
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Sensoneo Single Sensor 3.0 ir uzņēmuma klases ierīce, kas uzrauga dažāda veida konteineru piepildījuma
līmeni.
Tas izmanto vienu ultraskaņas staru ar mērījumu līdz 255 cm dziļumam. Sensors nodrošina konfigurējamu
akselerometru slīpuma noteikšanai, kas nekavējoties nosūta paziņojumu. Sensoru var konfigurēt, izmantojot 
Bluetooth konfigurācijas lietojumprogrammu.
Var konfigurēt ugunsgrēka trauksmi, mērījumu biežumu, faktisko laiku un daudz ko citu. Sensoru darbina
nomaināms akumulātors, kas bieži informē operatoru par esošo tilpumu tvertnē.

Single sensor ir pieejams šādos tīkla pārklājumos:
• Single sensor LoRaWAN
• Single sensor LoRaWAN and NB-IoT*
• Single sensor LoRaWAN and Sigfox*
*izmantojot lietotni Configurator, ir abi moduļi, jūs varat izvēlēties vēlamo

Viedie sensori izmanto ultraskaņas tehnoloģiju, lai izmērītu tvertņu un konteineru piepildījuma līmeni
un nosūtītu datus uz viedo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, jaudīgu mākoņa bāzes platformu,
izmantojot internetu (Sigfox, NB-IoT, LoRaWAN).
Saņemtie dati tiek analizēti un parādīti, izmantojot lielisku informācijas paneli, kas ietver kartes, tabulas,
grafikus, datu eksportu un pilnībā automatizētu savākšanas maršrutu plānošanu. No sensoriem apkopotie
dati tiek parādīti arī caur Smart Analytics, kas nodrošina sarežģītus analītiskos skatus, kas nepieciešami
lēmumu pieņemšanai attiecībā uz konteineru ietilpības plānošanu un pārvaldību.

Produkts
Veids
Nosaukums

Apraksts

Viedie sensori
Tilpuma mērītājs
Single

Izmērs (GxPxA )
Svars ar akumulātoru
Svars bez akumulātora
Materiāls 

120x54x50 mm 
215 g
165 g
Pārstrādājams, poliamīds ar optiskām šķiedrām.
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Tehniskie dati
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Atbals��e �kli HW op�on A: LoRaWAN
HW op�on B: LoRaWAN and NB-IoT*
HW op�on C: LoRaWAN and Sigfox*
* ir abi moduļi, var izvēlē�es vēlamo, 
izmantojot lietotni Configurator

LoRaWAN frekvence 868 mhz, 915 mhz
Atbalsta LoRaWAN autorizācijas metodi OTAA, ABP

NB-IoT �klu atbalsts
B1/B2/B3/54/B5/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/
B25/B26/B28/B66/B70/B71

Bluetooth Jā 
Konfigurācija Jā Konfigurātora Aplikācija.
Lejupsaites konfigurācija Jā 
A�āluma mērījums Jā. S1x ultraskaņas stars, 30° lenķis
Min. distance 3 cm
Max. distance 255 cm
Mērījumu biežums 24 x/dienā vai mērījumu frekvence

var �kt iesta�ta no 1 minūtes līdz pat 999 minutēm.
Var �kt iesta�ts caur lejuplādes sai�.

Mērījumu kalkulācija Vairāki mērījumi ar aptuveno svaru.
Temperatūras mērījumi Jā, mikrokontrolieris ar termostatu.

Apgāzšanas mērījumi
Jā, akselometrs. Uzlabots slīpuma atpazīšanas 
algoritms.

Ugunsgrēka trauksme Jā.
Svars ar akumulātoru 215 g
Svars bez akumulātora 165 g
Izmēri (a/p/dz) 50 mm/120 mm/54 mm
S�prinājumu iespējas Skrūves/Kniedes/Vadotnes
Akumulātora darbība līdz pat 7 gadiem*
Akumulātora voltāža un �lpums 3,6V, 2600 mAh
Akumulātora �lpums Li�ja-�onilhlorīda – Li-SOCl2
Nomaināms akumulātors Jā, 2 akumulātoru veidi LS14500 (2 x 20 grams)
Darbības temperatūra -30°C to + 80°C
Ierīces klase A klase
Adap�vā datu pārraides ātrums Jā.
Atskaites starta nr 1 (a�estatāms)
Atbals�as tvertnes Visi tvertņu veidi ar dziļumu līdz 255 cm.
Ieslēgšanās mehānisms Magnē�sks
Materiāls korpusam Pārstrādājams, poliamīds ar op�skām šķiedrām.
Korpuss IP69
Mitruma līmenis 0 - 100

Tips: Single Sensor 3.0

*akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no vietējās temperatūras, tvertnes veida un 
stāvokļa, galvenā/pakalpojuma lomas un mērījumu biežuma.


