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Hva kan Smart Remote gjøre?

Smart Remote-appen gir deg mulighet til å driftsette og styre alle Steinels produkter 
som kan styres via en fjernkontroll.
Det er også mulighet for 2-veis kommunikasjon med flere av produktene. Dette 
innebærer at et produkt kan identifisere seg, og så sende tilbake forhåndsinnstilte 
verdier til fjernkontrollen.

Last ned appen enkelt og gratis for smarttelefon eller nettbrett via App Store eller 
Google Play. Gå så til Smart Remote-appen og finn ditt sensorprodukt.

Last ned appen gratis til din
smarttelefon/nettbrett.

Gå inn i appen og finn de 
produktene som er i nærheten 

via bluetooth.

Klar til bruk. Driftsettes raskt 
og enkelt.
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Velg ”Bluetooth”

Programmering mot RS  PRO Connect 5100

Velg produkt

Avstand – Klikk på en av armaturene (den øverste på listen er den 
armaturen som er nærmest deg). Valgt armatur identifiserer seg 
ved å blinke.

Gruppe - Armaturene sorteres gruppevis.

Type - Armaturene sorteres etter type produkt.

Valg av hovedfunksjon for armatur

Enkeltstående produkt - Armaturen blir helt frittstående (stand-alo-
ne) og kan ikke kobles i gruppe. Det er imidlertid mulig å velge hvilket 
nettverk (1-25) armaturen skal tilhøre. 
Se ”Nettverk”.

Gruppemaster - Armaturen blir master i en gruppe (1-99), 
nettverk (1-25), og de øvrige armaturene i samme gruppe skal angis 
som deltakere. Man kan kun ha en master pr. gruppe.

Deltakere - Armaturen blir deltaker i en gruppe. Deltakeren leser av 
innstillinger som er gjort i masteren i valgt gruppe. Det eneste som 
kan stilles inn for armaturer med funksjonen ”Deltaker”, er sensorens 
rekkevidde samt om sensoren skal være spesielt følsom (tilstedeværel-
sesfunksjon).

 

Roll
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Val av huvudfunktion för armatur

Gruppe
Valg av hvilken gruppe masteren eller deltakeren skal tilhøre. Ttotalt 99 
grupper).

Netttverk
Valg av hvilket nettverk armaturgruppene skal tilhøre (1-25).

Armaturer i samme nettverk har en Bluetooth mesh (repeater)-funk-
sjon. Dette innebærer at armaturgruppe 1-99 i samme nettverk 
kommuniserer med hverandre. Dvs. at hvis armaturgruppe 1 tennes, så 
gjentar (videresender) samtlige armaturer i samme nettverk komman-
doen, selv om de ikke tilhører samme armaturgruppe.

Normalt skal alle armaturer tilhøre samme nettverk. Derimot kan det
f. eks. i større parkeringsanlegg være hensiktsmessig å legge hver etasje 
i ulike nettverk. Dette er kun hvis etasjene ikke skal samkjøre.

Programmering mot RS  PRO Connect 5100

Nabogrupper (nabosone)

Trykk på ”Tildel”.

Nabosone/Nabogrupper

Se bilde: Maks 10 grupper kan fungere sammen.

Angi hvilke nabogrupper som skal aktivere nabosonefunksjonen i 
den valgte gruppen (gruppe 1 i eksempelet).

Eksempel: Hvis gruppe 2 aktiveres, vil gruppe 2 gjøre følgende 
med gruppe 1, til tross for at denne gruppen ikke har noen detek-
tering.

1. Grunnlys (tidsbestemt) aktivert i gruppe 1 = Tenner  
 grunnlys i gruppe 1.
2. Grunnlys (alltid på/natt) aktivert i gruppe 1 = Tenner  
 normallys i gruppe 1.
3. Grunnlys ikke aktivert i gruppe 1 = Tenner normallys i  
 gruppe 1.

 

Roll

Roll



For ytteligere informasjon, besøk
www.vilan.no

Programmering av RS  PRO Connect 5100

Synlighet

Det er mulig å skjule synligheten for masterens Bluetooth. Dette 
anbefales for anlegg som ikke beskyttes av passord. For at masteren 
skal bli synlig igjen, kan man bryte spenningen til armaturen i fem 
sekunder.

Rekkevidde

Sensorens rekkevidde og detekterte bevegelser vises grafisk i 
sanntid. Dra den orange kontrollen til høyre eller venstre for å 
trinnløst øke eller minske sensorens rekkevidde. Connect 5100 
har normalt en rekkevidde på 1–12 meter. Man bør merke seg at 
rommets utførelse og form både kan øke og minske rekkevidden. 
F.eks. kan metall reflektere og forsterke sensorsignalet. Signalet 
kan også reduseres pga. rommets utførelse og innredning.

Installasjon

Her stiller man inn sensorens funksjoner.

Brukere
Benyttes ikke.

Info
Informasjon EAN-kode.



For ytteligere informasjon, besøk
www.vilan.no

Tilstedeværelsesfunksjon

Armaturen har alltid sensordrift. Hvis man aktiverer tilstedeværelses-
funksjonen blir sensoren ekstra følsom. Når sensoren har detektert 
en bevegelse, går den over til å også detektere små bevegelser, såkalt 
tilstedeværelsesfunksjon. Dette fortsetter så lenge sensoren detekterer 
bevegelse.

Tilstedeværelsesfunksjon egner seg f.eks. hvis armaturen er plassert 
i nærheten av et apparatskap eller annet driftsutrsyr hvor man må 
jobbe over lengre tid, men med mindre bevegelser. Innstillingen skal 
normalt stå på ”Fra”.

Programmering av RS  PRO Connect 5100

Efterlystid

Velg hvor lenge armaturen skal være tent med normallys. For hver 
ny bevegelse sensoren detekterer, starter tiden på nytt. Velg fra 5 sek 
opptil 60 min.

Skumringsinstilling

Still inn på hvilket lysnivå armaturen skal aktiveres. Velg fra 2 
lux – 2000 lux. Hvis verdien stilles må «Maks» (2000 lux), kobles 
lysmålingen bort, slik at sensoren er aktiv uavhengig av hvor lyst 
det er i rommet.
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Grunnlysnivå

Grunnlysnivå er den tiden som  grunnlyset skal være tent etter at ”Etter-
lystiden” har løpt ut. Armaturen dimmes da ned til valgt ”Grunnlysnivå”. 
Grunnlysnivået kan stilles inn med følgende verdi:

Fra = Intet grunnlys.

10-30 min. = Grunnlyset er tent iht. innstilt tid, deretter slukkes arma-
turene.

Natt = Grunnlyset er alltid på, forutsatt at omgivende lys ikke overstiger 
innstilt skumringsverdi.

Alltid = Grunnlyset er alltid på uansett lysforhold i rommet.

Dimming av grunnlys

Grunnlyset kan stilles inn på 10 %, 20 %, 30 %, 40 % og 50 % av fullt lys.

Programmering av RS  PRO Connect 5100

Dimming av normallys

Still inn nivået på normallyset, dvs. hvilken styrke armaturene skal 
lyse med når sensoren detekterer tilstedeværelse. Bruk denne funk-
sjonen hvis belysningsanlegget eller en armaturgruppe gir for ”mye” 
lys.

Normallyset kan stilles inn med følgende verdi: 50 %, 60 %, 70 %, 
80 %, 90 % eller 100 % av fullt lys.

Lagre

For å lagre innstillingene klikkes knappen ”Overskriv”.
For å ”Live-teste” funksjonene, trykk på ”Tilbake” oppe i venstre 
hjørne.

 



For ytteligere informasjon, besøk
www.vilan.no

Programmering av RS  PRO Connect 5100

Innstillinger for Deltakere

En master pr. gruppe. Alle andre armaturer som skal tilhøre samme 
belysningsgruppe som masteren legges inn som deltakere i samme 
gruppe under fanen ”Nettverk”. Deltakerne får samme funksjoner 
som gruppens master.

Deltakerne sender kun tenn-kommando til masteren. På disse er det 
kun mulig å stille inn rekkevidde på sensoren, og om tilstedeværel-
sesfunksjonen skal være aktiv. Andre innstillinger kan ikke endres.

Endringer i eksisterende anlegg

For å endre f.eks. etterlystid i gruppe 1, holder det å gå inn i gruppe 
1-masteren og endre etterlystiden. Hvis man derimot må flytte arma-
turer til andre grupper, går man inn i de respektive armaturene og 
velger fanen ”Nettverk” som ligger nederst. Da kommer man tilbake 
til grupperingsfanen.Legg armaturen i en ny gruppe og velg om den 
skal være deltaker eller master. Hvis det er en eksisterende gruppe 
og man legger den inn som deltaker, følger den automatisk denne 
gruppens master.

Test ON / Test OFF
Sensorens detekteringsområde kan testes. En blå LED indikerer når senso-
ren detekterer bevegelse. Går tilbake til normal drift etter 30 minutter hvis 
ikke ”Test OFF” sendes.

Lux Teach

Hvis man velger ”Lux Teach”, vil sensorarmaturen lese inn omgivende lysverdi. 
Armaturen aktiveres først når omgivende lysverdi understiger innlest lysverdi. 
Innlesningen tar ca. 10 sekunder, og under innlesning av lysverdi slukkes alle 
armaturene i gruppen. Denne funksjonen er kun aktuell hvis lokalet har vindu og 
innfallende dagslys.

Teach

Ved å velge ”Teach” vil sensoren lese inn omgivende lysverdi ved et valgt 
tidspunkt. Denne funksjonen er kun aktuell hvis lokalet har vindu og innfal-
lende dagslys.

Normal sens

Sensoren tilbakestilles til normalfunksjon.

Lav sens
Sensoren trenger flere bevegelser for å reagere.

Tilbakestill

Alle innstilte funksjoner tilbakestilles til fabrikkinnstilling.

Profiler

Lag ny profil – Lagre innstilte verdier.


