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SENSECOM-KL1, KL2 
Měření námrazy a meteo 

Účel 
Zařízení SENSECOM-KL1 a KL2 je určeno pro měření 
základních meteo hodnot – teploty, relativní vlhkosti, směru a 
intenzity větru, a u KL2 navíc intenzity námrazy s odesíláním dat 
prostřednictvím IoT sítě SIGFOX. Zařízení pracuje bez výměny 
baterie několik let. 
 
Typické využití: Měření základních meteorologických hodnot 
v místech bez přívodu napájení s potřebou odesílání dat při 
větších změnách parametrů. Měření intenzity námrazy potřebné 
(v případě překročení přijatelných hodnot) pro rozhodování o 
provedení údržbových ochranných prací. 
 
Zařízení není robustní stacionární meteorologická stanice, ale 
jednodušší řešení, nevyžadující přívod napájení nebo solární 
dobíjení, s občasným přenosem zpráv. 

Popis zařízení:  
Zařízení SENSECOM-KL1, KL2 umožňuje sledovat změny 
meteorologických hodnot, měřit intenzitu námrazy (KL2) a 
odesílat načtená data prostřednictvím IoT sítě SIGFOX do 
cloudového uložiště k dalšímu zpracování. V jedné zprávě lze 
přenést hodnoty ze všech čidel změřené ve stejném časovém 
období. V době výskytu námrazy nemusí fungovat anemometr, 
příp. vlhkostní čidlo (nejsou vyhřívány kvůli úspoře energie). 

Zpracování dat 
V SIGFOX cloudu jsou změřené hodnoty dostupné ke 
zpracování typicky do 7 vteřin od zahájení vysílání. Navíc mohou 
být data s přepočty do výsledných hodnot zpřístupněna i 
v Normalizační databázi (NDB) SmartImp. Obdobně jako ze 
SIGFOX cloudu, mohou být data z NDB předána zákazníkovi. 
Data je možné získávat pomocí call-back mechanismu (push 
metodou), REST-API, případně downloadem do CSV souboru 
(manuálně).  

Zabezpečení zařízení 
Zařízení obsahuje akcelerometr, který indikuje narušení 
/ manipulaci se zařízením. V případě narušení odešle alarmovou 
zprávu. Zařízení odesílá také 1x/den systémovou Keep-Alive 
zprávu o stavu napětí baterie a teplotě procesoru. Uvnitř zařízení 
je dále teplotní a vlhkostní čidlo. Přenos zpráv má zajištěnou 
integritu prostřednictvím AES-128 algoritmu (zamezení podvrhu 
zpráv). 

Typy zpráv 
Typy přenášených zpráv ze SENSECOM-KL1, -KL2 
do (z) cloudu: 

§ Hodnotová zpráva –periodická zpráva obsahující 
naměřené hodnoty teploty, vlhkosti, intenzity a směru 
větru, námrazy (KL2), akcelerometru komunikační 
jednotky. 

§ Alarmová zpráva – zpráva generovaná při překročení 
prahových hodnot a významných změn měřených 
hodnot. 

§ Keep-Alive zpráva –systémová periodická zpráva, 
vysílaná zařízením každých 24 hod. 

§ Downlink acknowledge zpráva – systémová reakce 
na přijatý downlink.  

§ Konfigurační zpráva – zpráva odcházející po 
úspěšném přijetí a zpracování downlinku. 

§ Downlink zpráva – zpráva, kterou přijímá zařízení 
z back-end SIGFOX v rámci odesílání první zprávy 
následující po každé Keep-Alive zprávě. Slouží pro 
případné přenastavení zařízení. 

Vzdálené přenastavení a upgrade FW 
Citlivost akcelerometru, T/RH čidla, anemometru a čidla intenzity 
námrazy lze vzdáleně přenastavit během 24hod), a to na konci 
první zprávy, přicházející po systémové Keep-Alive zprávě. Pro 
možnosti vzdáleného přenastavení kontaktujte výrobce. 
V místech se slabším pokrytím sítě SIGFOX nemusí být zařízení 
schopno přijmout downlink zprávu, přestože uplink zprávy síť ze 
zařízení přijala. Upgrade FW zařízení není možné provádět 
vzdáleně. 

Provedení zařízení: 
Zařízení je konstruováno tak, aby mohlo být umístěno ke konzoli 
nebo konstrukci. Je v plastovém pouzdře (materiál ABS) s krytím 
IP67 (se silikonem). Pouzdro je možné uchytit přes 
zabudovanou lištu. Zařízení má uvnitř integrovanou anténu.  
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Technické parametry 
Parametr SENSECOM-KL1 SENSECOM-KL2 
Připojené senzory Teplota,  

Relativní vlhkost, 
Směr a intenzita větru 

Teplota, Relativní vlhkost, 
Směr a intenzita větru, 
Intenzita námrazy 

Rozsah, citlivost a přesnost 
senzorů § Čidlo teploty: -40 až +125 °C, citlivost 0,1°C, přesnost ±0,5°C 

§ Čidlo relativní vlhkosti: 0 až 100 %, citlivost 0,5%, přesnost ±1,5% RH 
§ Intenzita větru: 0-160km/h, citlivost 0,1m/s, přesnost ±5%  
§ Směr větru: 0-360° azimut, citlivost 22,5° a s průměrováním 1°, přesnost ±22,5° 
§ Námraza (KL2 pouze): 0-50kg / 0,8m tyče, citlivost 0,1kg, přesnost ±0,5kg 

Hodnoty ve zprávě Hodnoty ze všech čidel jsou v jedné zprávě 
Max. počet zpráv 6 za hodinu, 140 za den (zprávy jsou odesílány nejdříve 10min od předchozí zprávy) 
Síť pro přenos dat SIGFOX (pásmo ISM 868MHz) 
Typy uplink zpráv Hodnotová (periodická) 

Iniciační 
Alarm - manipulace se zařízením (akcelerometr), náhlé změny měřených hodnot1 
Keep-Alive (24h) 

Přístup k datům  SIGFOX back-end (12 Bytes payload zprávy) nebo SmartImp NDB (s normalizací dat), 
varianty přenosu dat: 

Call-back (push) 
REST-API 
Email  
CSV download 

Vnitřní čidla zařízení Akcelerometr – nastavitelná citlivost pro alarmy1 
Anténa Vnitřní (868MHz) 
Napájení Baterie – lithiová (nedobíjecí) 3,6V, velikost D, typ SAFT LS 33600 (18Ah), příp. C, typ SAFT 

L26500 (7,7Ah) 
Předpokládaná výdrž bez 
výměny baterie 

>8 let při 4 zprávách/den >5 let při 4 zprávách/den 

Krytí IP67 (se silikonem) – outdoor 
Hmotnost 300g 2kg 
Provozní teplota -25°až +75°C 
Rozměry pouzdra 160x80x60mm (bez anemometru) 240x190x95mm (bez námrazové tyče délky 

80cm a anemometru) 
Certifikát SIGFOX P_00B4_FE9C_01 

1Vzdáleně nastavitelné parametry – pro přenastavení kontaktujte výrobce 
 
 
Pouzdro zařízení  
SENSECOM-KL1 
Pouzdro: materiál ABS, krytí IP67 (se silikonem), rozměry bez vnějších úchytů 160x80x60mm  
 
SENSECOM-KL2 
Pouzdro: materiál ABS, krytí IP65 (IP67 se silikonem), 
rozměry bez vnějších úchytů 240x190x95mm 


