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Vad kan Smart Remote göra?

Smart Remote appen ger dig möjlighet att driftsätta och styra alla Steinels 
produkter som kan styras via en fjärrkontroll. 
Det finns även möjlighet till 2-vägskommunikation till flera av produkterna, 
vilket innebär att produkten kan identifiera sig och även sända tillbaka redan 
inställda värden till fjärrkontrollen.

Ladda ner appen enkelt och gratis till din smartphone eller läsplatta via  App 
Store eller Google Play. Gå sedan in i Smart Remote appen och hitta din 
sensorprodukt.

Ladda ner app gratis till din 
smartphone/läsplatta.

Gå in i appen och via 
bluetooth hittas de produkter 
som finns i närheten.

Klar att användas. Driftsätt 
snabbt och enkelt.
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Välj ”Bluetooth”

Programmering av RS  PRO  Connect 5100

Välj produkt

Distans - Klicka på en av armaturerna (Den som ligger överst i 
listan är den armatur som är närmst dig). Armaturen identfierar 
sig genom att börja blinka när du har valt en armatur.

Grupp - Armaturerna sorteras gruppvis

Typ - Armaturerna sorteras på typ av produkt

Val av huvudfunktion för armatur

Enskild produkt - Armaturen blir helt fristående och går ej att 
koppla till någon grupp. Dock kan du välja vilket nätverk (1-25) 
armaturen skall jobba i, se stycke nätverk. 

Gruppmaster - Armaturen blir master i en grupp (1-99) - Nätverk 
(1-25), övriga armaturer i samma grupp skall anges som deltagare. 
Det går endast att ha en master per grupp.

Deltagare - Armaturen blir deltagare i en grupp. Deltagaren 
läser av inställningar som är gjorda i mastern i vald grupp. Det 
enda som går att ställa in när armaturen har funktion deltagare 
är räckvidden på sensorn samt om sensorn skall bli extra känslig 
(Närvarofunktion).
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Val av huvudfunktion för armatur

Grupp
Val av vilken grupp mastern eller deltagaren ska vara i. Totalt 99st 
grupper.

Nätverk 
Val av vilket nätverk 1-25 som armaturgrupperna skall jobba i .
Armaturer i samma nätverk har en Bluetooth mesh (repeater) funktion 
vilket innebär att grupp 1-99 i samma nätverk kommunicerar med 
varandra. Dvs att om grupp 1 tänder så repeterar samtliga armaturer i 
valt nätverk tänd grupp 1 även om de inte är i samma grupp.  
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Granngrupper (grannzon)

Tryck på Granngrupp.

Grannzon / Granngrupper

Se bild: Max 10 grupper kan samverka.

Här anger du vilka granngrupper som skall aktivera grannzons-
funktionen på vald grupp (i exemplet grupp 1).

Exempel : Aktiverar du grupp 2 så kommer grupp 2 vid detekte-
ring att göra följande med grupp 1 trots att denna grupp ej har 
någon detektering.
1. Grundljus (tidsbestämt) aktiverat grupp 1 = Tänder  
 grundljus på grupp 1.
2. Grundljus (Alltid på/Natt) aktiverat grupp 1 = Tänder  
 normalljus på grupp 1.
3. Grundljus ej aktiverat grupp 1 = Tänder normalljus på  
 grupp 1.
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Lösenord för installation
 
Anläggningen kan skyddas med ett lösenord. Men vi rekommenderar ej 
detta då lösenord ofta glöms bort. Längre fram kan du göra master arma-
turerna osynliga efter 1h genom kryssruta, så obehöriga ej kan nå dessa. 
Vill du göra ändringar senare så slår du av spänningsmatningen och på 
den igen, då blir armaturerna synliga. 

Skall du lösenordsskydda anläggningen så använd dig av ett och samma 
lösenord till alla mastrar. Välj ”OK ”eller ”Utan lösenord”.

Armaturer som är programmerade som deltagare behöver inte lösenord-
skyddas då de ej kommer vara synliga efter 60 min.
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Synlighet

Man kan stänga av synligheten på masterns Bluetooth, detta görs 
endast i de fall där anläggningen inte skyddas av lösenord. För att få 
mastern synlig igen - bryt spänningen till armaturen i 5 sekunder.

Räckvidd

Sensorns räckvidd och detekterade rörelser visas grafiskt realtid. 
Dra den orange cirkeln åt höger eller vänster för att steglöst öka 
eller minska sensorns räckvidd. Connect 5100 har normalt en 
räckvidd på diameter 1-12 meter. Man bör notera att 
rummets karaktär och form både kan öka och minska 
räckvidden. Exempelvis kan metall reflektera och förstärka 
sensor-signalen men också reducera signalen.
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Närvarofunktion

Armaturen har alltid sensordrift, aktiverar man närvarofunktion blir 
sensorn extra känslig. Efter att sensorn har detekterat en rörelse så 
övergår sensorn till att även detektera små rörelser sk. närvarofunktion. 
Detta fortsätter så länge sensorn detekterar rörelse.  

Närvarofunktionen lämpar sig t.ex. om armaturen sitter i närheten av 
ett  apparatskåp eller annan driftutrustning där man behöver arbeta 
under längre tid men med mindre rörelser. Normalt ska inställningen 
vara inställd på ”Från”
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Efterlystid

Hur länge ska armaturerna vara tända med normalljus? 
Varje ny rörelse som sensorn detekterar startar om tiden på nytt.  
Välj från 5 sek upp till 60 min. 

Skymningsinställning

Ställ in ljusnivån i rummet som armaturen ska aktiveras vid. 
Välj från 2 lux – 2000 lux.  Ställs värdet på max (2000 lux) är ljus-
mätning bortkopplad, då fungerar sensorn hur oavsett ljust det 
än är i rummet.
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Grundljustid

Grundljustid är den tid som grundljuset ska vara tänt efter att 
”Efterlystiden” har löpt ut, armaturen dimras ner till vald 
”Grundljusnivå.” Grundljustiden kan ställas in med följande värden:

Från = Inget grundljus.

10-30 min = grundljuset är tänt enligt inställd tid, därefter släcks arma-
turerna.

Natt = Grundljuset är alltid på, under förutsättning att 
omgivande ljus inte överstiger inställt skymningsvärde.

Alltid på = Grundljuset är alltid på oavsett rummets ljusförhållanden.

Grundljusnivå

Ställ in nivån på grundljuset, det kan ställas in i på 10%, 20%, 30%, 40%, 
och 50% av fullt ljus.
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Normalljusnivå

Ställ in nivån på normalljuset dvs med vilken styrka ska armaturerna 
lysa när sensorn detekterar närvaro. Använd denna funktion om 
belysningsanläggningen eller en armaturgrupp ger för ”mycket” ljus. 
Normalljuset kan ställas in med följande värden: 50%, 60%, 70%, 
80%, 90% eller 100% av fullt ljusflöde. 

Spara

För att spara inställningar klicka på fliken ”överta”

 



För ytterligare teknisk information besök  
 www.khs.se

Programmering av RS  PRO  Connect 5100

Deltagare / Slav-inställningar

En master per grupp. Alla andra armaturer som kan tillhöra samma 
belsyningsgrupp som mastern läggs in som deltagare i samma grupp 
under fliken ”nätverk”. Deltagarna/slavarna får samma funktioner som 
gruppens master. 

Deltagarna/ slavar skickar bara tänd kommandon till mastern. På 
dessa kan man inte göra mer inställningar än räckvidd på sensor (och 
om närvarofunktionen skall vara aktiv). Alla andra inställningar är inte  
möjliga att ändra.

Ändringar i befintlig anläggning

För att ändra t.ex. efterlystid på grupp 1 så räcker det att man går in i 
grupp 1 mastern och ändrar efterlystiden där. Behöver man däremot 
flytta över armaturer till andra grupper så går man in i respektive 
armatur och väljer fliken ”nätverk” som ligger längst ner. Då hamnar 
man återigen på grupperingsfliken. Lägg armaturen i en ny grupp 
och välj om den ska vara deltagare eller master. Är det en befintlig 
grupp och du lägger in den som deltagare så börjar den automatiskt 
följa den gruppens master.

Test På / Test AV
Sensorns detekteringsområde kan testas. 

Normal sensor
Sensorn har en normal funktion.

Läs in
Om man väljer ”Läs in” kommer sensorarmaturen att läsa in omgivande 
ljusvärde. Armaturen aktiveras först när omgivningens ljusvärde understi-
ger det inlästa ljusvärdet. Inläsningen tar ca. 10 sekunder och under inläs-
ning av ljusvärde så släcks alla armaturer i gruppen.

Teach
Välj ”Teach”, sensorn kommer då att läsa in omgivande ljusvärde vid ett 
valt klockslag. Denna funktion är endast aktuell om lokalen  har fönster och 
infallande dagsljus.

Normal sense
Sensorn återgår till normal funktion.

Low sense
Sensorn behöver fler rörelser för att reagera.

Återställ
Alla inställda funktioner återgår till fabriksinställning. 



Följ oss på Facebook
facebook.com/karlhstrom

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping
tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se

Karl H Ström är generalagent för Steinel i Sverige sedan 1990. Tillsammans har vi arbetat hårt för att 

utveckla och förbättra tekniken med sensorstyrd belysning. Det innebär att vi tack vare vår mångåriga 

erfarenhet kan ge dig all nödvändig support och hjälp om sensorprodukter. Vi har också stor erfarenhet 

och kompetens när det gäller planeringar, belysningsberäkningar och energikalkyler. 


