
Gotowy  do  użycia  moduł 
Bluetooth  w  technologii 
niskiego poboru mocy 

Firma  connectBlue  wprowadza  na  rynek  nowy moduł  Bluetooth 
oparty  na  najnowszej  specyfikacji  Bluetooth  4.0,  która  należy 
do klasy  technologii  wyróżniającej  się  niskim  poborem  mocy. 
Najnowszy  produkt,  oznaczony  symbolem  OLP425,  oferuje 
unikalny zestaw parametrów i funkcjonalności. Firma connectBlue 
podkreśla,  że  rozwiązanie  to  jest  już  w  pełni  gotowe 
do stosowania.  Podzespół  OLP425  może  zostać  dostarczony 
jedynie  z  cyfrowymi  i  analogowymi  wejściami  GPIO  lub  jako 
kompletny system pomiarowy z baterią, czujnikiem temperatury, 
przyspieszenia i wilgotności.

Technologia niskiego poboru mocy została wprowadzona w roku 2010 wraz 
ze specyfikacją Bluetooth v4.0. Inżynierowie prowadzą obecnie wzmożone 
prace  nad  jej  integracją  w  małych,  mobilnych  urządzeniach  Android  / 
Apple  iOS  /  Windows.  Technologia  ta  znajduje  tutaj  zastosowanie, 
ponieważ  cechuje  ją  wydłużona żywotność  akumulatora  i szybkie  czasy 
połączeń.  Klienci  z  branży  przemysłowej  i  medycznej  mogą  odtąd  z 
łatwością użytkować aplikację typu Human Machine Interface oraz czerpać 
korzyści z funkcjonalności zbierania danych. W przeszłości konieczne było 
poleganie  na  narzędziach  aplikacyjnych,  które  każdorazowo  były 
dopasowywane  do  potrzeb  indywidualnych.  Teraz  wystarczy  użyć  w 
zamian smartfona. 

„Obecnie  możemy  zaoferować  coś  więcej  niż  „tylko”  korzyści  płynące 
z technologii Bluetooth niskiego poboru mocy," mówi Rolf Nilsson, dyrektor 
generalny firmy connectBlue. „Nasz nowy moduł o oznaczeniu OLP425 jest 
unikalną platformą o niskim poborze mocy. Nasz sprzęt jest gotowy do 
użycia od razu lub może być wyposażony w dodatkowe funkcje. Następnie 
klienci  sami  decydują  o  wbudowaniu  własnego  oprogramowania 
aplikacyjnego.  Ogólnie  rzecz  biorąc  –  nasz  nowy  moduł  zapewnia 
kompletne i efektywne pod względem kosztów rozwiązanie."

Moduł  OLP425  jest  dostarczany  z  licznymi  cyfrowymi  i  analogowymi 
wejściami/wyjściami GPIO. Podzespół może zostać wyposażony w baterię 
pastylkową,  czujniki  temperatury, przyspieszeniomierz  i  czujnik 
wilgotności, aby spełnić dodatkowe wymagania klientów. Ponadto, dzięki 
zastosowaniu IAR Embedded Workbench są Państwo w stanie wbudować w 
moduł  swoje  własne  oprogramowanie  aplikacyjne.  Zakres  możliwego 
do wbudowania  oprogramowania  obejmuje  zarządzanie  dostępem 



i zasobami maszyn / urządzeń, konwersję i zbieranie danych, jak również 
logikę.

Technologia Bluetooth niskiego poboru mocy jest szczególnie odpowiednia 
dla  małych  i  mobilnych  urządzeń.  To  właśnie  z  myślą  o  nich  firma 
connectBlue  wprowadza  nowy  moduł  OLP425.  Podzespół  ten  posiada 
wszelkie  pełne aprobaty FCC,  IC oraz  R&TTE.  Ponadto,  jest  on zgodny 
z wytycznymi  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  wymaganiami  medycznymi. 
Certyfikaty te pozwalają klientom na ograniczenie wydatków na badania 
i rozwój,  jak  również  na  łatwe  i  szybkie  przeprowadzenie  procesu 
integracji  komunikacji  bezprzewodowej.  Nie  ma potrzeby przechodzenia 
przez  długie  i  kosztowne  procedury  prowadzące  do  uzyskania 
odpowiednich aprobat. 

Przewidywany  rozwój 
wydarzeń,  odnoszący  się 
do  aplikacji  dla  modułu 
OLP425,  zakłada  dalszą 
współpracę  pomiędzy 
connectBlue i Tridentify (co 
zostało  ogłoszone  już  12 
października  2011). 
Pierwsze  efekty  są  już 
widoczne.  Wdrożone 
rozwiązanie  przynosi 
rewolucję  w  posługiwaniu 
się  torebkami  z  krwią. 
Dzięki  temu  banki  krwi 
mogą  zwiększyć  jej 
dostępność i jakość. 

Moduł OLP425 firmy connectBlue stwarza możliwości dla rozwoju nowych 
aplikacji, których funkcjonowanie było poprzednio utrudnione lub w ogóle  
niemożliwe w ramach istniejących technologii  bezprzewodowych.  Dzięki  
małym wymiarom, bardzo niskiemu poborowi mocy oraz posiadaniu wielu 
certyfikatów,  nowy  podzespół  oferuje  bezprzewodową  funkcjonalność 
zarówno  wejść  /  wyjść  GPIO,  jak  i  wykorzystywanych  przez  aplikację 
klienta czujników temperatury, przyspieszenia i wilgotności.
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