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Minsta antalet sensorer som kan beställas är 25 stycken. Varje förpackning innehåller 25 enskilda "M2M in 
a Box" sensorer och tillbehör. Även vid uppföljningsbeställningar är minsta leverans 25 sensorer. 
Varje sensor är förpackad separat och i varje förpackning ingår följande: 
• En multisensor med LED-lampor och en knapp för att slå på/av sensorn. 
• Inbyggda sensorer: GPS och accelerometer för att mäta vibration och rörelsedetektor. 
• Tre externa sensorer: temperatur, luftfuktighet och infrarödrörelsesensor. 
• Snabbguide för att starta sensorn. 
Varje sensor skickas från leverantören i avstängt läge. Vid uppackning rekommenderar vi att varje enhet 
laddas innan de startas. 
 

 

M2M IN A BOX MULTISENSOR 

• Liten och praktisk storlek: 90x55x27 mm (utan 
externa sensorer). 
• Vikt: 113 gram (utan externa sensorer). 
• LED-lampor som visar status. 
• Rekommenderad drifttemperatur (externa 
sensorer uteslutna) mellan -20 ° C och + 55 ° C. 
• Rekommenderad luftfuktigheten under drift är 
mellan 30% -70% RH. 
• Fyrbands-GSM/GPRS (inbyggt SIM-kort medföljer) 
på TeliaSoneras nätverk i Norden och Baltikum. 
• GPS/GLONASS positionering ingår 
• USB-kabel och strömsladd med eurokontakt 
(standard CEE 7/16) stödjer 230V. 
• Batteriets laddning håller från 36 timmar upp till 
över 8 månader. 
• Det tar 4-6 timmar att ladda batteriet fullt. 
• Enkelt att montera sensorn med fyra skruvar. 

 

EXTERN (LÖSTAGBAR) TEMPERATURSENSOR 

• Rekommenderad drifttemperatur för den 
löstagbara temperatursensorn är -55°C till +125°C. 

• Noggrannhet i mätningen på ± 0,5°C gäller endast 
i intervallet -10°C till + 85 °C. 

• Funktionen hos temperatursensorn är verifierad 
vid en luftfuktighet på 95% RH. Eftersom 
elektroniken är känslig mot fukt, är den 
rekommenderade luftfuktigheten 30% -70% RH. 

 

EXTERN (LÖSTAGBAR) LUFTFUKTIGHETSSENSOR 

• Rekommenderad drifttemperatur för den 
löstagbara fuktsensorn är -40°C till +85°C. 

• Fuktsensorn fungerar mellan 0% RH och 100% RH, 
vilket också är sensorns mätområde. 
 

 

EXTERN (LÖSTAGBAR) INFRARÖD RÖRELSESENSOR 

• Rekommenderad drifttemperatur för den 
löstagbara infraröda rörelsesensorn är -20°C till 
+60°C. 

• Funktionen hos den infraröda rörelsesensorn är 
verifierad vid en luftfuktighet på 95% RH. 
Eftersom elektroniken är känslig mot fukt, är den 
rekommenderade luftfuktigheten 30%-70% RH. 

• Mätavstånd (när skillnaden i temperatur mellan 
mål och bakgrund är mer än 4°C) för sensorn är 5 
meter. Mätområdet är 100° i horisontalt läge och 
82° i vertikalt läge. 

 

  SENSORNS GRUNDINSTÄLLNINGAR VID LEVERANS 

• GSM är PÅ. 
• GPS är AV. 
• LED-lampor är PÅ. 
• Sensorinformation skickas till webbportalen var 15 

minut. De externa sensorerna måste vara anslutna 
till multisensorn för att detta ska ske. 
• Larm om låg batterinivå är PÅ (larm skickas när 
batterinivån når tröskeln mellan 10 - 20%) 
• Alla andra sensorbaserade larm är AV. 
• När sensorn är inställd enligt ovan håller 
batteriet laddningen 60-75 timmar (förutsatt att 
enheten är fulladdad innan den slås på för första 
gången). 
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DET HÄR PÅVERKAR HUR LÄNGE BATTERIETS LADDNING HÅLLER: 

 

• Den inställda frekvensen på hur ofta enheten skickar data. Det konfigureras av användaren själv på 
webbportalen. Frekvensvärdet kan variera mellan 1 minut och 24 timmar. 
• Om de inbyggda sensorerna är aktiverade eller inte. 
• Antalet sensorer kopplade till enheten. OBS: Användaren ska inte ansluta sensorer till multisensorn 
som inte ska användas. En ansluten sensor förbrukar ström även om den inte används av applikationen. 
• Avståndet från närmaste mobilmast (om avståndet är långt behöver GSM använda mer ström för att 
kommunicera med basstationen på ett tillfredsställande sätt) och den faktiska platsen och placeringen 
av sensorn (vid svag eller obefintlig GPS-signal fungerar GPS i navigeringsläge istället för spårningsläge 
vilket resulterar i högre strömförbrukning). 
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