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SEZO A1L - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS

MIERZONE PARAMETRY
TEMPERATURA PRACY

ZAKRESY I DOK ADNO CI POMIAROWE

- Kompaktowe urz dzenie telemetryczne dokonuj ce pomiarów
rodowiskowych, nat enia wiat a, poziomu ha asu oraz jako ci
powietrza, z akcelerometrem, magnetometrem oraz detektorem
ruchu
- Stosowane do monitorowania rodowiska wewn trz oraz na
zewn trz pomieszcze
- Technologia LoRaWAN do transmisji d ugodystansowej
- Kon gurowane poprzez USB
- Ka de urz dzenie jest dostarczane z indywidualnym raportem z
testów
- Zintegrowany z platform Orange Live Objects
Temperatura, wilgotno , ci nienie atmosferyczne, nat enie wiat a,
poziom ha asu, st enie py ów zawieszonych, przyspieszenie, pole
magnetyczne, ruch (PIR)
-30 ÷ 60°C
- Temperatura: -30 ÷ 60°C, typ. ±0.3°C, max ±1°C
- Wilgotno : 0 ÷ 100%, typ. ±4%, max. ±7% @25°C @20 ÷ 80% RH
- Ci nienie: 260 ÷ 1260 hPa, ±3 hPa
- Nat enie wiat a: 0 ÷ 1000 lx, typ. ±10%, max ±35% @500lx
- Poziom ha asu: 40 ÷ 100dB, ±6dB w pa mie cz stotliwo ci g osu
- PM: 0 ÷ 500 g/m3, ±10 g/m3 @<100 g/m3 (pomiar wy czony
poni ej -10°C)
- Akcelerometr: 0 ÷ ±157 m/s2 , max. ±7%
- Magnetometr: 0 ÷ ±49gauss, max. ±7%
- Czujnik ruchu PIR: zasi g 15m dla obiektu wielko ci cz owieka

PROTOKO Y KOMUNIKACYJNE

LoRaWAN v1.0.2, klasa A urz dzenia

CZ STOTLIWO

868 MHz, max. 14 dBm

I MOC RADIA

INTERWA TRANSMISJI DANYCH
ZASILANIE
OBUDOWA I MONTA
WAGA
WYMIARY

Domy lnie 15min (kon gurowalne) lub wywo ana zdarzeniem
Zewn trzny zasilacz sieciowy 100-240V 50Hz max. 1W, Europlug
IP55, poliw glanowa, cztery otwory na ruby monta owe
170 g (bez zasilacza sieciowego i kabli zasilaj cych)
D ugo

89 mm, szeroko

80 mm, wysoko

48.5 mm
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