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e Dashboard systému Sathea LoRa se nachází na adrese vo.sathea.cz 
Zde se přihlaste pomocí přihlašovacích údajů, které vám byly poskytnuty při předání 
projektu. Přihlašovací údaje je možné také zjistit dotazem na info@sathea.cz
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Po	přihlášení	se	zobrazí	mapa	se	svítidly,	kde	se	vyskytují	3	druhy	ikonek:

Online
Se svítidlem je všechno v pořádku. Nevyskytly se u něj žádné problémy a 
pravidelně posílá zprávy o svém stavu.

Offline
Pokud je svítidlo offline, znamená to, že za posledních 48 hodin neposlalo 
žádnou zprávu. Svítidlo sice neposílá informace, neznamená to ale že 
nesvítí. V takovém případě se svítidlo přepne do autonomního režimu a 
pracuje podle naposledy zaslaných dat (profily stmívání a další uložená 
data zůstávají plně funkční).

Nevyřešené problémy
Pokud jsou u svítidla nevyřešené problémy, uživatel si může zobrazit  jejich 
seznam kliknutí na dané svítidlo.
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DATA SVÍTIDLA 

Po kliknutí na svítidlo se zobrazí podrobnější informace: Identifikátor a typ svítidla, stav 
difuzoru, typ a výška stožáru, typ zdroje a příkon zařízení. Také se zobrazí informace o 
aktuálním stavu: Počet příkazů ve frontě, teplota, aktuální příkon a datum a čas poslední 
komunikace se zařízením

ŘÍZENÍ SKUPIN 

V sekci nastavení skupin můžete svítidlo zařadit do světelné skupiny. Každé svítidlo 
může být pouze v jedné skupině. Zakliknutím tlačítka Chci řídit celou skupinu se všechny 
zadané příkazy odešlou do všech svítidel, které se nacházejí ve stejné skupině jako právě 
rozkliknuté svítidlo.

ZMĚNY NASTAVENÍ

Údaje o svítidle lze upravit po kliknutí na tlačítko Upravit. Také lze přímo nastavit výkon a 
případně aktivovat výstražný řežim.
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STATISTIKY 

Po kliknutí na tlačítko Statistiky se načtou a vykreslí údaje o daném svítidle za posledních 
24 hodin.

Tyto statistiky zahrnují:

 teplotu (°C)

 příkon (%  maximálního příkonu svítidla) 

 komunikaci (počty přijatých zpráv za každou hodinu)

 Pozor, načítání nějakou dobu trvá (přibližně 10vteřin).
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NASTAVENÍ STMÍVÁNÍ

U každého svítidla lze nastavit stmívací profil v sekci Nastavení stmívání. Změny lze 
aplikovat jednoduše na celou skupinu svítidel. Skupiny si uživatel může vytvořit sám a 
svítidla do nich přiřazovat.

Můžete zvolit až  6 různých časů, při kterých se změní úroveň osvětlení. Například v obrázků 
výše jsme zvolili 16, 18, 21 a 5. Po zaškrtnutí příslušného políčka se zobrazí posuvník, na 
kterém je možné nastavit hodnotu příkonu, se kterým bude svítidlo svítit od daného času 
dál. Nastavuje se vždy počet procent z maximálního výkonu daného svítidla.
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