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SENSECOM  - SE 
 
Komunikační zařízení pro monitoring elektronických 
plomb 

SENSECOM-SE4, -SE8, -SEN4, -SEN8 

Účel 
Zařízení SENSECOM-SE je určeno pro monitoring 4 nebo 8 
elektronických plomb a odesílání stavů a alarmů 
prostřednictvím celoplošné IoT sítě typu SIGFOX nebo NB-
IoT. Elektronická plomba je ve formě plombovacího drátu 
připojeného na příslušné vstupní svorky zařízení.  
V radiově obtížně dostupných místech umí toto zařízení 
komunikovat nepřímo, a to přes repeater SENSECOM-WSH, 
-WNH.  
Zařízení SENSECOM-SE je napájeno z lithiové baterie umístěné uvnitř zařízení a vyrábí se 
v provedení na DIN lištu, šíře 3U, s krytím IP20. 
 
Typické využití:  
Zařízení je určeno pro monitoring fakturačních měřidel, primárně zaplombovaného prostoru 
elektroměrných míst. 

Popis zařízení 
Zařízení SENSECOM-SE 
Zařízení SENSECOM-SE detekuje stav připojených 
plomb. Každý vstup plomby (plombovací smyčka) 
se nakalibruje po jejím prvotním připojení k přítlačným 
svorkám a po resetu zařízení. Po provedení kalibrace 
zařízení aktivně monitoruje stav dané plomby. Při jejím 
porušení (přerušení, zkrácení, prodloužení) odešle 
alarmovou zprávu, přičemž v každé další zprávě zůstává 
její alarmový stav nezměněn. Před použitím daného 
vstupu pro jinou plombu je třeba provést rekalibraci, která 
je možná pouze po vzdáleném povolení ze serveru. 
Každý vstup je nezávislý, plombu lze připojit kdykoliv na 
jiný vstup a nakalibrovat, pokud nebyl dosud kalibrován 
(nebo byl odkalibrován). Zařízení je nízkoenergetické, je 
napájeno z baterie, předpokládaná výdrž na baterii je 
min. 5 let (při 2 zprávách/den, měření v 1min. intervalu). 
 
Typy zařízení SENSECOM-SE dle počtu připojitelných 
plomb a dle druhu celoplošné IoT sítě: 
 

Počet připojitelných 
plomb 

SIGFOX  NB-IoT 

4 plomby SE4 SEN4 
8 plomb SE8 SEN8 

 

Plomby 
Elektronické plomby jsou v provedení konstantanového 
drátu o průměru 0,25mm v teflonové izolaci (typ TFCI-
010, balení 30m na cívce). Plombovací drát v délce 0,2-
1,2m se připojuje přímo k přítlačným svorkám zařízení 
SENSECOM-SE, případně nepřímo přes prodlužovací 
dvoulinku délky do 1m. 
 

Bezdrátová komunikace 
SENSECOM-SE odesílá alarmy a stavy plomb do IoT sítí 
SIGFOX nebo NB-IoT. 
Zařízení je standardně dodáváno s malou tyčovou 
anténou připojenou přes konektor SMA. Při zhoršené 
dostupnosti rádiového signálu lze volit alternativy: 

§ Kloboučková anténa (ke kovovému podkladu) 
§ Dipólová anténa (k nekovovému povrchu) 
§ Prutová anténa (k libovolnému povrchu) 
§ Repeater SENSECOM-WSH, WNH (pro přeposílání 

zpráv do IoT sítě, umístěný do cca 20m 
od SENSECOM-SE) 
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Zpracování dat 
Předávání dat zákazníkovi je možné následujícími 
způsoby: 
 

Metoda 
přístupu 
a předávání 
dat z IoT sítě 

SENSEPARAM 
portál 

(zpracovaná 
data) 

SIGFOX 
cloud 

APN NB-IoT 

IoT sítě SIGFOX,  
NB-IoT 

SIGFOX NB-IoT 

Portál ANO, přehledy, 
tabulky, grafy,.. 

Datagramy 
(hex formát) 

NE, (viz 
SENSEPARAM) 

Call-back ANO ANO, 
datagramy NE 

REST-API NE ANO, 
datagramy NE 

IP 
komunikace NE NE ANO  

(UDP) 
Email 

notifikace ANO ANO, pouze 
vybr. události NE 

SMS 
notifikace ANO NE NE 

CSV 
Download ANO ANO NE 

Zabezpečení zařízení 
Zařízení má několik typů a úrovní zabezpečení: 

Tamper – signalizace při otevření krytu zařízení 
Akcelerometr – signalizace manipulace (při otřesu 
a náklonu zařízení) 
Čítač alarmů – zařízení inkrementuje čítač s každým 
detekovaným alarmem 
Keep-alive - zařízení odesílá minimálně 1x/den Keep-
Alive zprávu se stavem napětí baterie a teploty 
procesoru. Pro případ nedoručení žádné zprávy během 
24h lze  nastavit signalizaci ztráty komunikace 
Integrita zpráv – přenos zpráv má zajištěnou integritu 
pomocí algoritmu AES-128 (zamezení podvrhu zpráv) 
Šifrování zpráv - lze aplikovat na požadavek šifrování 
obsahu payload zprávy pomocí algoritmu AES-128CTR 
(SIGFOX) nebo AES-256 (NB-IoT). Dekódování zpráv je 
prováděno v portále Senseparam nebo zákazníkem až 
v jeho vlastní databázi 
IP komunikace – komunikace v bezdrátové síti SIGFOX, 
na rozdíl od NB-IoT, není IP. Zařízení na NB-IoT není do 
IP světa plně otevřeno, po odeslání paketu přijme pouze 
jeden paket ze stejné IP adresy jako byl cíl odeslaného 
paketu. Poté se okamžitě vrací do low-power módu 
(spánku). Nelze je tedy ochromit DoS útokem. Ochrana 
portálu SENSEPARAM - portál má zajištěnou ochranu 
proti DoS útokům přes IP anycast a scrubbing.  
Přeposílání dat ze SIGFOX cloud nebo z NB-IoT 
je uskutečňován pomocí SSL.

Zapojení zařízení SENSECOM-SE 

Zařízení je dodáváno v plastovém pouzdře typu DIN, šíře 3U s krytím IP20, které je lze umístit 
na DIN lištu. Čelní panel může být přístupný i po zaplombování rozvaděče nebo vnějšího krytu 
zařízení: 
 
Legenda: 
SE1-8 ... přívod jednotlivých drátů elektronické plomby (SE1-4 pro SENSECOM-SE4) 
^ … zem 
 
ANT ... výstup na malou tyčovou nebo externí anténu přes SMA konektor 
LED ... dvoubarevná indikativní LED pro iniciaci a provoz 
SF/LC ... přepínač mezi vysíláním do SIGFOX a do lokální bezdrátové sítě WLAN (neaktivní 
pro NB-IoT modely) 
RESET ... reset zařízení (permanentní stisk je ignorován), resetem se:  

§ aktivuje zařízení a zůstává aktivní, jestliže dojde ke kalibraci alespoň jedné plomby 
(jinak přechází zpět do hlubokého spánku) 

§ provádí kalibrace nově připojených plomb (na nekalibrovaných nebo 
odkalibrovaných vstupech), případně rekalibrace, pokud byla vzdáleně povolena 

Volitelné související zařízení 
Převodní jednotka SENSECOM-WSH, WSHD, 
WNH 
Jedná se o zařízení typu repeater, které umožňuje komunikaci se SENSECOM-
SE v rámci lokálního bezdrátového vysílání WLAN na cca 20m s vysokou 
prostupností signálu (až 200m na přímou viditelnost) a její odeslání do SIGFOX 
nebo NB-IoT sítě.  

TSE1

LED

ANT

SF
LC

RESET

SENSECOM-SE8

SE2 SE3 SE4

TSE8 SE7 SE6 SE5
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Technické parametry 
 

SENSECOM SE4 SE8 SEN4 SEN8 
Počet připojitelných el. plomb 4 8 4 8 
Elektronická plomba konstantanový drát v teflonové izolaci průměru 0,25mm (typ TFCI-010) 
Délka smyčky el. plomby 20-120cm 
Detekce porušení plomby přerušení, zkrácení nebo prodloužení > 5% délky plomby nad 25cm, >15% do 25cm délky 
Prodlužka plomby do 100cm (pomocí dvoulinky, průřez min. 0,75mm2, potřeba krimpovat k drátu el. plomby krimpem 

větším než jsou otvory pro plomby), délka smyčky plomby může být v takovém případě max 110cm 
Připojení el. plomb pružinové samosvorné svorky 
Síť pro přenos dat SIGFOX NB-IoT 
Typy zpráv 

§ Běžná periodická s aktuálním stavem plomb 
§ Iniciační s konfigurací 
§ Alarmová – v případě porušení plomby nebo manipulace se zařízením 
§ Keep-Alive (24h) – systémová zpráva 

Vzdálená konfigurace Konfigurace možná 1x denně nebo po resetu. Konfigurace: povolení rekalibrace plomb, perioda 
běžných zpráv (10-1440min), interval měření plomb (10-160s), citlivost akcelerometru 

Zádrž mezi odesíláním zpráv 10min, první alarmová zpráva daného typu a kanálu je bez zádrže 
Firmware v2.4 
Varianty přístupů k datům  SIGFOX back-end (hrubá data) nebo 

SENSEPARAM portál (zpracovaná data): 

§ Call-back (push)  
§ REST-API (pouze SIGFOX) 
§ Email / SMS (pouze SENSEPARAM) 
§ CSV download 

SENSEPARAM portál (zpracovaná data): 

§ Call-back (push)  
§ Email / SMS (pouze SENSEPARAM) 
§ CSV download 

NB-IoT APN: UDP pakety 

Detekce manipulace Tamper – otevření krytu zařízení 
Akcelerometr – náklon, otřes zařízení 

Lokální signalizace LED – vysílání, reset, párování, stav plomb (po resetu) 
Anténa Tyčová anténa pro ISM pásmo, připojená přes SMA konektor na čelním panelu zařízení  
Napájení a výdrž Lithiová nenabíjecí průmyslová baterie SAFT LS 

26500 7,7Ah, velikost “C”. Výdrž baterie >6 let 
při 1-denních statusových zprávách 

Lithiová nenabíjecí průmyslová baterie SAFT LS 
LSH14 “C” 5,8Ah, velikost “C”. Výdrž baterie >5 
let při 1-denních statusových zprávách 

Krytí IP20 
Hmotnost 120g 
Rozměry  3U (na DIN lištu), 90x53x50mm 

 


