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VIEDAIS TEMPERATŪRAS SENSORS DROŠĪBA

Šī ierīce mēra temperatūru un mitrumu,
informāciju nosūta bāzes stacijai. Tai ir
iebūvēta uzlādējama baterija, kas ar vienu
uzlādi darbojas 6 mēnešus.

USB kabelis sensoru lādēšanai
(iepakots kopā ar bāzes staciju)

- Ierīce paredzēta lietošanai iekštelpās.
- Pasargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi
  var izraisīt tās bojājumus. 
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču
  ekspluatācijas laiku un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas. 
- Nemēģiniet atvērt ierīci. Tādā veidā tiek apdraudēta Jūsu veselība, un garantijas
  remonts vairs nav spēkā. Korpusa iekšpusē nav nevienas detaļas, kuru spētu nomainīt
  vai salabot lietotājs.



SPECIFIKĀCIJA PIESLĒGUMA VIETAS UN INDIKĀCIJAS

Komunikācijas specifikācija
- Frekvence: 868 MHz
- Protokols: IST-RF
- Uztveršanas rādiuss: iekštelpās 30 m
- Sūtīšanas intervāls: 2 minūtes

Pieslēguma vietas un barošana
- Universal Serial Bus (USB) 2.0 type Micro-B
- Baterijas tips: Li-poli (3,7 V 1100 mAh)
- Baterijas darbības ilgums: 6 mēneši
- Lādēšanas spriegums 5 V DC (0,5 A)

Izmēri
- garums: 56 mm    - platums: 56 mm    - biezums: 18 mm

Ārējās vides ietekme 
Lietošanas laikā 
- temperatūra: 0 °C līdz 40 °C 
- relatīvais mitrums: 5% līdz 95%

Indikators
Zils (mirgo): mēģina 
savienoties ar bāzes staciju
Zils (deg pastāvīgi): sensors
ir savienojies ar bāzes staciju,
indikators nodziest pēc 10
sekundēm. Sensoram darba
režīmā indikators nedeg.

Lādējot sensoru:
sarkans: notiek uzlāde
zaļš: uzlāde pabeigta

Micro USB ligzda
sensora uzlādei.

Ieslēgšanas slēdzis
Ieslēgts:
Izslēgts:

Uzglabājot ierīci 
- temperatūra: -30 °C līdz 70 °C 
- relatīvais mitrums: mazāk par 95%

Temperatūras un mitruma mērītājs
- Mērelements: SHT21
- Diapazons
        Temperatūra: 0 °C līdz 40 °C
            Precizitāte: +/- 0.2 °C         
Relatīvais mitrums: 0 ‒ 100%
            Precizitāte: +/- 2%



LĀDĒŠANA

Sensora lādēšana nepieciešama aptuveni vienu reizi 6 mēnešos. Informāciju par
baterijas stāvokli iespējams apskatīt elektrumviedamaja.lv uzstādījumos sadaļā
“Mājas uzstādījumi” → “Ierices”.

Paziņojumi
elektrumviedamaja.lv sadaļā “Mans konts” → “Paziņojumu uzstādījumi” iespējams
pieteikties SMS paziņojumiem par zemu baterijas līmeni. Īsziņas tiek izsūtītas
2 reizes - pie zema un pie kristiski zema baterijas līmeņa. Lai saņemtu SMS paziņojumus,
nepieciešams ievadīt savu telefona numuru.

Lādēšanas process
1. Sensora lādēšanai izmanto USB kabeli, kas iepakots kopā ar bāzes staciju. Kabeli
     pieslēdz pie USB type A - female ligzdas (5V DC) vai līdzīgas lādēšanas iekārtas, kas
     nepārsniedz paredzēto spriegumu (piemēram, mobilā telefona USB lādēšanas 
     adapteris).
2. Lādēšanas procesā sensoram jābūt ieslēgtam (slēdža pozīcijas paskaidrotas sadaļā
     “Pieslēguma vietas un indikācijas”). Uzlādes procesā indikators deg sarkanā krāsā,
     bet uzlādes beigās iedegās zaļā krāsā. Sensors no zema baterijas līmeņa vai pilnīgas
     izlādes uzlādējas 6 stundu laikā.
3. Kad indikators iedegās zaļā krāsā, atvienojiet temperatūras sensoru no lādētāja, un
     lādēšanas process ir pabeigts.

Uzmanību: ja lādēšana notiek citā telpā, tad sensoram piesaistītajā telpā iespējamas 
būtiskas novirzes no sildīšanas grafika. Vēlams uzlādi veikt tajā pašā telpā. Lādēšanas
procesā temperatūras un mitruma mērījumu precizitāte būtiski samazinās.

Pirms sensoru uzstādīšanas nepieciešams izpildīt ar bāzes stacijas uzstādīšanu saistītās
darbības elektrumviedamaja.lv Kad prasītie soļi ir izpildīti: 

1. Ieslēdziet sensoru ar slēdzi (slēdža pozīcijas paskaidrotas sadaļā “Pieslēguma vietas
    un indikācijas”). Atrasto sensoru logā parādās jauna iekārta. 
2. Sensora aizmugurē redzams tā identifikators, tas redzams arī reģistrācijas logā pie
    katras iekārtas. Izmantojot to, atzīmē, kurā telpā atradīsies sensors.
3. Novietojiet sensorus attiecīgajās telpās. Izvēloties sensora novietojumu, ņemiet vērā,
    ka temperatūras sensoram jāatrodas vietā, kur tā mērījumu nevar ietekmēt tiešie 
    saules stari, aukstums no loga vai durvīm, kā arī radiatori. Iesakām sensoru novietot
    1.5 - 2 metru augstumā telpas centrālajā daļā.

Papildus uzstādīšana (jau esošam Elektrum "Viedā māja" komplektam)
Savā Elektrum "Viedā māja" kontā (elektrumviedamaja.lv) atveriet sadaļu
“Mājas uzstādījumi”, izvēlieties “Ierīces” un “Pievienot ierīces”. Tālāk izpildiet 1.- 3. soļus,
kas aprakstīti augstāk.

xxxx
Sensora identifikators atrodas
korpusa aizmugures daļā un
sastāv no 4 cipariem

UZSTĀDĪŠANA


