
Łączność bezprzewodowa tam, gdzie potrzebujesz
Inteligentna bezprzewodowa platforma Wzzard™ tworzy szybko i łatwo kompletny układ połączeń 
pomiędzy czujnikami a aplikacją w sieci lub Internecie. Platforma wykorzystuje inteligentne urządzenia 
węzłów końcowych Edge Node oraz bezprzewodową sieć SmartMesh IP pracującą w standardzie 
802.15.4e, przesyłając dane z czujników do bramy Spectre Network Gateway. Brama Spectre Network 
Gateway przez przewodowe lub komórkowe połączenie z Internetem komunikuje się z aplikacją 
obsługującą platformę IoT za pomocą protokołów MQTT i JSON. Urządzenia Wzzard Intelligent Edge 
Nodes obsługują praktycznie każdy rodzaj przemysłowych standardowych czujników zewnętrznych,  
w tym z wejściami analogowymi ogólnego przeznaczenia, cyfrowymi (wejścia/wyjścia) oraz termopary. 
Wszystkie zawierają wewnętrzny czujnik temperatury.

Bezpieczna, niezawodna i wysoce skalowalna bezprzewodowa sieć 
Platforma Wzzard™ wykorzystując sieć typu mesh zapewnia 99,999% dostępność połączeń  
z czujnikami, nawet w środowisku najbardziej wymagającym pod względem propagacji fal radiowych. 
Nowe urządzenie końcowe Edge Node może być dodane w dowolnym czasie a sieć SmartMesh 
dynamicznie przekonfiguruje się - również w wypadku usunięcia Edge Node z sieci. Jest to wbudowana 
funkcjonalność sieci SmartMesh i nie musi być ona kontrolowana przez bramę sieciową.

Łatwa instalacja i konfiguracja
Konfiguracja platformy Wzzard™ jest łatwa przy użyciu smartfonu lub tabletu z systemem operacyjnym  
Android. Korzystając z aplikacji Wzzard App, twoje przenośne urządzenie umożliwia konfigurację węzłów 
Edge Node przez połączenie Bluetooth LE. W urządzeniu Edge Node można m.in. przeprowadzać 
kalibrację, skalowanie informacji, przypisywanie jednostek miary, własnych nazw, geolokalizacji oraz 
innych informacji opisowych. Montaż urządzenia można przeprowadzić przy pomocy dwustronnie 
przyklejanych rzepów lub przykręcanego dodatkowego uchwytu.

Inteligentne urządzenia końcowe Network Edge
Bezprzewodowa platforma Wzzard™ zapewnia „inteligencję” działania urządzeń końcowych Edge Node, 
dzięki czemu mogą one przesyłać dane tylko w przypadku przekroczenia definiowalnego progu 
wartości lub poziomu alarmowego. Do przesyłanych danych mogą być dołączane przydatne 
informacje takie jak: geolokalizacja, nazwa urządzenia oraz czas pracy. Eliminuje to niepotrzebny ruch 
sieciowy, odciąża zasoby i obniża koszty transmisji danych w sieci komórkowej. Technologia niskiego 
poboru mocy oraz możliwość programowej synchronizacji czasowej pozwala urządzeniom Edge Node 
pracę przez wiele lat na zasilaniu bateryjnym.

Wzzard C
Inteligentne urządzenie węzła końcowego z obsługą SmartMesh IP oraz Bluetooth LE
wersja ekonomiczna, do użytku wewnątrz pomieszczeń

• Technologia SmartMesh IP (802.15.4e) - ultra niski pobór mocy
• W połączeniu z bramą Spectre Network Gateway tworzy wysoce skalowalną 
       i niezawodną bezprzewodową sieć typu mesh
• Umożliwia podłączenie przemysłowych czujników analogowych i cyfrowych
• Aplikacja Wzzard App pozwala na zdalny odczyt i konfigurację urządzeń 
      Edge Node za pomocą smartfonu lub tabletu z systemem Android
• Obsługa protokołów MQTT oraz JSON dla platformy IoT.
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