
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Efento-Loggerit mittaavat ja lähettävät 
langattomasti mittauksia langattoman 
Bluetooth-rajapinnan avulla. Loggerien 
virtalähteinä toimivat paristot, jotka 
tarjoavat huoltovapaan toiminnan 
vähintään neljäksi vuodeksi. 
Tallentimet voivat toimia yhdellä kolmesta 
ilmaisesta mobiilisovelluksesta tai Efento-
yhdyskäytävällä, joka mahdollistaa tiedon 
lähettämisen Efento Cloud -ympäristölle. 
Efento-loggerit voivat mitata lämpötilaa, 
kosteutta, ilmanpainetta, paine-eroa ja 
vuotoa. Jos tarvitset antureita, jotka mittaavat 
muita fyysisiä arvoja, ota meihin yhteyttä. 

 
TOIMII ÄLYPUHELIMEN KANSSA 

 

 

SOVELLUKSET 
Efento loggerit voivat toimia neljän sovelluksen 
kanssa riippuen käyttäjän tarpeista. 
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TOIMII YHDYSKÄYTÄVÄLLÄ 
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Efento Cloud 

EFENTO BLUETOOTH 
MATALAN ENERGIAN 
TIEDONKERUUANTURI  
Nopea ja helppo konfigurointi, pitkä akunkesto, yhteistyössä 
neljän sovelluksen kanssa  

EDUT 
➔ Nopea ja helppo konfigurointi 
➔ Pariston pitkä käyttöikä 
➔ Anturi mittaa erilaisia fyysisiä määriä 
➔ Toimii neljän sovelluksen kanssa: 

Efento Cloud, Efento Transport, Efento 
Inspector ja Efento Logger 

➔ Käyttökohteet: lääketeollisuus, 
terveydenhuolto, arkistot, kiinteistöt 

Ratkaisu, joka on tarkoitettu tavaran 
kuljetuksen aikaisen lämpötilan 
seuraamiseen, joka perustuu mobiili-
sovellukseen. Sovelluksen tärkeimmät 
ominaisuudet: hälytykset, ilmoitukset ja 
pdf-raportit. 

Pilvipohjainen alusta, joka mahdollistaa 
hajautettujen paikkojen etävalvonnan, 
data-analyysin, SMS / sähköposti-
ilmoituksen poikkeamista tai raporttien 
luomisen. 

Sovellus, joka sallii tietojen lukemisen 
loggerin muistista, raporttien tuottamisen 
ja monien tilastojen laskemisen, mukaan 
lukien keskimääräinen kineettinen lämpötila 

Sovellus on suunniteltu lämpötilan 
seuraamiseen lääketieteellisissä 
jääkaapeissa. Ratkaisu täyttää lääkkeiden ja 
rokotteiden lämpötilan valvontaa koskevat 
lakisääteiset vaatimukset. 



 

 
 
 
 

TEKNISET TIEDOT 
 

Mittaus 
● Muistin koko: 65 000 mittausta 
● Mittausväli: 1 sekunnista 10 päivään, 

asetettavissa 
 

Bluetooth matalan energian käyttöliittymä 
● Kommunikointi: Bluetooth Low Energy (BLE) 
● Radiomoduulin taajuus: 2,4 GHz 
● Teho: 2,5 mW (4 dBm) 
● Alue: jopa 100 m (LOS) 
● Siirtymäaika: 1 s 
 

 
Mekaaninen 
● Mitat: 27 x 71 x 71 mm 
● Paino: 105 g (paristolla) 
● Kotelo: muovi ABS, väri valkoinen 
● Kotelon IP luokitus: IP30, IP42 erityisellä 

silikonikotelolla 

 
Paristo 
● Paristo: 1 x 3,6 V, AA, kapasiteetti 2 600 

mAh (vaihdettavissa) 
● Pariston käyttöikä: min. 2 vuotta 

(mittausjakso 15 minuuttia) 
 

Ympäristö 
● Toiminta 

○ Lämpötila: -35 ° - 70 °C 
○ Kosteus: 0 - 99% ei kondensaatiota 

● Säilytys ja kuljetus 
○ Lämpötila: -40 ° - 70 °C 

 
Ohjelma 
● Efento Cloud 
● Efento Logger 
● Efento Inspector 
● Efento Transport 

 
 

 

I / O 
● Anturi havaitsee tilan muutoksen 
● Toimii kummankin NO / NC tyypin 

sisääntulojen kanssa. 

Paine-ero 
● Alue: ±500 Pa 
● Tarkkuus: ±1 Pa 
● Resoluutio: 1 Pa 

 Alue: -55…120 °C 
 Tarkkuus: ±0,5 °C alueella -10…85 °C 

ja ±2 °C alueella -55…-10 °C 
ja +85…125 °C alueella 
Resoluutio: 0,1 °C 

Tulva-anturi Lämpötila (ulkoinen anturi) 

Lämpötila (ulkoinen anturi) 
● Alue: -55…120 °C 
● Tarkkuus: ±0,5 °C alueella -10…85 °C 

ja ±2 °C alueella -55…-10 °C 
ja +85…125 °C alueella 

● Resoluutio: 0,1 °C 

Lämpötila ja kosteus 
● Alue: -35…70 °C / 0…99% RH 
● Tarkkuus: ±0.4 °C alueella -20…70 °C 

ja ±0.5 °C alueella -35…-20 °C 
4% alueella 0…80% RH, 7% alueella 
81…99% RH 

● Resoluutio: 0.1°C / 1% RH 

Lämpötila, kosteus, ilman paine 
● Alue: -35…70 °C / 0…99% RH / 330…1100 

hPa 
● Tarkkuus: ±0,4 °C alueella -20…70 °C 

ja ±0,5 °C alueella -35…-20 °C 
4% alueella 0…80% RH, 7% alueella 
81…99% RH / 3 hPa 

● Resoluutio: 0.1°C / 1% RH / 1 hPa 

Lämpötila 
● Alue: -35…70 °C 
● Tarkkuus: ±0,4 °C alueella -20…70 °C 

ja ±0,5 °C alueella -35…-20 °C 
● Resoluutio: 0,1 °C 

LOGGERI TYYPIT 

 Anturi havaitsee veden ja muiden johtavien 
nesteiden esiintymisen 


