
AtikoC1.01
Технічний опис

AtikoC1.01 – це інсталяційний модуль для лічильника Diehl 
Sharky 775, який використовується для передачі даних 
вимірювань мережею LoRaWAN. Пристрій може 
працювати в температурному діапазоні від 0 до +60°С 
та вологості до 93%.

Характеристики:



- підтримка протоколу LoRaWAN 
версії 1.0.2;

- частотний діапазон 868 МГц;

- підтримка АВР та ОТАА;

- робота в класі А;

- швидкість передачі – DR0-DR5;


- внутрішня або зовнішня антена;

- потужність передачі – 14 dBm (20 dBm);

- внутрішнє джерело живлення 3,7 В;

- максимальний струм при передачі – 150 мА;

- струм у режимі «сну» - ~10 мкА;

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

Увімкнення пристрою



Робота пристрою починається з моменту включення мікроперемикача на платі. Якщо пристрій 
налаштовано в режимі ОТАА, то процес підключення до мережі LoRaWAN супроводжується 
миготінням світлодіода, що гасне при вдалій спробі. 

Налаштування параметрів пристрою



Мобільний додаток «Atiko Setter» дозволяє встановити параметри сигналу (потужність, коефіцієнт 
розповсюдження тощо), тип активації (АВР чи ОТАА), адресу пристрою, ключі шифрування, канали 
(частоти) передачі, період опитування температури, ім’я пристрою, а також оновити ПЗ. Період 
відправки повідомлень - 1 раз / год. Можливе встановлення мінімального і максимального порогів 
температури для позачергової відправки «тривожних» повідомлень. 



Підключення  AtikoC1.01 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 в режимі сну з мінімальним енергоспоживанням, за винятком 
часу передачі даних по радіоканалу та часом опитування датчика температури. Періодичність 
опитування може бути встановлена в межах через мобільний додаток «Atiko Setter».  



AtikoC1.01

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 лічильника у форматі 
Cayenne.

Приєднання програматора



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

https://www.loraserver.io/lora-app-server/integrate/sending-receiving/mqtt/

