
AtikoE1
Технічний опис

AtikoE1 – пристрій для контролю стану повітря – температура, 
вологість, тиск та рівень вуглекислого газу – і подальшої передачі 
цієї інформації по радіоканалу.

Пристрій має ступень захисту IP30 та випускається у двох 
виконаннях:

AtikoE1.0 – вимір температури, вологості, тиску та рівня 
вуглекислого газу;

AtikoE1.1 – вимір температури, вологості й тиску.

Характеристики:



- підтримка протоколу LoRaWAN;

- частотний діапазон 868 МГц;

- підтримка АВР та ОТАА;

- робота в Класі А;

- внутрішня антена;

Увімкнення пристрою



Робота пристрою починається з моменту включення мікроперемикача на платі, розташованої під 
кришкою корпусу. Якщо пристрій налаштовано в режимі ОТАА, то процес підключення до мережі 
LoRaWAN буде циклічним до вдалої спроби обміну з сервером.

- можливість налаштування усіх функцій та оновлення ПЗ через Bluetooth під’єднання до мобільного 
пристрою (телефон, планшет, ноутбук).

Для AtikoE1.0:



- робочий діапазон (діапазон виміру температури) – від +5 до +50 °С (±0,5 °С);

- діапазон виміру вологості – від 0 до 90% (±3 %);

- діапазон виміру тиску – від 300 до 1100 hPa (±1);

- діапазон виміру концентрації СО2 – від 400 до 2000 ppm (±5 %);

- живлення від мережі перемінного струму напругою 85-265 В.

Для AtikoE1.1:



- робочий діапазон (діапазон виміру температури) – від -40 до +85 °С (±0,5 °С);

- діапазон виміру вологості – від 0 до 90% (±3 %);

- діапазон виміру тиску – від 300 до 1100 hPa (±1);

- внутрішнє змінне джерело живлення: 2хААА батарейки 1,5 В.
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Налаштування параметрів пристрою



Мобільний додаток «Atiko Setter» дозволяє встановити параметри сигналу (потужність, коефіцієнт 
розповсюдження та ін.), тип активації (АВР чи ОТАА), адресу пристрою, ключі шифрування, канали 
(частоти) передачі, період опитування датчиків, період відправки повідомлень, ім’я пристрою, а 
також оновити ПЗ. Можливе встановлення мінімального та максимального порогів температури/
вологості/тиску/СО2 для позачергової відправки «тривожних» повідомлень.



Під’єднання AtikoE1 до мобільного пристрою здійснюється через Bluetooth адаптер. Для більш 
детальної інформації, зверніться до документації на  «Atiko Setter».

Робота в класі А



У цьому режимі пристрій знаходиться у режимі сну з мінімальним енергоспоживанням, за винятком 
часу передачі даних по радіоканалу та часом опитування датчика температури. Періодичність 
опитування може бути встановлена в межах від 2 до 1440 хв через мобільний додаток «Atiko 
Setter». У класі А можлива передача команд (даних) на пристрій.



Для більш детальної інформації зверніться до  (Sending section). Нижче наведені 
команди, які підтримуються пристроєм.

MQTT integration

Формат переданих даних



Пристрій передає дані про стан внутрішньої батареї живлення, інформацію з універсальних входів, 
а також стан цифрових виходів у форматі Cayenne.

Команда

get_data

reset

Опис

Запит на отримання позачергового пакета даних від пристрою

Програмне скидання пристрою

Тип LPP

(Low Power Payload)

Розмір

даних

Дозвіл на біт 
даних

Температура

Вологість

Тиск

Рівень 
вуглекислого газу

Аналоговий вхід

103

104

115

2

2

2

1

2

2

2

0.1 °С

0.5 %

0,1 hPa

0,01

0.01 B

https://www.loraserver.io/lora-app-server/integrate/sending-receiving/mqtt/
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Приклад отриманих від пристрою даних:



{"applicationID":"2","applicationName":"70b3d57ed0000a5d","deviceName":"d004a30b001e52d1","devEU
I":"d004a30b001e52d1","rxInfo":
[{"mac":"aa55cc0000000000","time":"2018-12-16T12:26:36.888607Z","rssi":-60,"loRaSNR":8,"name":"","latitu
de":0,"longitude":0,"altitude":0}],"txInfo":{"frequency":868100000,"dataRate":
{"modulation":"LORA","bandwidth":125,"spreadFactor":7},"adr":false,"codeRate":"4/5"},"fCnt":1,"fPort":1,"data"
:"AAIBagEAAAIAAAMCAAAEAgAABQIAAA==","object":{

Рівень вуглекислого газу передається у форматі «Аналоговий вихід» (analogOutput). Напруга 
внутрішньої батареї (чи вихідна напруга джерела живлення) передається у форматі «Аналоговий 
вхід» (analogInput) на нульовому каналі (у прикладі – 3,02 В).

"analogInput":{"0":3.02},"analogOutput":
{"1":567},"humidity":{"1":32},"pressure":{"1":1025},"temperature":{"1":19.5}}}



Приєднання програматора



Пристрій дозволяє приєднати універсальний 
Bluetooth програматор на 14-піновий 
штирьовий роз’єм, який знаходиться під 
кришкою корпусу, для налаштування 
параметрів через мобільний додаток «Atiko 
Setter».


