
ControlBee MONITOR - KONTROLER 
Drogi użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu. W tym dokumencie znajdziesz podstawowe informacje,
niezbędne do uruchomienia urządzenia.   

ControlBee Monitor jest elektronicznym systemem czujników do zdalnej kontroli pasieki. Obecnie w ofercie
dostępne są czujniki wykrywające drgania i uderzenia (sabotaż), do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w
ulu oraz  waga pasieczna. Czujniki oraz waga pasieczna komunikują się bezpośrednio z Kontrolerem, który jest
głównym urządzeniem w systemie ControlBee Monitor. Jeden Kontroler może obsłużyć do 100 różnych czujników.
Czujniki (oraz wagi pasieczne) mogą być oddalone od Kontrolera na odległość do 150 metrów.

Kontroler ControlBee odpowiedzialny jest za nadzór nad wszystkimi czujnikami oraz za przesyłanie informacji z
czujników do aplikacji ControlBee. Kontroler posiada slot na kartę SIM, z aplikacją łączy się za pośrednictwem sieci
mobilnej GSM.    

Kontroler ControlBee posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy. W pełni naładowany akumulator zapewnia
do 30 dni ciągłej pracy urządzenia. Kontroler może być ładowany (pkt 5) za pośrednictwem zasilacza 12 V, gniazda
zapalniczki w samochodzie lub małym panelem fotowoltaicznym.   

1. ControlBee MONITOR

1.1 Zasada działania

Do 150 m

Rys. Pasieka z systemem czujników ControlBee MONITOR. Maksymalnie do 100 uli na jeden Kontroler. 

KONTROLER

WAGA
PASIECZNA

1.2 Czujniki współpracujące z Kontrolerem ControlBee MONITOR

Czujnik wibracji
i temperatury.

Do montażu wewnątrz ula.

Czujnik wibracji,
temperatury i wilgotności.
Do montażu wewnątrz ula.

Czujnik wibracji.
Przystosowany do montażu

na zewnątrz.

KG

Waga pasieczna.

CZUJNIK W
KAŻDYM ULU
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2. Aplikacja mobilna

Kontroler systemu ControlBee Monitor jest obsługiwany przez aplikację mobilną. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna
jest dla urządzeń z systemem ANDROID 5.0 i nowszymi.   

ControlBee
iDEATRONIK

3. Uruchamianie Kontrolera 

Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno do rejestracji użytkownika, wypełnij wszystkie pola zgodnie z opisem i
potwierdź rejestrację. Jeżeli posiadasz już konto w aplikacji mobilnej, przełącz się na okno logowania i zaloguj się.
Jeden profil użytkownika może być skonfigurowany na wielu urządzeniach mobilnych.

Każdy Kontroler posiada indywidualny numer seryjny oraz kod pin. Aby dodać Kontroler w aplikacji przejdź do menu
i wybierz „Nowe urządzenie”. Uzupełnij pola SN i PIN odpowiednio dla tego Kontrolera. 

2. Karta SIM
Kontroler obsługuje karty SIM (rozmiar Nano SIM) większości operatorów sieci komórkowych. Karta powinna być
przystosowana do pracy w technologii GSM/2G. Przed instalacją karty w urządzeniu upewnij się czy:

Kontroler korzysta z usługi Internet standardowo nie przekraczając 80 MB miesięcznie, co w ciągu roku nie powinno
przekroczyć 1 GB. 

Ważne: Pamiętaj aby zawsze kontrolować ważność konta karty oraz dostępne środki niezbędne do działania.  

Slot na kartę nano SIM

Przycisk włączania i wyłączania

Sygnalizacyjna dioda LED

2.1 Instalacja

2.2 Rejestracja konta

2.3 Dodawanie Kontrolera do aplikacji

1. karta ma wyłączone żądnie kodu PIN                                                                      3. karta ma aktywną usługę Internet         
2. karta została aktywowana na wystarczający okres                                                4. konto karty jest doładowane

ControlBee

Gniazdo zasilające, ładowanie akumulatora

Gdy kontroler jest wyłączony LED nie świeci (tabelka 3.1) Przed włączeniem Kontrolera należy zainstalować
wcześniej przygotowaną kartę SIM. Kartę należy wsuwać ostrożnie do momentu automatycznego zablokowania.
Ponowne wciśnięcie już zablokowanej karty spowoduje jej wysunięcie. Aby włączyć Kontroler należy na 2 sekundy
przycisnąć przycisk włączania. Zaraz po włączeniu zacznie mrugać LED (tabelka 3.1). Aby wyłączyć Kontroler należy
przycisnąć i przytrzymać przycisk min. 2 sekundy.

Aby pobrać aplikację na telefon, przejdź do„Google Play”i w polu wyszukiwania wpisz „ControlBee”. Wybierz i 
zainstaluj aplikację.   
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Nie świeci Kontroler jest wyłączony.

Zielona LED mruga szybko (0,2 sek. / 0,2 sek.) Trwa łączenie z aplikacją ControlBee.

Zielona LED mruga wolno (1 sek. / 1 sek.) Kontroler jest połączony z aplikacją ControlBee.

Pomarańczowa LED mruga cyklicznie. Niski poziom akumulatora. Należy podłączyć Kontroler do ładowania.

3.1 Sygnalizacja diody LED 

4. Montaż 

Nie Nie Tak

Kontroler jest przystosowany do zewnętrznych warunków atmosferycznych. Może być zamontowany na zewnątrz
lub wewnątrz, na przykład w ulu. Kontroler posiada wbudowany czujnik drgań i uderzeń. Bedzie wysyłał do aplikacji
powiadomienia w przypadku poruszenia. Kontroler posiada wbudowany lokalizator GPS z możliwością śledzenia
lokalizacji w aplikacji ControlBee.

4.1 Gdy będzie montowany na zewnątrz

Tak Tak Tak

4.2 Gdy będzie montowany wewnątrz
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4.3 Uchwyt montażowy

W zestawie z Kontrolerem dostarczony jest uchwyt montażowy wraz z zapinką. Używanie zapinki do montażu nie
jest konieczne, natomiast powinna być montowana w przypadku montażu Kontrolera na zewnątrz.

Rys. Aby zamontować Kontroler w uchwycie, należy go wsunąć. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PARAMETR MIN TYPOWO MAX JEDNOSTKA

Zakres temperatury pracy -20 - 50 °C

Zakres wilgotności pracy 0 - 90 %

Napięcie zasilania (ładowanie) 8 - 32 VDC

Czas ciągłej pracy na jednym ładowaniu akumulatora 20 30 - dni

Czas do pełnego naładowania akumulatora 3,5 - 4 h

Żywotność wbudowanego akumulatora - 600 - cykli ładow.

Wysokość - 225 - mm

Średnica - 50 - mm

Waga - 0,57 - kg

KONTAKT Z PRODUCENTEM:

IDEATRONIK
Al. Grunwaldzka 2C, 82-300 Elbląg
T. 55 234 6918

www.controlbee.pl

PARAMETR OPIS

Transmisja danych 2G/GSM 900 MHz / 1800 MHz

Slot na kartę SIM Nano SIM

Lokalizator GPS TAK

Czujnik sabotażu TAK

Akumulator Wbudowany litowo-jonowy, niewymienny

6. Użytkowanie i bezpieczeństwo
Aby zachować długą żywotność wbudowanego akumulatora, nie należy pozostawić go w pełni rozładowanego na
okres dłuższy niż 6 miesięcy. Jeżeli Kontroler będzie przechowywany w stanie wyłączenia przez dłuży czas
(więcej niż 6 miesiące), jego akumulator powinien być naładowany od 30 % do 50 % (wskaźnik w aplikacji).

Ważne: Kontroler jest odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne (pkt 4.1). Nigdy nie należy demontować
jego elementów: górnego (z logo) oraz dolnego pierścienia z krawędzią ząbkowaną.    

UWAŻAJ: URZĄDZENIE ZAWIERA AKUMULATOR LITOWO-JONOWY. NIE NISZCZ I NIE WRZUCAJ URZĄDZENIA
DO OGNIA. MOŻE TO SPOWODOWAĆ POŻAR LUB EKSPLOZJĘ.
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5. Ładowanie akumulatora
Kontroler posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy, akumulator jest niewymienny. Akumulator Kontrolera
może być ładowany zasilaczem DC (12 V, min 1.1 A), z gniazda zapalniczki w samochodzie lub z panelu
fotowoltaicznego. Aby naładować akumulator Kontrolera, należy do gniazda zasilającego w Kontrolerze (pkt 3)
podłączyć odpowiednie źródło zasilania. 

LUB12 V

Czas ładowania do 4h,  potem 30 dni działania.  Ciągle doładowywany, zawsze działa.  

12 V / 10 W
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