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Elerton Sensor specyﬁkacja

Żyjemy w świecie połączeń
Łączymy się za pośrednictwem naszych telefonów, tabletów i komputerów
z najważniejszymi dla nas osobami: rodziną, przyjaciółmi, kolegami z pracy
A świat się wciąż zmienia.
Nasz dom, pomieszczenie gospodarcze, altanka lub zwykłe sprzęty
codziennego użytku – rzeczy, które są dla nas najważniejsze – stają się teraz
komunikatorami i mogą funkcjonować w sieci połączeń.
Wyobraź sobie na przykład, że z Twojego telefonu, tabletu czy komputera natychmiast
wysyłane są powiadomienia, jeśli coś dzieje się z cennymi dla Ciebie przedmiotami.
Te wysyłane informacje dotyczą takich parametrów jak:

Otwarcie i zamknięcie drzwi
Ruch
Zmiana temperatury
Zmiana poziomu wilgotności
Włączenie i wyłączenie światła
Nie musisz już sobie wyobrażać takiej sytuacji, kiedy wszystko jest pod Twoją kontrolą.
Teraz może być to w Twoim zasięgu dzięki zastosowaniu technologii
i rozwiązań Elerton Sensor.

Twój dom jest teraz bardziej inteligentny
Poszukujesz spokoju i komfortu życia bez nieustannego zastanawiania się, czy najcenniejsze
dla Ciebie wartości są odpowiednio zabezpieczone? Chcesz wiedzieć jaka sytuacja i jakie
wskaźniki panują w pomieszczeniu gospodarczym, pokoju lub nawet w drugim domu?
To wszystko jest możliwe dzięki naszej nowej technologii Elerton Sensor.
Połączenie Twojej domowej lub służbowej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) z niewielkim,
wielofunkcyjnym Elerton Sensor pozwala monitorować parametry najważniejszych
dla Ciebie przedmiotów. Technologia Elerton natychmiast powiadamia Ciebie o każdej sytuacji.
Jeśli uprzednio ustawione wartości graniczne zostaną przekroczone, Elerton Sensor
natychmiast wysyła do Ciebie powiadomienia – alerty. Elerton Sensor przekazuje te alerty
za pośrednictwem Internetu do usługi Elerton Internet Cloud Service. Usługa Cloud Service
błyskawicznie powiadamia Cię o otwarciu i zamknięciu drzwi, podejrzanym ruchu,
zmianach temperatury i wilgotności oraz o włączeniu światła, poprzez:

Aplikację na smartfona (iPad®, iPhone®, iPod Touch® i Android™)
SMS
Wiadomość e-mail
Przeglądarkę internetową
Możesz wskazać aż pięć osób, które otrzymają błyskawiczną informację o stanie
najważniejszych dla Ciebie przedmiotów.

Ciesz się wygodą i spokojem już teraz z Elerton Sensor!
Monitoruj najcenniejsze przedmioty w dowolny czasie z dowolnego miejsca na ziemi!

Z technologią od Elerton.com
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Elerton Sensor specyﬁkacja
WYMIARY
• 78,7 mm (D) × 65,7 mm (S) × 26,6 mm (W)
WAGA
•

70 g bez baterii

ŹRÓDŁO ZASILANIA
• Dwie (2) baterie alkaliczne AA 1,5 V
• Trwałość baterii – 1 rok przy normalnym użytkowaniu
AKTYWNOŚĆ / SENSORY OTOCZENIA
• Temperatura (od -34°C do +65°C)
Z dolnymi i górnymi wartościami granicznymi
• Wilgotność (od 0% do 100%)
Z dolnymi i górnymi wartościami granicznymi
• Akcelerometr (ruch)
• Sensor kontaktowy (otwarcie/zamknięcie)
• Poziom światła
• Poziom baterii
USŁUGA ELERTON INTERENT CLOUD
• Dane z sensora są przechowywane i przekazywane
dzięki usłudze Elerton Internet Cloud
• Powiadomienia (wysyłane jako powiadomienia na smartfona,
SMS-y lub e-maile) generowane po osiągnięciu wartości
granicznych, są wysyłane do Użytkowników za pomocą
usługi Elerton Internet Cloud
APLIKACJE PROGRAMOWE
• Aplikacja standardowej przeglądarki internetowej „Control Center”
• Aplikacja na iPada®, iPhona® lub iPoda Touch®
• Aplikacje na telefony z Androidem™

SUBSKRYPCJE
• Sprawdzaj status online
lub przez aplikacje na smartfonie
• Otrzymuj alerty SMS-em, e-mailem
i powiadomieniem
USTAWY / ATESTY
• FCC Część 15 B; FCC Część 15 C
• Zgodność z RoHS (Dyrektywa
ograniczająca użycie
substancji niebezpiecznych)
• CE

WSPIERANE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE
• Elerton Sensor działa jako urządzenie klienckie wykorzystujące
standardowe fabryczne Wi-Fi® – IEEE 802.11g usługi sieciowe
na 2,4 GHz
ZASIĘG Wi-Fi
• Do 15 m, w zależności od lokalizacji bezprzewodowego routera
WYMAGANIA SYSTEMOWE
• Bezprzewodowy router Wi-Fi (802.11g) z dostępem do Internetu,
umieszczony w pobliżu Elerton Sensor
• Smartfon, tablet lub komputer z Wi-Fi do wstępnego ustawienia
Elerton Sensor. Elerton Sensor monitoruje status i aktywność
(otwarcie/zamknięcie drzwi, ruch, temperaturę, wilgotność,
światło) oraz przekazuje je usłudze Elerton Internet Cloud
celem wysłania powiadomień.
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