
Nasıl Çalışır?

Xignal sayısal fare ve sıçan kapanı, IoT uygulaması
En gelişmiş fare kapanı sensör teknolojisi olan Xignal ile akıllı bir şekilde kemirgenler
ile mücadele edin ! Kemirgenlerin olası aktivitelerini 24/7 izleyip, kaydederek
verimli ve sürekli denetim altında olan bir çözüm üretirsiniz. Sağlıklı bir ortam
oluşturmanın yanında genel maaliyetleriniz de düşer. Çevreye zararlı olmayan
sayısal kapan, zararlılarla en efektif mücadele yönetimini de içerir. Xignal, şimdiki
ve gelecekteki akıllı çözümünüzdür: akıllı ve sürdürülebilir pest kontrolü.

Algıla Gönder Raporla
Xignal fare ve sıçan kapanının

durumunu algılar: kapan kurulu,

açık veya zararlı kapana

yakalanmış. Bunun haricinde

Xignal ile kapanın sıcaklık ve

hareketini 24/7 izleyebilirsiniz.

LoRa teknolojisini kullanan

çözüm ile özel alt yapınız veya

internet üzerinden sistem

bilgileri aktarılır. Xignal, anahtar

teslimi noktadan noktaya sensör

kullanımını sağlar.

Akıllı telefon, tablet PC veya

bilgisayar üzerinden çevrim içi

aktivite raporlarını alabilirsiniz.

Böylelikle doğrudan ve anında

gerekli kontrol işlemleri yerine

getirilebilir.
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Temel Temel+ Gelişmiş Pro

< En çok 10 kapan
< 1 kullanıcı
< 1 lokasyon
< 1 adres
< Bilgi gönderme
Yerleşim planı
Veri aktarma
(excel/csv)

< En çok 50 kapan
< 2 kullanıcı
< 5 lokasyon
< 2 adres
< Bilgi gönderme
< Yerleşim planı
< 1 hafta saklama

Veri aktarma
(excel/csv)

< En çok 100 kapan
< 5 kullanıcı
< 10 lokasyon
< 5 adres
< Bilgi gönderme
< Yerleşim planı
< 1 ay saklama

Veri aktarma
(excel/csv)

< En çok 200 kapan
< 5+ kullanıcı users
< 10+ lokasyon
< 5+ adres
< Bilgi gönderme
< Yerleşim planı
< Sınırsız saklama
< Veri aktarma (excel/csv)

Kurumsal

Bize ulaşın
Yazılım entegrasyonu, API için bizimle iletişime geçiniz.

Xignal kullanım rehberi
Kapan “derin uyku” konumunda gelir.
Bu konum, tüm normal fonksiyonları
kapatarak pil ömrünü uzatır. Kapanı
aktif hale getirmek için kapan
üzerindeki iki düğmeye hızlı bir şekilde
basınız. Kapan otomatik olarak ağ geçidi
cihazı üzerinden kendini kaydettirmek
için işleme başlayacaktır. Kapan uyku
konumundan çıkarken başlangıç
işlemlerini gösterecek şekilde LED ışık
farklı renklerde yanacaktır (kırmızı-sarı-
yeşil. Başarılı işlem sonucunda (yaklaşık
20 saniye) kapan normal çalışma
konumuna geçecek ve LED ışık
sönecektir. Normal çalışmada kapan her
saatte bir sıcaklık bilgisini toplar ve
günde bir kez sunucuya bilgi
güncellemesini gönderir.

Mesafe testi yapmak için (kapan ağ geçidi
cihaz ile haberleşebiliyor mu?) arkada yer
alan düğmeye basılabilir. Düğmeye basılır
basılmaz LED mavi renkte yanıp sönmeye
başlayacaktır. Yaklaşık 8 saniye sonra LED
ışık rengi değişecektir. Renk kırmızı ise
kapan ağ geçidi cihazı ile iletişim
kuramamaktadır. Renk yeşil ise, başarılı bir
iletişim var demektir.

Kapan “derin uyku” konumuna geri
döndürülebilir. Bunun için kapan
üzerindeki iki düğmeye aynı anda 7
saniye basınız. Düğmelere basmayı
bıraktığınızda LED tekrar yanıyorsa,
yeniden deneyiniz. Yeterince uzun süre
basılmamış demektir.

Düğmeye basma işlemi sonrasında
arka düğmeye basmanız önerilir.
Eğer renkli yanma sırası tekrarlanır
ise “derin uyku” konumuna geri
dönülmemiştir ve aynı işlemleri
tekrarlamanız gerekir. Eğer LED
yanmıyorsa kapan başarılı bir
şekilde “derin uyku” konumuna
geri dönmüştür ve pil tasarrufu
sağlanacaktır.
Hatalı çalışma durumunda kapan
üzerindeki iki düğmeye hızlı bir şekilde
basılabilir: düğmelere hızlı bir şekilde
basılmalıdır, 5 saniyeden fazla basılı
tutulursa derin uyku konumuna geçilebilir.
Bu işlem kapanı sıfırlar ve yeniden ağ
geçidi üzerinden kayıt olma işlemini
başlatır. Yukarıdaki sıralı LED işlemleri
tekrarlanır.
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