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Beskrivning

IoT Modul för uppkoppling till appen - SKU30005

BeON Cloud Uplink är IoT modulen för uppkoppling till appen, nedan kallad Uplink är ett
energiövervakningssystem för hushåll och organisationer och är kopplade till BEMS
(BeON Energy Monitoring System) som ger åtkomst till applikationer över internet.

BEMS enheter kommunicerar med varandra via Uplink i ett mesh nätverk som kallas för
xMachina. Uplink samlar data från inkopplade enheter till xMachina nätverket över
internet och presenterar energiförbrukningen i en molnbaserad applikation.

All genererad energi visas sedan i din BeON app i din smarta telefon eller dator.

Översikt

BeON Cloud Uplink liknar en USB sticka och har två kontakter, en USB kontakt och en
Ethernet anslutning (Figur 1). BeON Uplink är en så kallad sann plug-and-play enhet,
vilket gör det enkelt att installera ditt energiövervakningssystem.

Installation

Uplink’s USB anslutning tillför ström till Uplink och kan anslutas till en USB port som
kan leverera 500mA, tex routers USB port, eller en telefonladdare. I paketet medföljer en
AC/DC USB adapter till strömförsörjningen för Uplink.

Uplink kopplas sedan till din routers Ethernet port med den medföljande kabeln.
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Drift

När strömmen till Uplink slås på blinkar LED lampan tre gånger. Samma sak sker när du
startar om din Uplink. Den gröna och orangea LED lampan är lokaliserad vid Ethernet
kontakten (Figur 2).

Uplink identifierar per automatik de andra system tillbehören som
tex energimätare, Smart socket (eSS) kontaktuttag eller utomhus
produktionsmätare för solcellsanläggningen. Uplink skickar sedan
vidare den sammanställda informationen över internet till moln
applikationen.  Ingen ytterligare konfiguration är nödvändig.

Den gröna LED lampan indikerar anslutning status, när den lyser
är Uplink uppkopplad mot molnet.

Den orangea LED lampan indikerar xMachina mesh anslutning till andra uppkopplade
enheter inom nätverket, och lyser när minst en ytterligare xMachina enhet är
uppkopplad.

Molnet och xMachina LED lampor blinkar närhelst det finns en anslutningsaktivitet.

Om den gröna LED lampan inte lyser, då har inte Uplink någon internetförbindelse till
molnapplikationen.

Om den orangea LED lampan inte lyser, indikerar det att ingen xMachina enhet längre
kommunicerar med Uplink.
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Specifikationer

Funktionell Specifikation
Dataström Variabel Tid tillgänglighet

Ta emot kommandon
från BEMS

På/Av kommando På begäran utförande och
schemaläggning av kommandon

Skicka data till BEMS 4 sekunders intervaller (till molnet)

Kommunikation Specifikation
Enhet Gränssnitt

BeON Cloud Uplink◄► BeON BEMS Enheter BeON xMachina 1.0 mesh nätverk

BeON Cloud Uplink◄► BeON  Cloud Server Ethernet

Konsumtionsmätare / Smart Socket 0.5 xMachina
avstånd

600m vid fri sikt

50m inomhus  (murverk eller ihåliga
väggar)
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