
AtikoLR1
Технічний опис

AtikoLR1 – це пристрій, який використовується для 
підключення різних вимірників, лічильників, датчиків та 
ін. мережею Internet по радіоканалу передачі 
даних.										 

Пристрій має виконання IP63 і може працювати в 
температурному діапазоні від -40 до + 60 ° С.

Характеристики:



- підтримка протоколу LoRaWAN;

- частотний діапазон 868 МГц;

- підтримка АВР та ОТАА;

- робота в класі А та С;

- внутрішнє джерело живлення 3,7 В (18650);

- RS-485/RS-232 (додатково);


- до 5 цифрових входів (макс 3,3 В);

- до 5 аналогових входів (макс 2,5 В);

- до 3 входів «Струмова петля» (4-20 мА);

- два цифрових виходи;

- зовнішнє живлення: DC 5 В, DC 7-28 В, DC 110-370 В, AC 85-265 В (додатково);

- заряд внутрішньої батареї при живленні від зовнішнього джерела (додатково);

- U.FL-R роз’єм для приєднання зовнішньої антени;

- споживання в режимі сну – до 170 мкА (при відключених цифрових входах);

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

Приєднання зовнішніх пристроїв



	Усі зовнішні електричні ланцюги під'єднуються через 14-контактну клемну колодку (позиція 1), що 
має наступні виводи:

- 5 універсальних входів IN1-IN5, що налаштовуються;

- 3 входи приєднання від’ємного полюса зовнішнього джерела постійної напруги GND;

- вхід приєднання позитивного полюса зовнішнього джерела постійної напруги 7...28 В;

- вхід приєднання позитивного полюса зовнішнього джерела постійної напруги 5 В, або вихід  
джерела 5 В при живленні від 8 до 370 В;

- входи RX-TX приєднання послідовного порту передачі даних чи інтерфейсів RS-485/RS-232;

- цифрові виходи OUT1, OUT2.

        	Два входи приєднання зовнішнього джерела змінної напруги 85 – 265 В чи зовнішнього 
джерела постійної напруги 110-370 В розташовані на платі окремо (позиція 2).
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Увімкнення пристрою



Робота пристрою починається з моменту 
подачі напруги живлення. Якщо пристрій 
налаштований у режимі ОТАА, то процес 
підключення супроводжується миготінням 
світлодіода (позиція 6). Пристрій може 
працювати як від внутрішнього, так і від 
зовнішнього джерела при встановленні 
джамперів «INT_PWR» та «EXT_PWR» 
відповідно на 14-піновий роз’єм (позиція 3). 
При інсталяції обох джамперів одночасно та 
наявності зовнішнього джерела напруги 
пристрій живиться від цього джерела з 
одночасним зарядом внутрішньої батареї 
та автоматично перемикається на 
внутрішню батарею при зникненні 
зовнішнього живлення. Під’єднання 
зовнішнього джерела живлення постійного 
струму напругою 5 В здійснюється через 
виводи «5V» (позитивний полюс) і «GND» 
(від'ємний полюс). Під’єднання зовнішнього 
джерела живлення змінного струму 
напругою від 7 В до 28 В здійснюється через 
виводи «7…28V» (позитивний полюс) і «GND» 
(від'ємний полюс). Під’єднання зовнішнього 
джерела живлення змінного струму 
напругою від 85 В до 265 В або джерела 
живлення постійного струму напругою від 
110 В до 370 В здійснюється через крайні 
виводи окремо розташованого роз’єму 
«AC_PWR» (позиція 2).

Годинники реального часу



Для активації годинників реального часу необхідно встановити джампер «RTC» (позиція 5), що 
розташований на платі пристрою. Налаштування часу й дати здійснюється через мобільний 
додаток по Bluetooth.

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, режим роботи (Клас А або С), період виходу в ефір, ім’я пристрою, режим 
роботи універсальних входів, а також оновити ПЗ.

Під’єднання AtikoLR1 до мобільного пристрою здійснюється через Bluetooth адаптер. Для більш 
детальної інформації, зверніться до документації на  «Atiko Setter».
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Під’єднання гальванічно пов’язаних з 
пристроєм навантажень на кожний з 
цифрових виходів 

Максимальний струм у кожному навантаженні 0,15 А, максимальна 

напруга постійного струму 28 В

Під’єднання гальванічно пов’язаного з 
пристроєм навантаження на два паралельно 
ввімкнених цифрових виходи

Максимальний струм навантаження 0,3 А, максимальна напруга 

постійного струму 28 В

Під’єднання гальванічно не пов’язаних з 
пристроєм навантажень на кожний з 
цифрових виходів

Максимальний струм у кожному навантаженні 0,15 А, максимальне 

навантаження постійного струму 30 В

Під’єднання гальванічно не пов’язаного з 
пристроєм навантаження на два паралельно 
ввімкнених цифрових виходи 

Максимальний струм навантаження 0,3 А, максимальна напруга 

постійного струму 30 В

Під’єднання навантаження до цифрових виходів



Пристрій має два цифрових виходи OUT1 та OUT2. Комутація навантаження може бути виконана 
декількома варіантами.
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Під’єднання гальванічно не пов’язаного з 
пристроєм навантаження змінного струму 
(релейний вихід)

Максимальний струм навантаження 0.14 А, максимальна напруга 

змінного струму 20 В

Під’єднання релейних повторювачів для 
збільшення струму навантаження.

Універсальні входи



Для використання функцій універсальних входів IN1-
IN5 необхідно налаштувати пристрій за допомогою 
мобільного додатку «Atiko Setter», а також 
налаштувати вхідні ланцюги за допомогою 10-
контактного перемикача SW, що розташовується на 
платі пристрою згідно з таблицею нижче.

Вхід «Сухий» 
контакт

Цифровий 
вхід

Аналоговий 
вхід

Тонка 
петля

Зовнішня 
напруга 

постійного 
струму до 25 В

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

SW1 – ON

SW2 – ON

SW3 – ON
SW4 – OFF

SW5 – ON
SW6 – OFF

SW7 – ON
SW8 – OFF

SW9 – ON
SW10 – OFF

SW1 – OFF SW1 – OFF — —

SW2 – OFF SW2 – OFF — —

—

—

—

—

SW3 – OFF SW3 – OFF SW3 – OFF

SW4 – OFF SW4 – OFF SW4 – ON

SW5 – OFF SW5 – OFF SW5 – OFF

SW6 – OFF SW6 – OFF SW6 – ON

SW7 – ON SW7 – ON SW7 – ON SW7 – OFF

SW8 – OFF SW8 – OFF SW8 – ON SW8 – OFF

SW9 – OFF SW9 – OFF SW9 – OFF SW9 – OFF

SW10 – OFF SW10 – OFF SW10 – ON SW10 – ON
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Приєднання зовнішніх ланцюгів до універсальних входів



«Сухий» контакт можна приєднати до будь-якого з п’яти універсальних входів. 
Опитування стану входів здійснюється після короткочасного автоматичного 
під'єднання внутрішньої напруги до кожного з входів. 

Приєднання «сухого» контакту здійснюється до будь-якого входу стосовно виводу GND». 

При роботі в режимі цифрового входу логічні рівні сигналів складають: «0» – напруга <0,2 В; «1» – 
напруга >2 В.

Який-небудь з універсальних входів може працювати як вхід АЦП. Під’єднання зовнішніх ланцюгів 
для вимірювання напруги проводиться відносно виводу «GND». При цьому максимальна підвідна до 
входів напруга складає +2,5 В.

Входи IN3-IN5 можуть працювати в режимі «Струмова петля» за 
стандартом 4-20 мА. Під’єднання зовнішніх ланцюгів для вимірювання 
струму проводиться відносно виводу «GND».

Вхід IN5 може використовуватись для вимірювання зовнішньої напруги до 25 В, наприклад, при 
необхідності контролювати резервне джерело живлення, таке як акумуляторна батарея. 
Приєднання зовнішнього ланцюга для вимірювання напруги здійснюється відносно виводу «GND».

Режими роботи універсальних входів



Налаштування режимів роботи універсальних входів здійснюється за допомогою мобільного 
додатку «Atiko Setter». Пристрій підтримує наступні режими:

- вхід вимкнений і не використовується;

- стан виходу: читається як «0» при замкнутому контакті (в режимі «сухий» контакт) або при рівні 
логічного нуля (в режимі цифровий вхід); читається як «1» при розімкнутому контакті (в режимі 
«сухий» контакт) або при рівні логічної одиниці (в режимі цифровий вхід);

- підрахунок імпульсів: наявність імпульсу, коли стан входу читається як «0»;

- АЦП;

- вимірювання зовнішньої напруги.

При установленні певного режиму роботи універсального входу змінюється формат переданих 
даних. Невикористані входи рекомендується налаштувати як цифрові та відключити їх через 
мобільний додаток «Atiko Setter» для зменшення споживчого струму, що особливо важливо при 
роботі від внутрішнього джерела живлення.

Робота в класі А



У цьому режимі пристрій знаходиться у режимі сну з мінімальним енергоспоживанням, за винятком 
часу передачі даних по радіоканалу. Періодичність опитування може бути встановлена в межах від 
2 до 1440 хв через мобільний додаток «Atiko Setter».

Робота в класі  С  



У цьому режимі можливий двосторонній зв’язок з контролером. Не рекомендується 
використовувати цей режим роботи без підключення зовнішнього джерела живлення, оскільки 
контролер постійно слухає ефір та не переходить у режим мінімального енергоспоживання. У класі 
С можлива передача команд (даних) на контролер. Для більш детальної інформації зверніться до 

 (Sending section). Нижче наведені команди, які підтримуються пристроєм.MQTT integration

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

out:11

out:00

out:1X

out:0X

out:X1

out:X0

get_data

rs_send:<rs_data>

reset

rs_baud:<baud_numb>

extpwr:0

extpwr:1

rs_send:data_to_RS485

rs_baud:4

За наявності плати розширення

Опис

Увімкнення виходів OUT1 та OUT2

Вимкнення виходів OUT1 та OUT2

Увімкнення виходу OUT1

Вимкнення виходу OUT1

Увімкнення виходу OUT2

Вимкнення виходу OUT2

Запит на отримання даних від пристрою

Передача <rs_data> через послідовний порт

Програмне скидання пристрою

Встановлення швидкості передачі через 
послідовний порт, де <baud_numb>

1 – 1200;

2 – 2400;

3 – 4800;

4 – 9600;

5 – 19200;

6 – 38400;

7 – 57600;

8 – 115200;

0 – вертає номер поточної швидкості передачі

Вимкнення живлення підключених пристроїв

Увімкнення живлення підключених пристроїв

Під’єднання до послідовного порту



Пристрій може працювати на швидкостях послідовної передачі 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 
38400, 57600 та 115200 бод/с. Формат: дані 8 біт, 1 стоп-біт, без паритету. В базовій версії пристрій 
працює за універсальним послідовним портом (UART) зі швидкістю передачі 115200 бод/с та рівнем 
напруги 3,3 В. Для цього необхідно встановити джампери «TX» і «RX» на 14-піновий роз’єм (позиція 
3). Для роботи з пристроєм за інтерфейсами RS-485 чи RS- 232 необхідно встановити додаткову 
плату розширення на 14-піновий роз’єм.

Формат переданих даних



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

(Low Power Payload)

Розмір 
даних

Дозвіл на біт 
даних

Цифровий вхід

Підрахунок імпульсів

Аналоговий вхід

Зовнішнє джерело

живлення

Цифровий вихід

Струмова петля

0

0

2

2

1

2

1

1

2

2

1

2

1

1

0,01 В

0,01 В

1

0,01 мА

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":"","latitude":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":{"digitalInput":{"1":0,"2":0},"analogInput":
{"0":3.62,"3":0,"4":0,"5":0}}}



Напруга зовнішньої батареї передається в форматі «Аналоговий вхід» на нульовому каналі.

Режими живлення



Існує декілька режимів живлення пристрою:
 Живлення від внутрішнього джерела (батарея 3,7 В). Цей режим живлення рекомендовано 

використовувати тільки при роботі пристрою в класі А.
 Живлення від зовнішнього джерела постійного струму напругою 5 В. Для цього режиму не 

потрібна інсталяція додаткових плат живлення.
 Живлення від зовнішнього джерела постійного струму напругою від 7 до 28 В. Для цього режиму 

потрібна інсталяція додаткової плати живлення на 20-піновий роз’єм (позиція 4).
 Живлення від зовнішнього джерела змінного струму напругою від 85 до 220В або постійного 

струму напругою від 110 до 370 В. Для цього режиму потрібна інсталяція додаткової плати 
живлення на 20-піновий роз’єм (позиція 4).

 При роботі в режимах 3 та 4 на виводах «5V»-«GND» клемної колодки (див. розділ «Увімкнення 
пристрою») доступна стабілізована напруга номіналом 5 В для під’єднання зовнішнього 
навантаження (зовнішніх споживачів) з максимальним струмом споживання 500 мА.

Робота в режимі «радіоміст»



Режим дозволяє за протоколом LoRaWAN дистанційно зчитувати дані з будь-яких зовнішніх 
пристроїв (пристроїв управління та контролю, лічильників і т.п.) по одному з послідовних портів 
(UART / RS-485 / RS-232). Встановлена командою rs_baud:<baud_numb> швидкість передачі через 
послідовний порт зберігається в енергонезалежній пам’яті AtikoLR1. Відповіді від зовнішніх пристроїв 
автоматично передаються на сервер LoRaWAN.
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Це дозволяє гнучко та зручно працювати з різними типами зовнішніх пристроїв через різні 
протоколи (MODBUS, MBUS і т.д.) та навіть на різних швидкостях передачі, формуючи запити до 
зовнішніх пристроїв на ПЗ верхнього рівня за допомогою команди rs_send:<rs_data>.

Цей режим можливий тільки при роботі AtikoLR1 у класі С.

Під’єднання плат розширення



Пристрій підтримує різні додаткові плати для розширення функціоналу: Bluetooth приймач для 
налаштування параметрів пристрою, джерело живлення постійного струму 7-28 В, джерело 
живлення постійного струму 110-370 В або змінного струму 85-265 В, плата RS інтерфейсів, GPS 
модуль та ін.

Програматор Джерело живлення RS-485


