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1. Om detta dokument
–– Läs

noga igenom dokumentet och
förvara det väl!
–– Upphovsrättsligt skyddat.
Eftertryck, även delar av texten, bara
med vårt samtycke.
–– Ändringar som görs pga den tekniska
utvecklingen, förbehålles.
Symbolförklaring

...

Hänvisning till textställen i
dokumentet.

2. Allmänna
säkerhetsanvisningar

!

Bryt spänningen före alla
arbeten på sensorn!

• Installationen får bara utföras
av en fackman enligt gällande
installationsföreskrifter VDE 08 29
(DIN EN 5000 90).
• I en miljö med lågspänningsprodukter
kan ett felaktigt montage orsaka
allvarliga personskador eller svåra
materiella skador.
• Denna produkt får aldrig anslutas till
nätspänningen (230 V AC), då den är
avsedd för anslutning till säkerhetsklenspänning (SELV).

3. Anslutning
• Kopplingsschema enligt bild 6.1
• Anslutning med KNX buss 21-30 V
DC och tilläggsspänning 21-32 V DC
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Elektrisk installation / automatisk drift
Vid val av anslutningskablar måste
principiellt installationsföreskrifterna
enligt VDE 08 29 (DIN EN 5000 90) följas
(säkerhetsinformation).

4. HPD2 KNX
Ändamålsenlig användning
–– Personsensorn kan monteras på
lodräta väggar inomhus
SE

SE

Funktion
–– Personsensor där bildanalysen sker
direkt i sensorn
–– Registrerar personer och deras antal,
sittande, stående med eller utan
rörelse
–– Reagerar bara på människor, e. djur
kommer inte att detekteras
–– Inställningar via konfigureringsyta per
webbläsare
Följande värden överförs till
KNX-bussen:
–– Antal personer för 5 zoner
–– Ljusvärden för 5 zoner
–– Närvarodetektering
–– Temperaturuppgift
–– Relativ luftfuktighet
–– Värdena för alla zoner visas sammanställda (personer, ljusvärde)
Anmärkning: Kameran genomför en
jämförelse med modellen "människa".
Enligt dataskyddet kan personen inte
identifieras.
Produktbeskrivning
Innehåll (bild 4.1)
Produktmått (bild 4.2)
Översikt över enheter (bild 4.1 + 4.3)
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Väggfäste utanpåliggande
Väggfäste hörn/45°
Väggfäste infällt montage
Sensorlins
Sensorhus
Infraröd-LED
Status-LED
KNX-klämma
Resetknapp
Micro USB-anslutning
Låsskruv
Låsskruvar

• Anslut KNX-ledningen på sensorn.
(bild 5.10)
• Sätt på sensorhuset på väggfästet.
(bild 5.10)
• Fixera väggfäste och sensorhus med
låsskruv (K). (bild 5.10)

i webbläsaren. En individuell IP eller en
DHCP-klient kan skapas via webbens
gränssnitt.
Lösenord bassätt: updwd123
Lösenord proffssätt: adm123

6. Driftsättning/
konfigurering

1. A
 nge en fysikalisk adress och skapa
applikationsprogrammet i ETS.
2. L
 adda den fysikaliska adressen och
applikationsprogrammet i personsensorn. Om du uppmanas därtill,
aktivera programmeringssättet under
inställningar.

Anslutningsexempel (bild 6.1)

Hänvisning: Notera, att ingen bevakning
sker i kamerans döda vinkel.
Montageplatsen måste vara bländfri.
• Markera för borrhål såvitt nödvändigt,
borra hålen och sätt i plugg.
• observera korrekt montagesätt.
(bild 5.2)
–– Infällt montage (bild 5.3)
–– Utanpåliggande montage (bild 5.4)
–– Montage hörn (bild 5.5-5.7)
–– Montage vägg 45° (bild 5.8-5.9)
Hänvisning: Vid montage av väggfästet
i hörn/45° (B) ska det för sensorhusets
överdel alltid monteras utanpåliggande
(A) eller underliggande (C). (bild 4.1,
5.8-5.9)

Ta av USB-skyddet och förbind sensorn
med hjälp av en USB-kabel med en
laptop (bild 6.2)
• Starta webbläsaren
• Inrätta LAN-tillgång till sensorn
–– Förbindelse USB-kabel med en
laptop (fabriksinställning IP-adress
10.88.0.2)
Anmärkning: Installera för detta en
RNDIS-drivrutin på din laptop
ELLER:
–– Förbindelse USB över en eternetadapter med en laptop (fabriksinställning IP-adress 192.168.1.200)
Anmärkning: Adaptern måste
stödja en av de följande chipseten:
–– Realtek RTL8150 USB 10/100 Fast
Ethernet Adapter
–– Realtek RTL8152 based 10/100M
Micro USB Ethernet Adapter
–– Realtek RTL8153 based USB 3.0
Gigabit Ethernet Adapter
10/100/1000M Microchip
–– LAN78XX Based USB Ethernet
Adapter
–– ASIX AX88xxx Based USB 2.0
Ethernet Adapter
–– ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit
Ethernet Adapter

Vid montage med väggfäste hörn/45°
kan monteringsfästet tas bort. (bild 5.7)

Datorn måste ställas in på samma subnät
(192.168.1.0/24) och förinställd sensor-IP

5. Montage
• Kontrollera samtliga delar med avseende på skador.
• Är produkten skadad får den inte tas
i bruk.
• Sensorn kan monteras på lodräta
väggar, minsta montagehöjd 2,3 m.
• Välj en lämplig montageplats med
hänsyn till montagehöjden och bevakningens räckvidd. (bild 5.1)
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Personer inte registrerade
–– Personer kan inte registreras av sensorn
–– Personer endast delvis registrerade
(ben, axlar, huvud)
• se till att sikten är fri till sensorn
• se till att personer inte döljs av växter
etc.
• öka sensorns känslighet (webbläsare)

Anmärkning: Applikationsbeskrivningen
finns på knx.steinel.de

8. Underhåll/Skötsel
• Underhåll inte möjligt.
• Bevakningslinsen kan rengöras med
en fuktig trasa (utan rengöringsmedel).

Anmärkning: HPD2 måste läras upp
under ca 30 minuter. Gå inte in i rummet
under den tiden eftersom HPD2 lär sig
rummets förhållanden.
Fönster och andra glasskivor bör inte
markeras som bevakningszoner, eftersom det annars kan ske felräkningar.

9. Avfallshantering
Elapparater, tillbehör och förpackning
måste lämnas in till miljövänlig återvinning.
Kasta inte elapparater i
hushållssoporna!

Mer information hittar du under „Hjälp“
på webbytan i HPD 2.
Resetknapp
• Håll den intryckt i 5 sek. (blinktid
400 ms): Stänger av programläge KNX
• Håll den intryckt i 5 - 10 sek. (blinktid
200 ms): Startar programläge KNX
• Håll den intryckt i 10 - 15 sek. (blinktid
120 ms): Omstart
• Håll den intryckt i 15 sek. (blinkningen
upphör): Återställs till fabriksinställning

7. Driftstörningar
Personer registrerade
–– Personer inom bevakningsområdet
resp. den definierade bevakningszonen
• kontrollera bevakningsområdet
• minska sensorns sensibilitet
(webbläsare)

Gäller endast EU-länder:
Enligt det gällande europeiska direktivet
om uttjänta elektriska och elektroniska
apparater och dess omsättning i nationell
lagstiftning, måste uttjänta elapparater
lämnas in till miljövänlig återvinning.

10. Funktionsgaranti
Som köpare har du rätt till gällande
garantirättigheter enligt konsumentlagen
alt. ALEM 09. Dessa rättigheter varken
förkortas eller begränsas genom vår
garantiförklaring. Utöver den rättsliga
garanti-fristen, ger vi 5 års garanti på att
din STEINEL-Professional-Sensor-produkt är i oklanderligt skick och fungerar
korrekt. Vi garanterar, att denna produkt
är helt utan material-, produktions- eller
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konstruktionsfel. Vi garanterar, att alla
elektroniska element och kablar är fullt
funktionsdugliga samt att allt använt
råmaterial jämte dess ytor, är helt utan
brister.

Ytterligare uppgifter om produkter samt
kontakt hittar du på vår hemsida.
www.khs.se
Om du har frågor beträffande produkten

SE
Reklamation
Om du vill reklamera din produkt, så
kontakterÅdu R
inköpsstället
dvsÅdinRåterförS
S
säljare. Om
återförsäljaren av TILLVERKAR
olika anledTILLVERKAR
GARANTI
ningar ej GARANTI
kan kontaktas kan du
vända dig
direkt till Steinels generalagent i Sverige;
Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4,
553 02 Jönköping, 036 - 550 33 00.
Vi rekommenderar att du sparar kvittot
väl tills garantitiden har gått ut. För transportkostnader och -risker vid retursändningar lämnar STEINEL ingen garanti.

1

3

du alltid nå oss på 036 - 550 33 00.

5

Å R S

TILLVERKAR

GARANTI

11. Tekniska data
Mått (H × B × D)

156 × 86 × 52 mm

Matarspänning

KNX-buss 21-30 V DC, 10 mA
Tilläggsspänning 21-32 V DC, 200 mA

Sensortyp

kamera

Användning

inomhus

Montage

lodrät vägg

Montagehöjd

2,3 - max. 6 m

Bevakningsvinkel

110°

Bevakningsbegränsning

max. 5 bevakningszoner /
max. 3 icke bevakningszoner

Räckvidd

10 m

Temperaturområde

0 till 40 °C

Skyddsklass (IP)

IP 20

Ljusvärde

2-2000 lux

Värdeområde temperatursensor

0-40 °C +/- 1 °C

Värdeområde luftfuktighetssensor

20-90 % +/- 5 %
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