
Snabbt och enkelt, för  
perfekt sensor-inställning

9 detekteringsscenarion för True Presence®
Närvarovakter tolkar ofta vibrationer eller elektrisk störning som rörelse, vilket resulterar i detektering när vi kanske inte 
vill att sensorn ska reagera. Steinel har åtgärdat detta problem, genom att känsligheten för True Presence®-sensorer 
justeras digitalt. I appen Smart Remote hittar du 9 olika nivåer på detekteringen, se förslagen nedan. 



Snabbt och enkelt, för  
perfekt sensor-inställning

App; Smart Remote 
Efter inställningarna nedan behöver sensorn  2,5 minut utan några rörelser för att skapa sig en rumsbild. Under den 
processen tänds en vit led på sensorn.  Denna kalibrering sker löpande om ni inte har möjlighet att skapa en sådan miljö vid 
konfigureringen.

Ange montagehöjd på sensorn från golvet.

Här sätter du vilken radie det skall vara på detekteringsområdet.

Vilken känslighet du önskar ha på sensorn. Se nedan. 

Tryck på nätverk. 

Här sammankopplar du sensorerna om de skall jobba i tillsammans 

via Bluetooth.

Välj om sensorn skall vara master eller deltagare, 

samt grupp och nätverk.



…lite aktivitet (små rörelser)
Scenario 9
Känsligare detektering än nivå 8.

Alternativ

Större kontor…
…normal arbetsplats
Scenario 8
Standard känslighet på 
detekteringen.

Normal känslighet 

Mindre kontor…
…normal aktivitet
Scenario 8
Standard känslighet på 
detekteringen.

…arbetsplats med mycket rörelse
Scenario 7
Mer reducerad känslighet än nivå 8.

Hotellrum
…med sovande människa …med störande element (ex. 

luftkonditionering) 

Scenario 5

Likt nivå 6  men med minskad 
känslighet. 

Scenario 6
Denna nivå innebär maximal känslighet. 
Sensorn är i detta läge optimerad för att 
tillförlitligt detektera en sovande 
människa. 

Lättare industri
… normalt arbete, ej mycket 
vibrerande utrustning i 
detekteringsområdet. 

…mycket rörelse och stora 
maskiner 

Scenario 3
Likt nivå 4  men med minskad 
känslighet. 

Scenario 4
Denna nivå innebär hög känslighet. 
För att motverka oönskad detektering 
används denna för mindre arbetsytor.

Tung industri…
…stora maskiner, truckar

Scenario 2
Denna nivå används om det förekommer 
mycket vibrationer eller elektriska störningar. 
True Presence detektering (extra känslig 
närvarodetektering) fungerar ej aktivt. 
Sensorn fungerar som en traditionell 
rörelsevakt.

…mycket vibrationer
Scenario 1
Likt nivå 2  men med 
minskad känslighet. 

Mer teknisk information hittar du på
www.khs.se




