ControlBee MONITOR - CZUJNIK WIBRACJI I TEMPERATURY
Drogi użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu. W tym dokumencie znajdziesz podstawowe informacje,
niezbędne do uruchomienia urządzenia.
Czujnik ten łączy w sobie dwie funkcjonalności - jest czujnikiem, który wykryje drgania i poruszenie ulem oraz jest
elektronicznym termometrem. Informacje o alarmach oraz temperatura będą prezentowane w aplikacji ControlBee.
Czujnik jest przeznaczony do współpracy z urządzeniem "Kontroler" systemu ControlBee Monitor.

1. Uruchomienie
Otwór montażowy x 2

Naklejka z numerem
seryjnym

Detektor temperatury

Wkręty zamykające

a) Odkręć 2 wkręty zamykające obudowę czujnika.
b) Zainstaluj baterie 3V typu CR2430, zachowaj polaryzację [+ i -] zgodnie z oznaczeniem.
c) Czujnik krótkim mrugnięcie LED zasygnalizuje zainstalowanie baterii.
d) Zamknij obudowę czujnika, wkręty zamykające obudowę muszą być dokręcane stopniowo i równomiernie. Upewnij się,
że obudowa jest zamknięta wystarczająco szczelnie.
e) Aby dodać czujnik do aplikacji, umieść go w odległości mniejszej niż 1 metr od Kontrolera MONITOR. W aplikacji ustaw
Kontroler MONITOR w tryb wykrywania nowych czujników. W czasie do 5 minut w aplikacji pojawi się nowy czujnik,
przypisz mu odpowiedni numer. W ten sposób możesz jednocześnie dodawać wiele czujników.

2. Montaż
Czujnik jest przeznaczony do montażu wewnątrz ula. Czujnik będzie reagował na niepożądane drgania i uderzenia,
które w warunkach normalnych nie występują w ulu. Aby czujnik skutecznie wykrywał drgania, powinien być
przykręcony przez otwór montażowy przynajmniej jednym wkrętem do podłoża. Położenie go na miękkim podłożu
zmniejszy jego reakcję na drgania i uderzenia. Czujnik posiada detektor temperatury, w aplikacji co kilka godzin
będzie aktualizowana informacja o panującej temperaturze w ulu. Czujnik należy zamontować w takim miejscu,
aby detektor temperatury nie był zupełnie przysłonięty lub zakryty.

Nie

Tak

Tak

a) Przed montażem upewnij się, że obudowa czujnika jest szczelnie zamknięta. Wkręty zamykające obudowę powinny być
dokręcone równomiernie.
b) Czujnik nie powinien być montowany na podłożu metalowym, zmniejszy to zasięg komunikacji czujnika do Kontrolera.
c) Czujnik musi być zamontowany na płasko lub w pozycji pionowej, detektorem temperatury w dół (jak na rys. powyżej).
d) Ul z zamontowanym czujnikiem powinien znajdować się w odległości nie większej niż 150 metrów od Kontrolera.

3. Użytkowanie
a) Czujnik zasilany jest jedną baterią 3V typu CR2430. Nowa bateria wystarczy na ok. 16 miesięcy ciągłej pracy. Gdy bateria
osiągnie niski poziom, w aplikacji pojawi się odpowiedni komunikat. Zużytą baterie należy wyjąć z czujnika.
b) Podczas wymiany baterii zachowaj ostrożność, do podważania baterii nie używaj metalowych elementów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wykresy tolerancji pomiarów czujnika temperatury
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Rysunek 1. Tolerancja pomiaru temperatury

2. Specyﬁkacja
PARAMETR
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JEDNOSTKA

Zakres temperatury pracy
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Dokładność pomiaru temperatury
Zasięg komunikacji bezprzewodowej
Czas pracy baterii
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