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Guia para Kea Tracker 

 

Este guia irá ajudar o utilizador a usar a aplicação Kea Tracker App e os dispositivos Kea Tracker. 

 

 

 

Figura 1 - Dispositivo Kea Tracker 

 

Figura 2 – Kea Tracker App - Dashboard 
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Dispositivo Kea Tracker  

 

O dispositivo Kea Tracker dispõe de uma proteção plástica na bateria que é necessária remover antes da sua 

utilização. 

 

 

 

 
 

  

Figura 3 – Dispositivo Kea Tracker – Proteção da bateria 
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App Setup 

A aplicação “Kea Tracker” está disponível nas lojas Google Play Store e Apple App Store. Instale a aplicação antes de 

usar a solução Kea Tracker. 

 

  

  

Figura 4 - Página da aplicação na Google Play Store 
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Aplicação Kea Tracker 

Este capítulo irá mostrar como utilizar a aplicação Kea Tracker. Após a instalação é possível abrir e começar a 

registar os dados dos sensores. A aplicação suporta múltiplos Kea Tracker ao mesmo tempo. 

➢ Kea Tracker Dashboard 

O dashboard contém os valores em tempo real dos dispositivos Kea Tracker adicionados na aplicação e ao alcance 

do Smartphone. Se não existirem Kea Trackers adicionados irá aparecer uma mensagem a indicar para adicionar Kea 

Tracker antes de utilizar. Caso existem múltiplas Kea Trackers, no dashboard é possível navegar entre eles deslizando 

para a esquerda e para a direita.  

No topo do ecrã é possível encontrar o nome do dispositivo, o atalho para as configurações do equipamento e o 

atalho para a configuração dos alertas locais. Os valores apresentados correspondem aos valores em tempo real no 

caso de este se encontrar ao alcance. Caso este não se encontre ao alcance é apresentado os valores da última 

comunicação, neste caso os valores irão se encontram em cinzento com uma mensagem de erro a indicar a falha de 

comunicação. A data e hora dos valores apresentados pode ser consultada por baixo do valor da temperatura. 

  

Figura 5 – Kea Tracker App - Dashboard 
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No fundo do dashboard é possível observar o estado de comunicação com o portal Senslive e o tempo restante 

para a próxima comunicação. 

Esta zona pode ter 3 estados possíveis: 

• Cannot reach Portal: Indica que não é possível aceder ao portal. Neste caso deverá verificar as 

configurações do portal e a conectividade à internet. 

• Device not Registred: Indica que existiu comunicação com o portal e o equipamento não está registado no 

portal Senslive. 

• Device registred to: Indica que existiu comunicação com o portal e o equipamento se encontra registado. É 

apresentado igualmente o nome da Empresa detentora do equipamento. 
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➢ Menu principal Kea Tracker 

É possível aceder ao menu principal em toda a aplicação deslizando da esquerda para a direita ou clicando no ícone 

do menu disponível no canto superior esquerdo. 

O menu principal permite ao utilizador ter acesso ao: 

• Dashboard 

• Adicionar novos Kea Trackers 

• Registar Kea no Portal Senslive 

• Definições da aplicação 

• Secção “Acerca de” 

• Atalho para o portal Senslive 

• Reiniciar o Scan 

• Sair  

  

Figura 6 – Kea Tracker App – Menu Principal 
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➢ Definições da aplicação Kea Tracker  

Neste separador é possível configurar as definições da aplicação tais como: 

• URL do Portal Senslive 

• O intervalo de envio dos dados 

• Notificação de erro em caso de falha no envio 

• Unidade de temperatura a apresentar na aplicação 

No final das configurações é possível consultar o estado do GPS onde são indicadas as coordenadas utilizadas e a 

data das mesmas. 

Após a alteração das configurações necessárias para aplicar essas mesmas configurações é necessário clicar no 

botão verde no canto inferior direito. Após guardar a aplicação irá reiniciar de modo a aplicar as novas 

configurações. 

  

Figura 7 - App Settings 
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➢ Adicionar novos equipamentos Kea Tracker 

De modo a adicionar um novo Kea Tracker, ligue o novo equipamento removendo a proteção existente na bateria e 

abra a aplicação no separador “Add Kea Tracker”, disponível através do menu principal.  

A aplicação automaticamente irá iniciar o Scan por novos equipamentos ao alcance. Caso pretenda parar o Scan, 

poderá o fazer clicando no canto superior direito em “Stop Scan”. Caso o scan esteja desativo esta opção apresenta 

“Start Scan” 

Os Kea que estiverem ao alcance irão aparecer automaticamente apresentando o nível de sinal da comunicação 

entre o Kea e o Smartphone. 

Para adicionar um ou vários equipamentos selecione os equipamentos a adicionar ( ) e clique no botão adicionar 

no canto inferior direito. Após selecionar o(s) novo(s) equipamento(s) a aplicação irá redirecionar para o dashboard 

com o novo equipamento já adicionado. É mandatário reiniciar o Scan após adicionar o novo Kea Tracker de modo a 

indicar à aplicação que deve registar os valores do novo Kea Tracker, esta opção está disponível no menu principal. 

Após adicionar o Kea à aplicação é necessário também registar na conta de utilizador do Senslive os novos 

equipamentos. Para aceder ao registo dos Kea no Senslive, aceda ao menu principal e selecione a opção “Register 

Kea Tracker”. O registo no portal requere que a aplicação comunique com o portal pelo menos uma vez com o novo 

equipamento adicionado na App. 

  

Figura 8 – Kea Tracker App –Adicionar novo Kea Tracker 
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➢ Registo do Kea Tracker no Senslive 

Sempre que adquire um novo equipamento Kea é necessário adicionar o equipamento à sua conta Senslive. Este 

passo está disponível de duas formas distintas, através da APP ou através do Portal. Para registar o equipamento 

através do portal e após o adicionar na aplicação, aceda à sua conta Senslive, e dentro do Separador “Dispositivos” 

selecione a opção “Novo” no canto superior direito. Selecione a opção Kea Tracker e indique o MAC address do KEA. 

Caso pretenda fazer este registo através da aplicação selecione a opção “Register Kea Tracker” disponível no menu 

principal. Nesta opção são apresentadas todas os Kea adicionados na APP que não se encontrem registados no Portal 

Senslive. Caso não apareça nenhum equipamento listado verifique a conectividade ao portal Senslive. 

Para registar uma ou mais Kea na sua conta selecione os equipamentos que pretende registar ( ) e selecione o 

botão registar no canto inferior direito. Irá ser apresentado uma janela a perguntar o tipo de registo que o utilizador 

pretende. Caso já possua uma conta Senslive selecione a opção Login e efetue o respetivo login. Caso não tenha 

nenhuma conta selecione a opção “Create Account”. Durante o processo de criação de conta irão ser pedidos os 

dados necessários para a criação da conta. Após preencher os dados solicitados selecione a opção “SIGN UP” para 

criar a conta e adicionar os equipamentos previamente selecionados. Após alguns segundos é apresentado o estado 

do registo para cada equipamento selecionado. 

  

Figura 9 - Kea Tracker - Senslive Register 
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➢ Definições do Kea Tracker 

Esta página está disponível clicando no ícone “Settings” em cada dashboard de cada Kea Tracker (canto superior 

direito). Nesta página é possível alterar o nome do equipamento, a imagem de fundo verificar o estado da bateria, a 

versão do Firmware ou o intervalo de leitura. Para guardar as novas alterações basta selecionar a opção guardar no 

canto inferior direito. O background a utilizar pode ser uma imagem carregada da galeria do Smartphone, clicando 

no ícone da galeria ou tirada diretamente da camara clicando no ícone câmara. 

Para remover a aplicação, basta clicar no botão “Remove Kea” no fundo da página. 

A App utiliza a posição GPS atual do Smartphone como a posição do Kea Tracker. 

  

Figura 10  – Kea Tracker App –Definiçoes do Kea 
Tracker 
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➢ Download de Logs Kea Tracker  

Os equipamentos Kea Tracker dispõem log interno para armazenar temporariamente os valores dos sensores, 

quando o smartphone não se encontra ao alcance. Este armazenamento tem a capacidade para armazenar um 

máximo de 3500 Logs a partir das quais remove os registos mais antigos para armazenar os mais recentes. Quando 

um Kea Tracker fica novamente ao alcance do Smartphone e o mesmo deteta novamente o Kea Tracker e a aplicação 

deteta um intervalo longo sem leitura dos valores em tempo real, a aplicação descarrega os Logs do equipamento 

para posterior envio para o portal Senslive. 

Este tipo de leituras não possui coordenadas GPS.  

 

➢ Alarmes Locais 

A APP Kea Tracker permite ao utilizador criar notificações quando o equipamento estiver fora dos limites ou 

falhar a comunicação com a aplicação. 

Para aceder ao menu dos alarmes no dashboard do Kea correspondente, selecione o ícone do relógio no canto 

superior direito. Irá ser apresentado um submenu a indicar qual tipo de alarme necessário. Para ativar os alarmes 

basta selecionar ( ) o(s) alarme(s) pretendido(s). Estará presente para cada alarme ativado uma barra para 

selecionar o valor mínimo e máximo do sensor, fora dos quais a aplicação irá notificar o utilizador através de uma 

notificação no Smartphone acerca dos alarmes com indicação do valor limite e valor atual. Este alarme está 

disponível para os sensores de temperatura, humidade, pressão e bateria.  

Figura 11 - Kea Tracker Alarmes Locais 



 

     14 

Ao selecionar os limites do sensor o mesmo pode apresentar 3 cores: 

• Verde: Indica que o sensor se encontra dentro do intervalo definido 

• Azul: Indica que o sensor se encontra abaixo do intervalo definido 

• Vermelho: Indica que o sensor se encontra acima do intervalo definido 

 

É possível igualmente configurar um alarme quando existe uma falha de comunicação com o Kea em questão. 

Para tal basta selecionar o máximo de tempo que o equipamento pode estar sem comunicar com o Smartphone no 

alerta “Communication Timeout Notification”  

 

 

Substituição da Bateria  

 Se o seu Kea Tracker não tem bateria, é possível substituir a sua bateria. Para tal o utilizador deve abrir o seu 

Kea Tracker e trocar a bateria por uma nova com a referência CR2477. 

 

Modo Background  

A aplicação Kea Tracker permite ao utilizador utilizar a aplicação em modo background. Caso o utilizador não feche 

a aplicação e a mantenha em segundo plano a aplicação irá manter a leitura e envio de dados para o portal. 

 

  

A alteração da bateria poderá causar a perda dos dados existentes no log interno do 

equipamento. 

Alguns equipamentos Android implementam softwares e medidas de poupança de bateria, os 

quais fecham completamente as aplicações em segundo plano. Nestes casos é necessário nas 

definições do equipamento Android desativar estas medidas para a aplicação Kea Tracker. 

Os alertas locais criados são individuais para cada Kea adicionado na aplicação e 

independentes do sistema de alertas do portal Senslive. 
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Contactos 

Para qualquer contacto ou esclarecimentos contacte-nos. 

Telefone: +351 236 244 422 

E-mail: geral@captemp.com 


