SENSECOM-ACH
Komunikační jednotka s měřením náklonu a otřesu

Účel
SENSECOM-ACH je indikativním náklonoměrem navrženým
pro monitoring změn sklonu o 1° (a více) s neprodleným
odesláním (<10s) alarmové zprávy v
momentě dosažení nastaveného rozdílu
náklonu mezi dvěma periodami měření
(defaultně 30s) a odesláním denních
statusových zpráv přes IoT síť SIGFOX.
Zařízení je optimalizováno pro provoz z
baterie s výdrži >10let při 2 zprávách za den.
Typické
využití:
Indikace
narušení
konstrukce stožáru, pohybů povrchových
vrstev půdy, svahů atd. Měřením trvalé
změny sklonu.

Zlaté doly, JAR

Popis zařízení:
Zařízení SENSECOM-ACH používá akcelerometr k indikaci
trvalé změny sklonu zařízení. Zařízení je pevně připojeno k tyči,
stožáru, skále nebo podobné konstrukci, která je dostatečně
upevněna, aby minimalizovala významné vlastní vibrace
(způsobené větrem, mechanickými stroji atd.) nebo posuny
způsobené změnami teploty.
Po instalaci provede SENSECOM-ACH počáteční měření
referenčního sklonu (hodnotami akcelerometru v každé ose),
poud je zařízení aktivováno, a odešle počáteční zprávu.
Elektronika zařízení je většinu času v režimu spánku s minimální
spotřebou energie. Akcelerometr sleduje a ukládá hodnoty
každou 1 s. Ve výchozím nastavení je zařízení nastaveno na
vyhodnocení náklonu každých 30 s, zařízení přitom vyhodnotí
průměr posledních 30 měřených hodnot. Pokud akcelerometr
dosáhne změnu od přednastavené prahové hodnoty proti
referenční hodnotě (což je hodnota z poslední buď počáteční
zprávy nebo z alarmové zprávy nebo ze statusové zprávy),
zařízení okamžitě odešle výstrahu do SIGFOX B / E a následně
resetuje referenční hodnoty pro další vyhodnocování.
Referenční hodnoty zařízení lze znovu inicializovat také
vzdáleně downlinkem.
Poslední vyhodnocené hodnoty se také zasílají v běžné
(standardně denně) statusové zprávě u ukládají jako referenční
pro další vyhodnocení:
§
§
§

X,Y,Z akcelerometrické hodnoty reprezentující náklon v
každé ose zvlášť
Vnitřní teplota jednotky*
Vnitřní relativní vlhkost jednotky*

Zpracování dat

stanici ze zařízení přijaty.
Data lze získat pomocí
mechanismu
zpětného
volání (metoda push),
REST-API nebo stáhnout
do souboru CSV (ručně).

Zabezpečení
zařízení
Díky akcelerometru je zařízení schopno indikovat neoprávněnou
manipulaci (významné změny sklonu> 45 °). V případě narušení
okamžitě odešle výstražnou zprávu stejným způsobem jako
trvalá změna náklonu.
Zařízení také odesílá zprávu Keep-Alive systému 1x denně s
informacemi o napětí baterie a teplotě procesoru. Chybějící
Keep-Alive detekuje odpojení nebo selhání zařízení. Uvnitř
zařízení je také volitelný snímač teploty a vlhkosti, který může
indikovat změnu prostředí uvnitř zařízení, pokud jsou snímače
povoleny (model ACHT).
Přenos zpráv má zajištěnou integritu a autentizaci zařízení
prostřednictvím algoritmu AES-128 (zabránění podvržení
zpráv).

Typy zpráv
Typy přenášených zpráv ze SENSECOM-ACH do (z) cloudu:
§ Statusová - periodická zpráva obsahující naměřené hodnoty
ze senzorů.
§ Alarmová - zpráva generovaná při překročení mezní hodnoty
náklonu (výchozí 1 ° v kterékoli z os) nebo prahové hodnoty
pro manipulaci (výchozí 45 °) nebo překročení významných
mezních hodnot pro změnu teploty nebo vlhkosti*.
§ Keep-Alive - 24hodinová systémová periodická zpráva
odeslaná zařízením.
§ Potvrzení přijetí downlinku - reakce systému na přijatý
downlink.
§ Konfigurační – nová konfigurace po úspěšném přijetí a
zpracování downlinku.
§ Downlink - zpráva přijatá zařízením od back-endu SIGFOX
jako součást odesílání první zprávy po každé zprávě KeepAlive. Používá se pro případné nastavení zařízení.

Vzdálené nastavení a upgrade FW
Perioda hodnotových zpráv, citlivost vnitřních senzorů nebo
jejich deaktivaci lze nastavit na dálku jednou denně (přes
downlink). Na místech s nedostatečným pokrytím sítě SIGFOX
nemusí být zařízení schopno přijímat zprávu o downlinku,
přestože síť uplink zprávy pravidelně přijímá. Vzdálený upgrade
FW není možný.
*ACHT model

V SIGFOX cloudu jsou naměřené hodnoty obvykle k dispozici ke
zpracování do 10 sekund (max. 15 s), pokud jsou základnovou
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Technické parametry
Parametr
Způsob měření náklonu
Hlavní parametr měření
Přesnost hlavního
parametru
Frekvence měření
Frekvence a způsob
vyhodnocení
Perioda statusových zpráv
Kalibrace (inicializace)
Vedlejší parametry
měření
Přenosová síť
Přístup k datům

Anténa
Napájení
Předpokládaná výdrž bez
výměny baterie
Krytí
Hmotnost
Provozní teplota
Rozměry pouzdra

ACH
Akcelerometricky
Relativní změna náklonu mezi dvěmi měřeními všech 3-os (nezávisle)
1°-default, 2°, 5°, 10° (vzdáleně nastavitelné)
1°

ACHT

1x za vteřinu
Průměr and extremální hodnoty jsou počítány každých 30s
10min, 30min, 1h, 2h, 4h, 12h, 24h-default (vzdáleně nastavitelné)
Iniciální, Automaticky při permanentní změně náklonu signalizované alarmovou zprávou) nebo na
Vzdáleně nastavitelný požadavek
Teplota a Relativní
vlhkost uvnitř zařízení
Celoplošná IoT síť SIGFOX
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 anténa na DPS pro ISM pásmo (868MHz)
Lithiová baterie (nedobíjecí) 3,6V, vyměnitelná, velikost C, typ SAFT LS 26500 (7,7Ah)
>10 let při 2 zprávách/den ( Status, Keep-Alive)
IP65 (IP67-68 se silikonem)
200g
-25°až +65°C
160x80x60 mm, rozměry bez průchodek a úchytů

Pouzdro zařízení:
Zařízení je určeno k připevnění k tyči, stožáru, skále nebo jiné konstrukci.
Zařízení je v plastovém pouzdře (ABS) o rozměrech 160x80x60mm (v-š-h), pouzdro lze připevnit ve všech 4 rozích nebo ve svislé
ose. Pouzdro má IP65 (nebo IP67-68 pomocí silikonu) krytí. Zařízení obsahuje interní anténu (na bázi PCB).
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