Logger programban:

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

Adatok leolvasása az érzékelő 
memóriájából 
Miután csatlakozott az érzékelőhöz és letöltötte az 
adatokat, megjelenik egy képernyő, amely tartalmazza az 
érzékelő memóriájából letöltött mérések összegzését. Az 
összefoglaló tartalmazza: az első és az utolsó mérés 
dátumát és idejét; a sorozat minimális és maximális 
értékei a mért fizikai értékek mindegyikére, azok 
előfordulásának dátumával és idejével együtt; grafikon, 
amely a mérési értékeket mutatja az idő múlásával; a 
mérési időszak, valamint a rendelkezésre álló eszköz 
memóriájával és az ahhoz elegendő napok számával 
kapcsolatos információk; érzékelő szoftver verziója.
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Charts 
Nagyításhoz kattintson a 
diagramra az általános 
nézetben. Használja ujjaival a 
diagram nagyítását / 
kicsinyítését és görgetését. A 
diagram piros és kék vonalai 
jelzik a mérési sorozat 
minimális és maximális 
értékét. Ha az érzékelő egynél 
több fizikai értéket mér, 
válassza ki a diagramon 
megjeleníteni kívánt értéket a 
képernyő tetején található 
legördülő menü segítségével.

Adatok exportálása 
Az adatok exportálásához válassza ki a felső menüből 
az exportálás ikont (az első ikon a bal oldalon). Válassza 
ki az exportálni kívánt adatok típusát (mérések, napi 
statisztikák, havi statisztikák, SAT és GDDC értékek és 
az átlagos mozgási hőmérséklet), valamint azt a 
tartományt, ahonnan az adatokat exportálni kell, majd 
nyomja meg az "Export" gombot. Az adatok 
megoszthatók a telefonra telepített bármely alkalmazás 
segítségével - elküldheti e-mailben, elmentheti a Google 
Drive/Dropbox szolgáltatásba, elküldheti FTP-
kiszolgálóra, vagy kinyomtathatja egy Bluetooth-on vagy 
WiFi-n keresztül csatlakoztatott nyomtatóval. Az adatok 
CSV formátumban exportálhatók, amelyet számos 
népszerű adatfeldolgozó program (Excel, Matlab stb.) 
Vagy PDF - nem szerkeszthető fájl, dokumentálásra 
alkalmas - támogat. A CSV jelentés csak adatokat 
tartalmaz, a PDF jelentés pedig diagramot.

Statisztika 
Az alkalmazás statisztikai értékeket számít ki a letöltött adatsorból. A statisztikák 
megjelenítéséhez válassza ki a statisztikai ikont a felső menüből (első ikon a jobb oldalon). 
A jelenleg támogatott statisztikák a következők:
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● Average values - a mérések átlagos értéke napi vagy havi szinten;
● Minimális és maximális értékek - a napi vagy havi minimális és maximális mérési

érték;
● SAT és GDDC - a szőlőtermesztésben használt paraméterek;
● A tenyészidőszak hossza (LGS) - meghatározza a napok számát, amelyekben az

átlagos napi hőmérséklet 10 Celsius fok felett volt. A régiót széles körben
alkalmasnak tartják a szőlőtermesztésre, ha az LGS értéke magasabb, mint 182.

● A Huglin index az április elejétől szeptember végéig tartó aktív hőmérsékletek
összege. A HI tartalmazza a nap hosszát, valamint az átlagos és maximális napi
hőmérsékletet. 6 klímaosztályra oszlik, a nagyon hidegtől (HI ≤ 1500) a nagyon
melegig (HI> 3000). A heliotermikus index a levegő hőmérsékleteinek és
szélességeinek összegét alkalmazva az egyik leggyakoribb módszer a releváns
szőlőtermesztési területek azonosítására. Az Efento Logger alkalmazás a GPS
segítségével határozza meg a felhasználó pozícióját és ezt veszi figyelembe a
Huglin-index kiszámításakor. Ennek köszönhetően az indexértékeket pontosan
kiszámítják az adott helyre, ahol a méréseket elvégezték

● A Cool nights index (CNI) az érési potenciál relatív mértékét határozza meg, amely
megegyezik a betakarítás előtti hónap átlagos minimális hőmérsékletével. Az északi
féltekén: CI = átlagos minimum hőmérséklet szeptemberben, a déli féltekén: CI =
átlagos minimum hőmérséklet márciusban.

● Átlagos mozgási hőmérséklet - lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy felmérjék
a hőmérséklet változások hatását a gyógyszer minőségének megőrzésére. Ha a
megengedett tárolási hőmérsékletet ideiglenesen túllépik, akkor ez része lehet a
gyógyszer használhatóságának értékeléséhez.

Kvalifikáció és jóváhagyások

Európai Uniós szabályozási megfelelés
Az Efento Bluetooth Low Energy érzékelőkre vonatkozó Európai Uniós előírásoknak való megfeleléssel 

kapcsolatos információk a megfelelőségi nyilatkozatban találhatók.

Az RoHS irányelv betartása 
Efento Bluetooth Low Energy loggers comply with the "Directive 2015/863/EU” (RoHS 3) of the European               
Parliament and the Council on the Restriction of Use of certain Hazardous Substances in Electrical and                
Electronic Equipment (RoHS). 

NCC Taiwan compliance 
Efento Bluetooth Low Energy loggers comply with NCC requirements 

http://getefento.com/support
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Taiwan NCC Warning Statement 

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使 用者均不得擅自變更頻率、加
大功率或變更原設計之特性及功能

低功率射 頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即，
並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理 法規定作業之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Statement translation: 
● Without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change 

frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to 
approved low power radio-frequency devices.

● The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal            
communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is            
achieved. The said legal communications means radio communications is operated in compliance           
with the Telecommunications Act. The low power radio-frequency devices must be susceptible with            
the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

KCC South Korea compliance 
Efento Bluetooth Low Energy loggers comply with KC requirements 
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