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● Az Efento Cloud egy szerver platform, 
összegyűjti, tárolja és feldolgozza az 
adatokat az Efento érzékelőkről

● A platform ideális megoldás a szétszórt 
létesítményeknél, vagy olyan

● berendezéseknél, ahol számos ponton 
figyelhetik meg a paramétereket, mint 
például a gyógyszer nagykereskedők, 
hűtőházak, raktárak, stb.

● Az adatok elküldhetők a platformra 
bármely helyről és a felhasználó 
hozzáférhet böngészőn keresztül

● A platform lehetővé teszi a felhasználók 
számára az adatok megtekintését, 
jelentések generálását bármely 
időintervallumból és SMS/e-mail 
értesítéseket kaphatnak abban az 
esetben, ha egy paraméter meghaladja a 
biztonságos értéket

Efento Cloud
Az Efento Cloud a fizikai értékek monitorozásának rendszere, SMS/e-mail értesítésekkel és távoli hozzáféréssel a mérési 
adatokhoz és a jelentésekhez



Főbb jellemzők
Az Efento Cloud minden olyan funkciót támogat, amely a környezeti feltételek hatékony és kényelmes ellenőrzéséhez 
szükséges szétszórt helyeken/létesítményeknél

SMS/EMAIL ÉRTESÍTÉSEK & RIASZTÁSOK

Ha a hőmérséklet / páratartalom / nyomás a 
küszöbértékeket túllépték, a felhasználó 
értesítést kap SMS / e-mail üzenetben

AUTOMATIKUS JELENTÉSEK

A mérési adatokat bármely e-mail címre 
elküldhetjük PDF vagy CSV jelentés formájában. 
A jelentések gyakorisága állítható

AZ ADATOK BEMUTATÁSA

A mérési adatok bármely időintervallumból 
egyértelmű grafikonok vagy táblázatok 
formájában adhatók meg

A HELYSZÍNEK RENDSZERE

A platform lehetővé teszi bármely szervezet 
struktúrájának feltérképezését egy fa formájában 
és az egyes érzékelők hozzárendelését az 
ágakhoz

ELÉRHETŐ JOGOK KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEI

A különböző felhasználók hozzáférési jogai 
korlátozhatók mind a jogosultságok, mind a 
területek/helyek tekintetében

LÉTESÍTMÉNY TERV / TÉRKÉP

Az egyes helyszínek alaprajzok / térképek 
formájában jelennek meg az érzékelők 
telepítésével



Hogyan működik?
A rendszer Efento vezeték nélküli érzékelőkkel és Efento Cloud platformmal rendelkezik, amely az összes adatot átveszi 
és továbbítja

Az NB-IoT szenzorok 
mérik a hőmérsékletet, a 
páratartalmat, a 
nyomáskülönbséget, a 
légnyomást, az eszköz 
állapotát és elküldik az 
adatokat az Efento Cloud

A mérési adatokat 
egyidejűleg több 
létesítményből / helyről 
is el lehet küldeni az 
Efento Cloud részére, 
akár száz kilométerre is 
egymástól

Minden adat a biztonságos 
Efento Cloud platformra 
érkezik, amely tárolja és 
feldolgozza azt

A rendszer felhasználói 
a világ bármely 
pontjáról böngésző- 
kön keresztül - 
számítógépeken vagy 
okostelefonokon / 
tableteken keresztül 
hozzáférhetnek az 
adatokhoz

Ha a megfigyelt, 
beállított paramétert 
túllépték, a felhasználó 
SMS vagy e-mail 
értesítést kap

EFENTO CLOUD 
PLATFORM

NB IoT Érzékelők

ADATVÉDELEM, 
JELENTÉSEK

SMS / E-MAIL
ÉRTESÍTÉSEK



Miért az Efento Cloud?
Az Efento Cloud kényelmes, könnyen konfigurálható, skálázható és költséghatékony megoldás

ELÉRÉS BÁRHOL A VILÁGBAN

A felhasználók a web-böngészőn keresztül 
jelentkezhetnek be a platformra, nincs szükség 
további szoftverekre

CLOUD PLATFORM 

A szoftver frissítését és karbantartását a gyártó 
biztosítja egyszeri licensz díjért. Nincs előfizetési 
díj!

KORLÁTLAN SZÁMÚ FELHASZNÁLÓ

Bármelyik felhasználó hozzáférhet az érzékelők 
adataihoz, mindegyikhez külön hozzáférési 
jogokat rendelhetnek

BŐVÍTHETŐSÉG

Az adatok bármennyi számú  eszközről érkezhet 
a platformra, függetlenül 10 vagy 1000. A 
konfiguráció mindig ugyanaz

ALACSONY KIVITELEZÉSI KÖLTSÉGEK

A vezeték nélküli kommunikációs technológia 
csökkenti a telepítési költségeket és a cloud 
platform minimalizálja a megvalósítási és 
karbantartási költségeket

EGYSZERŰ KONFIGURÁCIÓ ÉS MŰKÖDÉS

A rendszert úgy tervezték, hogy bárki 
beállíthassa és használhassa. A konfiguráció 
max. 15 percet vesz igénybe



Miért NB-IoT érzékelők?
Az NB-IoT lehetővé teszi az akkumulátoros érzékelők számára, hogy az adatokat GSM hálózaton keresztül küldje és 
évekig működjenek

Alacsony 
költségű

Könnyű 
telepítés

Hosszú 
élettartam

Megbízhatók

Kényelmes 
használni

Az NB-IoT érzékelők az adatokat GSM hálózaton keresztül küldik és nem 
igényelnek vezetékeket vagy gatewayeket. A felhasználónak csak olyan helyre 
kell elhelyeznie az érzékelőt, amelyet figyelni kíván és rögzítheti azt az  
Efento Cloud

Az NB-IoT eszközök és a csatlakoztathatóság olcsóbb, mint más megoldások. 
A felhasználónak ráadásul nincs szükség további eszközök fenntartására - 
a hálózatot a GSM üzemeltető tartja fenn

Az üzemeltetők biztosítják nagyon magas SLA NB-IoT hálózatokat. Az 
érzékelők beépített memóriával rendelkeznek, így a valószínűtlen hálózati 
leállások esetére sem fogják újra elküldeni a hiányzó méréseket az Efento 
Cloud számára

Az Efento érzékelők évekig működhetnek az elemekkel. Például az érzékelő, 
amely 5 percenként végez méréseket, az elemek 4 évig is működhetnek.

Gyors telepítés, nincs szükség vezetékekre, könnyű beállítás és az Efento 
Cloud használata, valamint a hosszú élettartamú elemek kínálják az Efento 
NB-IoT érzékelőket az egyik legmegfelelőbb felügyeleti megoldásnak a 
piacon



Efento termékek számokban
Az NB-IoT lehetővé teszi az akkumulátoros érzékelők számára, hogy az adatokat GSM hálózaton keresztül küldje és azok 
évekig működjenek
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Irányítópult
Az összes fontos információ egy helyen



A lista tartalmazza az 
érzékelőket aktuális 
mérésükkel, állapotukkal és a 
riasztási küszöbértékek 
túllépésével kapcsolatos 
információit

Az érzékelők bármilyen 
módon csoportosíthatók, pl. 
hozzárendeléssel egy helyre

A szűrők lehetővé teszik a felhasználók számára az érzékelők 
(normál, elveszett, riasztás, alacsony akkumulátor, kikapcsolt) 
állapot szerinti rendezését és megjelölni a 
"kedvenc"-egyikét



Az irányítópulton található 
információ tartomány 
megjeleníthető a térképen / 
alaprajzon. Az érzékelők 
szabadon elhelyezhetők a 
térképen / terven.

Az egyes érzékelők állapotát 
egy megfelelő ikon jelzi

Minden egyes helyszínre a 
felhasználó hozzárendelhet 
egy másik térképet

Miután a kurzort egy 
kiválasztott érzékelőre 
mozgatta, további információk 
jelennek meg



A mérési adatok szabadon 
bővíthető grafikon formájában 
mutathatók be

Az adatokat napi, heti, havi 
vagy éves alapon lehet 
megjeleníteni



A mérési adatok táblázatos 
formában is megjeleníthetők

A táblázat napi adatokat mutat, 
azonban más időszakból 
származó információk is elérhetők 
pdf / csv jelentések formájában



Beállítások
Érzékelők konfigurálása



Az érzékelők csoportos 
szerkesztése lehetővé teszi a 
beállítások kényelmes és gyors 
megváltoztatását, valamint az 
aktiválást / deaktiválást

Képesség bármely struktúra 
létrehozására (például földrajzi 
vagy funkcionális alapon)

Új eszközök megjelenése az új 
érzékelők listáján, 
elnevezhetők és áthelyezhetők 
bármely helyre

A táblázat minden érzékelőt 
megjeleníti, a felhasználó 
szerkesztheti beállításait és 
engedélyezheti az SMS / e-mail 
értesítéseket



Minden egyes érzékelő elnevezhető és 
hozzárendelhető egy helyhez

A lista tartalmazza a kiválasztott érzékelőhöz 
rendelt riasztási szabályokat



Riasztási szabályok
A mért környezeti paraméterek küszöb értékeinek meghatározása és az SMS / e-mail értesítések címzettjeinek létrehozása



A felhasználó létrehozhat számos riasztási szabályt. 
Riasztás esetén a rendszer e-mail vagy SMS 
értesítést küldhet bármely címzettnek

A riasztást válthat ki a küszöbérték túllépése, a 
kommunikáció elvesztése az érzékelővel vagy az 
alacsony akkumulátor feszültség



A riasztás automatikusan létrehozhat bármennyi 
címzettnek küldött SMS vagy e-mail értesítéseket. 
A riasztás címzettjeinek száma nem korlátozott.

Fizikai paraméter küszöbértékű 
riasztási szabály (pl. 35% RH feletti 
páratartalom)

Érzékelők kiválasztása a 
szabálynak megfelelően



Jelentések
A mérési adatok kézi és automatikus exportálása PDF és CSV formátumban



A felhasználó a jelentést csv vagy 
pdf formátumban generálhatja

A jelentés kiterjedhet bármilyen 
időtartamra és tartalmazhat 
méréseket riasztásokra és 
műszaki adatokra vonatkozó 
információkat (például alacsony 
akkumulátor feszültség üzeneteket)

A jelentés készítéséhez a 
felhasználónak ki kell választania 
az érzékelő(ke)t. A jelentés 
kiterjedhet bármennyi érzékelőre, 
pl. a Krakkóban található érzékelők 
egész csoportjára is

Lehetőség van automatikus jelentések konfigurálására, amelyek 
e-mailben küldhetők, pl. naponta egyszer vagy hetente egyszer



Ábra az 
ábrázolt 
értékekkel és 
határokkal

Az érzékelő neve, sorozatszáma, a jelentés időszaka

Információ a jelentést létrehozó személyről és az elkészült 
időpontról

Statisztikai értékek, 
beleértve a min és max 
értékeket, az átlagértéket, a 
standard eltérést és az 
átlagos kinetikus 
hőmérsékletet

Információk a határokról és 
túllépésekről



Egyes eseménytípusok 
további 
információkkal 
rendelkezhetnek - pl. 
szabálysértés esetén - 
azon személy neve,aki 
észrevette és 
megerősítette

Az esemény típusa tartalmazhat 
információkat a szabálysértésekről, 
az alacsony akkumulátorról vagy 
az érzékelő csatlakoztatásával 
kapcsolatos problémákról

Az esemény időbélyege



Az érzékelő által mért értékek az eseményekkel kapcsolatos 
információkkal együtt

Az érzékelő neve, sorozatszáma, a jelentés időszaka

Információ a jelentést létrehozó személyről és az elkészült 
időpontról

Statisztikai értékek, beleértve a minimum és maximum 
értékeket, az átlagértéket

Információk a határokról és túllépésekről



Hozzáférési jogok kezelése
A kiválasztott helyek és engedélyek hozzáférési jogainak meghatározása



A rendszergazda (Admin) kezelheti a rendszer 
összes felhasználói fiókját

Bármely felhasználó hozzáférhet a kiválasztott helyekhez a 
három engedélyezési szint közül. A rendszergazdai fiók 
felhasználója konfigurálhatja a rendszert (pl. riasztási 
szabályok megfogalmazása, érzékelők hozzárendelése az 
adott helyen, új felhasználók felvétele), a kezelői fiók 
hozzáférést biztosít az adatokhoz és bizonyos beállítások 
megváltoztatásának képességét (pl. riasztási szabályok, 
érzékelő konfiguráció , automatikus jelentések), és az 
elemzői fiók hozzáférést biztosít az adatokhoz anélkül, hogy 
bármilyen beállítás megváltoztatható lenne.



Bármely felhasználó hozzáférhet a kiválasztott helyekhez a három engedélyezési 
szint közül. A rendszergazdai fiók felhasználója konfigurálhatja a rendszert (pl. 
riasztási szabályok megfogalmazása, érzékelők hozzárendelése az adott helyen, új 
felhasználók felvétele), a kezelői fiók hozzáférést biztosít az adatokhoz és bizonyos 
beállítások megváltoztatásának képességét (pl. riasztási szabályok, érzékelő 
konfiguráció , automatikus jelentések), és az elemzői fiók hozzáférést biztosít az 
adatokhoz anélkül, hogy bármilyen beállítás megváltoztatható lenne.

Az adminisztrátor új rendszergazdaként regisztrálja a rendszerben a személyes 
adatokat, felhasználónevet, jelszót és e-mail címet



Rendszer naplók
A rendszerbeállítások és a riasztási előzmények módosításainak regisztrálása



A rendszer naplói rögzítik a rendszer minden változását 
és eseményét, például új felhasználók hozzáadását, az 
érzékelő konfigurációjának megváltoztatását, a 
jelentésformátumok módosítását, a küszöbértékek 
túllépését jelző riasztásokat

Ezenkívül a naplók magukban foglalják az információt a 
módosítást végző felhasználót és a változás időpontját 
is
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Efento NB-IoT érzékelő típusok
Hőmérséklet, páratartalom, 
légnyomás 

● Tartomány: -35°  70°C / 0 - 99% RH 
/ 330 - 1100 hPa

● Pontosság: +/- 0.4 °C a -20 °C tól 
+70 °C tartományig és +/- 0.5°C -35 
tól -20 °C tartományig / 4%  0 tól 
80% RH-ig, 7% és 81 tól 99% RH / 3 
hPa

● Felbontás: 0.1°C / 1% RH / 1 hPa

Hőmérséklet (külső szonda)
● Tartomány: -55° tól 120°C
● Pontosság: +/- 0.5 °C  -10 °C tól +85 

°C tartományig és +/- 2°C  -55 °C tól 
-10 °C és +85 °C tól 125 °C 
tartományig

● Felbontás: 0.1°C

Hőmérséklet és páratartalom
● Tartomány: -35° tól 70°C / 0  99% 

RH-ig
● Pontosság: +/- 0.4 °C  -20 °C tól +70 

°C -ig és  +/- 0.5°C  -35 tól -20 °C 
tartományban / 4% a 0 to 80% RH-ig, 
7% a 81 tól 99% RH-ig

● Felbontás: 0.1°C / 1% RH

Hőmérséklet
● Tartomány: -35 ° to 70 °C
● Pontosság: +/- 0,4 ° C  -20 °C 

tól + 70 °C-ig és +/- 0,5 °C  -35 
től -20 °C tartományig

● Pontosság: 0,1 ° C

I / O
● Az érzékelő észleli az 

állapotváltozást
● Mindkét NO / NC típusú 

bemenettel működik

Nyomáskülönbség
● Tartomány: -500 Pa do +500 Pa
● Pontosság: +/- 1 Pa
● Felbontás: 1 Pa



NB-IoT Efento érzékelők műszaki specifikációi

Elem
● Elem: 2 x 3,6 V, AA size, capacity 5 200 mAh (cserélhető)
● Elem működési ideje: min. 4 év (mérési periódus 5 perc)

Mechanika
● Méretek: 27 x 71 x 71 mm
● Súly: 105 g (including batteries)
● Ház: műanyag ABS, színes fehér
● Védelmi fokozat IP osztály: IP30, IP42 egy dedikált szilikon burkolattal 

Környezet
● Működés

○ Hőmérséklet: -35° to 70°C
○ Páratartalom: 0 - 99% nem kicsapódó

● Tárolás és szállítás
○ Hőmérséklet: -40° to 70°C

Szoftver alkalmazások
● Efento Cloud
● Efento Logger
● Harmadik féltől származó IoT platformok

Mérések
● Memória mérete: 65 000 mérés
● Mérési intervallum: 1 perc től 10 nap, beállítható

NB-IoT interfész
● NB-IoT band:

○ Sáv 8: UL 880 MHz - 915 MHz, DL 925 
MHz - 960 MHz, Duplex mód HD-FDD

○ Sáv 20: UL 832 MHz - 862 MHz, DL 791 
MHz - 821 MHz, Duplex mód HD-FDD

● 3GPP: Release 13
● Teljesítmény: 20 dBm
● SIM Card: 3FF (Micro SIM) vagy eSIM
● Átviteli intervallum: konfigurálható (30 perc 10 

nap), vagy megbízható  mérési intervallumon
Bluetooth Low Energy interfész

● Kommunikáció: Bluetooth Low Energy (BLE)
● Rádió modul frekvencia: 2,4 GHz
● Teljesítmény: 2,5 mW (4 dBm)
● Tartomány: 100 m-ig (LOS)
● Átviteli periódus: 1 s



+36 52453084

efento@efento.hu

https://efento.hu/application/efento-cloud/


