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• NB-IoT, NB-IoT és LTE-M verziók. Mindkét verzió rendelkezik a 
Bluetooth LE-vel a helyi adatok olvasásához és konfigurálásához

• A moduláris kialakítás lehetővé teszi új típusú érzékelők testreszabá-
sát és gyors fejlesztését PoC-k és kisebb gyártási volumen számára

• Konfiguráció Bluetooth-on keresztül vagy távolról, egy szerverről

• Akár 10 év akkumulátor-üzemidővel is számolhatunk

• Szabványos (CoAP és Protobuf) protokollok felgyorsítják az integrációt

• Elérhető mind micro SIM (3FF), mind beágyazott SIM (MFF2) kártyával

• Különbség alapú FOTA mechanizmus - csak a firmware 
különbségét küldi el az eszköz

• 40 000 mérés tárolható az eszköz beépített memóriájában

• Az eszköz logikája, amely korlátozhatja az átvitelek számát (pl. az 
adatokat csak akkor küldik, ha túllépik a küszöböt)

Áttekintés



Vezeték nélküli érzékelőkhöz optimalizált hardver
● PCB antenna (8. és 20. sáv)
● A PCB mérete garantálja az antenna

legjobb teljesítményét és növeli az 
akkumulátor élettartamát

● U.fl antenna (más sávokhoz)

● NB-IoT modul támogatja a globális sávokat
(B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B17/B18/B 
19/B20/B25/B26/B28/B66)

● Nagyon alacsony energiafogyasztás
● Alacsony költségű

● Bluetooth Low Energy Nordic 
Semiconductors SoC-on alapuló eszköz 
konfiguráció

● NFC - opcionális, most nem használatos

● Beágyazott SIM (MFF2)
● Micro SIM card (3FF)

● Hőmérséklet és páratartalom 
érzékelő az alaplapon

● A modultól távol van elhelyezve
így a modul hője nem 
befolyásolja a méréseket

● A bővítőkártya csatlakozója új típusú 
érzékelők / interfészek 
csatlakoztatását teszi lehetővé

● Mechanikus kapcsoló a készülék be- 
és kikapcsolására

● Funkcionális gomb, pl. hogy kiváltsa 
az adatátvitelt



Moduláris felépítés - tápegység és interfészek
SENSORS / INTERFACES

● Támogatja a különféle típusú 
érzékelőkkel ellátott bővítő kártyá 
kat. Jelenleg kapható bővítő kár- 
tyák: hőmérséklet (belső érzékelő 
vagy szonda), páratartalom 
(belső érzékelő vagy szonda), 
légnyomás, nyomáskülönbség, 
VOC, nyitás/zárás, impulzus 
számláló, szivárgás érzékelő

● A MikroBUS-szal való kompatibi-
litás lehetővé teszi számunkra, 
hogy gyorsan hozzáadjunk új 
érzékelőket/interfészeket és kis 
sorozatú eszközöket állítsunk 
elő. A PoC után könnyen 
növelhetjük a termelést a 
költségek csökkentése 
érdekében. 

TÁPEGYSÉG

Az eszköz megtáplálható:

● 2 x 3.6 V AA akkumulátor 
(4200mAh)

● 3 x 3.6 V AA akkumulátor 
(6300mAh)

● USB C hálózati adapter  
(1000mAh-es újratölthető 
akkumulátorral) Az eszköz képes 
érzékelni az áramforrást és tájé- 
koztatni, ha az USB tápellátás 
elvész (áramhiány észlelése)

● Szükség esetén más 
áramellátási lehetőségek is 
kifejleszthetők

https://www.mikroe.com/click/sensors
https://www.mikroe.com/click/sensors
https://www.mikroe.com/click/interface
https://www.mikroe.com/click/interface


Moduláris kialakítás - ház

A burkolat moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy egy részét csak a különböző típusú érzékelőkhöz 
módosítsunk (például szellőzést az előlapra helyezzünk). A készülék általános megjelenése megegyezik, a 
módosítás gyors és költséghatékony. A ház kialakítása „semleges”, hogy megfeleljen azoknak a tereknek, 
ahol az érzékelőket használják



Edge analytics
ÁTVITELI INTERVALLUMOK BEÁLLÍTÁSAI
Különböző mérési és átviteli intervallumokat állíthat be az Efento NB-IoT / 
LTE-M érzékelőkhöz. Amennyiben nincs szüksége az élő adatfolyamra 
az eszközökről, azok képesek a méréseket tárolni és nagyobb időközön-
ként elküldhetik azokat a szerverre az akkumulátor élettartamának 
növelése érdekében. Ezen túlmenően, az adatok küldhetők megerősíthe-
tő vagy nem megerősíthető adatkeretekben. A nem megerősíthető 
adatkeretek csökkentik az adatok küldéséhez szükséges időt és növelik 
az akkumulátor élettartamát
BEÉPÍTETT ADATELEMZÉS
Az Efento érzékelők elemzik az adatokat és meghozzák a döntéseket, ha 
azonnali intézkedésre van szükség. Az érzékelő által mért hőmérséklet kívül 
esik a biztonságos tartományon? Az átvitel azonnal elindul. A páratartalom 
értéke túl gyorsan növekszik? Az adatokat azonnal elküldjük a szervernek. 
A logikát és a szabályokat a felhasználó konfigurálhatja, ideértve a 
küszöbértékek beállítását, az átlagok mozgatását és a mérések közötti 
különbségek ellenőrzését.

A beépített adatelemző algoritmusok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy az Efento 
érzékelőket alkalmazkodási helyükhöz igazítsák és akár 10 évet is elérhessenek az akkumulátor 

élettartama alatt



10 év akkumulátor-üzemidő is elérhető
Mérési 

intervallum 
[perc]

Átviteli 
intervallum 

[perc]

ACK periódus 
(minden N 

üzenetben)

Bluetooth 
interface

Adathasználat 
(fel + le)*Az akkumulátor élettartama [év]** 

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

* Az adatfelhasználás tájékoztató jellegű, és nem tartalmazza a FOTA frissítéseket
** Az akkumulátor fogyasztása tájékoztató jellegű. Az akkumulátor élettartamát számos tényező befolyásolja, beleértve a működési hőmérsékletet, a jel minőségét, a FOTA frissítések számát, a küszöb által 
kiváltott átvitelek számát és a lítium-ion akkumulátorok komplex fizikáját



Biztonságos és energiahatékony firmware-frissítések

1. Az Efento készített egy külünbözeti fájlt, amely a szoftver 
új és aktuális verziója közötti különbséget érzékeli

2. A differenciálfájlt elküldi a felhőszerverre és az IoT-
eszközöket értesítik az elérhető frissítésről

3. Az eszközök csatlakoznak a szerverhez, és a 
kommunikációs titkosítási kulcsról egyeztetnek. A szerver 
az ECDSA algoritmus szerint aláírt titkosított frissítés 
ellenőrző összeget küldi. Az aláírás alapján az IoT-eszköz 
ellenőrzi a frissítés hitelességét

4. A frissítések titkosított továbbítása az eszközre 
megtörténik

5. Az eszköz új szoftververziót épít és kiszámítja a frissített 
ellenőrző összeget. Ha az eszköz által kiszámított 
ellenőrző összeg megegyezik a szerver által elküldött 
ellenőrző összeggel, a szoftver frissülni fog

1

2

3

4

5

Csak az eszköz jelenlegi és új firmware-fájlja közötti különbség küldésével akár 90%-kal is csökkenhet 
az elküldött frissítések mérete. Ez csökkenti az eszközök adatfogyasztását és növeli az akkumulátor 

élettartamát



Használja az Efento Cloud-al vagy bármely felhőplatformmal

EFENTO CLOUD
Az Efento Cloud egy hatékony felhőalapú platform, amely lehetővé teszi az Efento érzékelők 
adatainak összegyűjtését és vizualizálását, függetlenül attól, hogy csak néhány vagy száz van 
belőlük. Az Efento Cloud lehetővé teszi az adatok megjelenítését térképen, táblázatokként 
vagy diagramként, SMS- és e-mail értesítések küldését, valamint az adatokkal PDF / CSV 
jelentések készítését. Ezen felül van egy mobil alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy 
okostelefonjával vagy táblagépével is hozzáférjen az összes platformfunkcióhoz. További 
információ az Efento Cloud szolgáltatásról.

INTEGRÁCIÓ
Az Efento NB-IoT / LTE-M érzékelők a szabványos protokollokon (a protofbuf CoAP felett) 
kommunikálnak a szerverekkel. Ez lehetővé teszi az érzékelőkből származó adatok integrálását 
közvetlenül a kívánt felhőplatformba. Ha nem akarja végrehajtani a közvetlen integrációt, akkor az 
Efento Cloud és az API segítségével megkapja az adatokat és módosíthatja az érzékelők 
konfigurációját. Látogassa meg a Támogatás részt, hogy többet tudjon meg az integrációról.



Készen áll a nagyszabású telepítésekre

HIBAELHÁRÍTÁS
Az érzékelő teljes állapota 
(beleértve a hálózati 
állapotot és a 
kommunikációs állapotot 
is) elérhető helyileg (mobil 
alkalmazáson keresztül) 
vagy távolról - az eszköz 
elküldheti a szervernek, 
távdiagnosztikára

KÖNNYŰ TELEPÍTÉS
Az érzékelőket akril 
ragasztóval ellátott, kétoldalas 
ragasztószalaggal rögzítik a 
falra. Ha nem akar ragasztóval 
ragasztani, egyszerűen 
csavarokkal rögzítheti a falra.

TÁVOLI KONFIGURÁCIÓ
Az eszköz összes beállítását 
távolról, a szerverről is 
lehetséges megváltoztatni. 
Nem számít, hány eszközt 
szeretne átkonfigurálni, néhány 
másodperc alatt megteheti!

ELŐKONFIGURÁLÁS
Mi is készen állunk erre. Ha 
nagy tételű eszközt rendel, 
közölje velünk, hogy milyen 
konfigurációra van szüksége, 
mi pedig konfiguráljuk az 
eszközöket az Ön számára. 
Miután beszerezte az 
eszközöket, a dobozon kívül 
már kezd működni!



Több operátorral tesztelve számos országban



ÜZLETEK
környezeti ellenőrzés, 

hűtőszekrények 

ellenőrzése

GYÓGYSZERÉSZEK / 
EGÉSZSÉGÜGY
Gyógyszerek / vakcinák 
állapotának figyelése, 
tiszta helyiségek 
ellenőrzése

TÁVFŰTÉS 
A lakások és az elosztó 

alállomások állapotának 

figyelemmel kísérése

ÉLELMISZER FELDOLGOZÁS

HACCP, a szállított 
élelmiszerek ellenőrzése, a 
bérelt berendezések 
ellenőrzése

ÉPÜLETEK / BIZTOSÍTÁS

Szivárgásérzékelés, 
környezeti monitorozás, 
távmérők leolvasása

SZÁLLÍTÁS

A logisztikai infrastruktúra 
(raktárak) monitorozása, a 
szállított áruk ellenőrzése, az 
utak állapotának figyelemmel 
kísérése

Népszerű felhasználási lehetőségek



Új és a régi hardver összehasonlítása

Új hardver Régi hardver

Méret 28 x 124 x 60 mm, 110 g 27 x 71 x 71 mm, 100 g

Áramforrás - 2 x AA akkumulátor (4200 mAh)
- 3 x AA akkumulátor (6300 mAh)
- 5V USB 1000 mAh újratöltheető akkumulátorral

2 x AA akkumulátor (4200 mAh)

Burkolat ABS Plastic ABS Plastic

Szín

Szerelési lehetőségek

- Fehér

- bármely szín a RAL palettáról egyedi megrendelésre 

3M szalag, csavar (2x), mágnes

- Fehér

- Fekete

3M szalag, csavarok (2x)

Elérhető érzékelők - Hőmérséklet (belső érzékelő vagy szonda) páratartalom (belső érzékelő
vagy szonda), légnyomás, VOC, nyitás/zárás, impulzusszámláló, szivár- 
gás - MikroBUS kompatibilisvé teszi a készüléket a MikroE érzékelőkkel / 

interfészek (https://www.mikroe.com/click/
sensors https://www.mikroe.com/click/interface )

Hőmérséklet (belső érzékelő vagy szonda), páratartalom (belső 
érzékelő vagy szonda), légnyomás, VOC, nyitás / zárás, 
impulzusszámláló, szivárgás

Csomagolás 1 per box, 10 per box, 20 per box 1 per box, 10 per box, 20 per box

Árak 3-4 EURO-val alacsonyabb a HC3-hoz képest. A részletesebb árak 
2020 decemberben állnak rendelkezésre

-

https://www.mikroe.com/click/sensors
https://www.mikroe.com/click/interface
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