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1. Oprettelse
1.1. Oprettelse af ny bruger:
For at oprette en ny bruger, skal du trykke på login knappen øverst i højre hjørne på vores hjemmeside
www.sensorclip.dk.
Tryk herefter på opret ny bruger som vist nedenfor.

Tryk herefter på profil i øverste højre hjørne for at færdiggøre din profil, med de påkrævede informationer
der skal bruges, til at sende kvittering/faktura på køb af abonnement. (Se eksempel herunder).
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1.2. Registrering af enhed:
Når du er klar til at registrere et Sensorclip produkt til din bruger, findes den information du skal bruge på
den sorte label på produktet (Se eksempel herunder). Her står der et serienummer og en pin kode, du skal
bruge begge dele.
Eksempel:

På webportalen trykker du på opret enhed. (Se eksempel herunder).
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indtast informationen der skal bruges for at registrere enheden klik herefter ”næste” (Se eksempel
herunder).

1.3 Aktivering af enheder:
Du kan nu vælge det abonnement du ønsker til dit produkt. Når det ønskede abonnement er valgt og vores
forretningsbetingelser er accepteret, klikkes herefter på næste. (Se eksempel herunder).
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Nu kan du gå til betaling, indtast herefter kortinformationer og gennemfør dit køb. (Se eksempel herunder).

Ønskes aktivering af flere enheder på samme regning kan dette kun gøre ved telefonisk at kontakte
Sensorclip. Det samme gælder hvis man ønsker at få sit produkt aktiveret via faktura. (Sensorclip forbeholder
sig rettet til at afvise kredit)
TLF: 71 99 67 97
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2. Webportalen
Sensorclip’s webportal er det op i 2 kategorier. Administrering overordnet og administrering af enkelte
enheder. Øverst på webportalen er der en blå linje med forskellige menu punkter. Når man arbejder i den
blå menu omhandler det alle enheder på webportalen. F.eks. Hvis man indsætter alarmmodtager i den blå
linje, får man muligheden for at indsætte samme alarm modtager på alle enheder. Klikker man ind på en
enheds menu er det kun den pågældende enhed man opsætter. (Se eksempel herunder)

Enheds menu (Se eksempel herunder)
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3. Opsætning
For at opsætte et Sensorclip produkt efter abonnement er aktiveret, skal du trykke på knappen midt på
enheden, knappen må ikke holdes inde. Enheden begynder nu at blinke, når den lyser permanent er den
forbundet til systemet, den vil herefter slukke igen og i stedet lave et status blink hver ca. 10 sekunder. Før
enheden er forbundet vil der ikke være nogen batteri, signal og sidst forbundet værdier at se på portalen.
Når enheden har været forbundet vil den opdatere værdier på webportalen, tryk på F5 på dit tastatur for at
opdatere din browser. (Se eksempler herunder)
Før enhed har været forbundet (Se eksempel herunder)

Efter enhed har været forbundet (Se eksempel herunder)

Når enheden har været forbundet kan du påbegyndeopsætningen. På billedet herunder ses enheden når
man har klikket på den lille pil for at åbne enheds menu. Enheden består af forskellige indstillingsfaner, hver
enkelt fane har sine egne informationer / indstillinger. (Se eksempler herunder)
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3.1 Enheds menu

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generelt
Indstillinger
Alarmmodtagere
Alarmer
Lokation
Montering
Målinger
Alarm regler
Abonnement

-Viser generel information om dit udstyr
-Indstillinger for udstyret
-Hvem der modtager alarm beskeder
-Historik over aktive og tidligere alarmer
-Viser på Google Maps hvor din enhed befinder sig
-Upload af monteringsbillede eller service manual
-Viser de data der er målt i rå data, kan eksporteres til Excel/PFD
-Opsæt regler for hvornår der IKKE skal sendes alarmbeskeder
-Viser udløbsdato og mulighed for tilkøb af mere tid

3.2 Generelt
Fanen generelt viser information omkring udstyret og din abonnementsstatus. (Se eksempel herunder)
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3.3 Indstillinger
Fanen ”Indstillinger” er her du opsætter dit Sensorclip produkt, denne fane kan ændre sig i forhold til hvilket
sensorclip produkt du har aktiveret (Se manual sektion for indstillinger i indholdsfortegnelsen der passer til
dit produkt).

Benytter du udstyr fra Sensorclip med temperaturmåling vil grafen for temperaturen først vises når enheden
har logget noget temperaturdata og sendt det til portalen. Temperaturværdier vises i en graf oven for
enheds menuen (Se eksempel herunder)

3.4 Alarmmodtagere
For at opsætte alarmmodtager trykkes der på kontaktpersoner i øverste blå linje. (Se eksempel herunder)

Side 11 af 25

12

Sensorclip ApS

Tryk på ”tilføj ny”

Udfyld kontakt info med navn og telefonnummer, ønsker man også alarm på mail udfyldes feltet ligeledes,
ellers kan det bare efterlades tomt. Tryk herefter næste. (Se eksempel herunder)

Nu kan du vælge hvilke enheder kontaktpersonen skal modtage alarmer fra. Bemærk at alle enheder
standard er tilvalget. Venstre boks betyder fravalgt og højre til valgt. (Se eksempel herunder)
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Hvis du senere ønsker kun at administrere alarmmodtagere på en enkelt enhed er det under alarmmodtager
fanen på den pågældende enhed. (Se eksempel herunder)
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3.5 Alarmer
Der er 2 måder at se alarmer på i systemet. Alarmer i den blå linje i toppen viser alle alarmer på alle enheder
der er på hele kontoen. I dato feltet sorteres der for hvilken periode man gerne vil se. Du kan også herfra
vælge kun at se alarmer på en enkelt enhed. (Se eksempel herunder)

Alarmer for en specifik enhed kan også ses under enhedens fane ”Alarmer” (Se eksempel herunder)
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3.6 Lokation
Udstyrets trianguleringsdata i forhold til mobilmaster gør det muligt at vise hvor udstyret ca. befinder sig på
google maps. Lokationen er baseret på information da enheden var sidst forbundet til systemet.
Hvis der er mange mobilmaster til rådighed er det rimeligt nøjagtigt, er det ude på landet kan det
forekomme mere unøjagtigt.
Under fanen lokation kan du se positionen (Se eksempel herunder)
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3.7 Montering (Upload fil til portalen)
Fanen montering er en funktion der tillader at man uploader billeder af installationen og f.eks. en
servicemanual til medarbejdere. (Se eksempel herunder)

3.10 Målinger:
Fanen målinger viser de rå temperaturdata der er logget af udstyret. Dette data kan eksporteres til
Excel/PFD (Se eksempel herunder)
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3.9 Alarm Regler
Fanen Alarm Regler gør det muligt at opsætte alarm regler for udstyret. Regler gælder KUN, hvis man ikke vil
modtage alarmer i et bestemt tidsrum. F.eks. et varmeskab i et supermarked der slukkes hver aften når
butikken lukker. Alarm reglerne i nedenstående er opsat, så den ikke sender beskeder fra mandag klokken
18.00 til tirsdag kl. 08.00 osv. Der defineres en tidsperiode fra mandag til tirsdag osv. hvor der ikke ønskes at
modtage alarm beskeder, til højre i reglerne markeres der om det både gælder sms & e-mail.
Varmeskab der tænder hver morgen og slukker hver aften.

Alarmregler opsat for enheden
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3.11 Abonnement
Under fanen abonnement kan du se udløbsdato for dit abonnement. Abonnement forlænges ved at klikke på
knappen tilkøb. Herefter er der samme procedure som i punkt 1.3 på side 7-8. (se eksempel herunder)

4. Sensorclip SC100
En Sensorclip er en spændingsalarm der monteres uden på et kabels isolering. En Sensorclip kan måle på
kabler op til Ø18, og den fungere på alle spændinger mellem 220V til 480V. Sensorclip fungerer ikke på
skærmede kabler. Sensorclip skal sidde et sted hvor den ikke påvirkes af vand. Enheden har indbygget
temperaturalarm hvor den måler temperaturen i de omgivelser den sidder i. Temperaturføleren i en
Sensorclip virker fra 0 til +80 grader celsius.
4.1 Indstillingsfane

4.2 Navn
Navnet der indtastes er også det navn der benyttes i alarmbeskeder der sendes til alarmmodtagerne.
4.3 Makeups pr. uge
indstilling der opsættes, til at bestemme hvor tit enheden skal forbinde til serverne og rapporterer sin status.
Det er kun i tilfælde af at enheden ikke forbinder på det aftalte tidspunkt, der fremsendes alarm besked om
at enheden ikke kommunikerer som den skal. Min. 1 Maximum 7 hvis der vælges 7 svarer det til at enheden
forbinder til system 7 gange om ugen, dvs. 1 gang om dagen. Højere værdi betyder forhøjet batteriforbrug.
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4.4 Temperaturgrænser
Opsættes hvis man ønsker at overvåge temperaturen i det rum enheden sidder i. For at indsætte værdi
trækkes der blot i cirklen til den ønskede værdi opnås. (Bemærk de 2 cirkler er oven på hinanden og kan
begge først ses, når der stilles på grænserne.) Såt de begge på 0 logges der ikke og der sendes ikke
temperatur alarmer.

5. Coolguard SC100CL / Temperatureguard ST100CL/ST100CR
En Coolguard er en mobil enhed der måler temperaturen hvor den sidder, eller med en ekstern føler der kan
tilkøbes enheden. Indsættes en ekstern føler sender systemet en servicebesked om at ekstern sensor er
aktiv og omvendt. Enheden benytter 3 x AA Lithium batterier som kan arbejde ned til -40 celsius. Benyttes
der Alkalier batterier skal man være opmærksom på at ved 0 grader celsius vil den ikke længere fungere.
Tempeartureguard benytter samme interface som Coolguard og fungere på samme måde på portalen.
Tempeartureguard kan også købes i 2 versioner en version med Litium batterier (ST100CL) og en version
med 230 volt forsyning og med genopladelige backupbatterier (ST100CR). Med 230 volt versionen af
Temperaturguard må låget aldrig afmonteres uden strømmen er afbrudt til udstyret.
5.1 Indstillingsfane
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5.2 Navn
Navnet der indtastes er også det navn der benyttes i alarmbeskeder der sendes til alarmmodtagerne.
5.3 Tidspunkt for synkronisering
Dette tidspunk definerer hvornår enheden skal opdatere portalen med det opsamlede data siden sidste
forbindelse. Der skal defineres en værdi. Hvis enheden har et event f.eks. en temperaturalarm, vil den
opdatere alle variable data på portalen, f.eks. temperaturgrafen.
5.4 Alarm delay
Alarm delay benyttes til at indsætte en tolerance i enheden hvor den ikke skal udsende alarm. F.eks., ved er
afrimning eller ved en åbnet dør for opfyldning af vare eller andet. Overskrides denne tolerance periode,
udsendes der en alarm besked.
5.5 Kalibrering
Hvis det ænses at indstille Coolguard efter et andet termometer, kan du fratrække eller tillægge værdier i
forhold til den målte temperatur så den kalibreres efter det ønskede udstyr.
5.6 Genudsend alarm
Genudsendelse af alarm fungere som en ekstra påmindelse. Ønskes f.eks. sms alarm gentaget hvis enheden
stadig er i alarm efter X antal minutter/timer så kan systemet udsende en ekstra alarm besked.
5.7 Synkroniser efter alarm
Coolguard er batteridrevet og vil derfor slukke for mobil forbindelsen når den ikke benyttes. Det betyder at
man ikke kan se livedata, men kun data i forhold til sidste opkoblingstidspunkt. Ved temperaturalarm vil den
tænde mobildata forbindelsen og sende temperaturalarmen til alarmmodtagerne der er tilkoblet. Herefter
skal man vente på der modtages en Temperatur OK besked eller visitere køler/fryseren. Med synkronisering
efter alarm er det muligt for enheden at oprette forbindelse til system efter X antal minutter og opdatere
temperaturgrafen. Herefter kan det ses i grafen om temperaturen er stabil, opadgående eller nedadgående,
det skal bidrage til beslutningen og at visitere køler/fryseren.

6. Niveauvagt
Niveauvagt er en mobil batteridrevet enhed der kan benyttes til at sende alarm ved høj/lav væskestand.
Enheden benytter et ”normal Close” kontaktsæt og der kan tilkobles flyderbold eller andet udstyr til denne
indgang. Enheden kan også købes i en 230 Volts udgave med backupbatterier, med tilhørende
spændingsalarm på forsyningen. (OBS – ALDRIG åbn dæksel på enheden uden strømmen til enheden er
afbrudt.)
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6.1 Indstillingsfane:

6.2 Navn
Navnet der indtastes er også det navn der benyttes i alarmbeskeder der sendes til alarmmodtagerne.
6.3 Makeups pr. uge
indstilling der opsættes, til at bestemme hvor tit enheden skal forbinde til serverne og rapporterer sin status.
Det er kun i tilfælde af at enheden ikke forbinder på det aftalte tidspunkt, der fremsendes alarm besked om
at enheden ikke kommunikerer som den skal. Min. 1 Maximum 7 hvis der vælges 7 svarer det til at enheden
forbinder til system 7 gange om ugen, dvs. 1 gang om dagen. Højere værdi betyder forhøjet batteriforbrug.

7. Wellguard
Wellguard benyttes til at overvåge udstyr og datalogge udstyrets kørselstider og energiforbrug. Når enheden
første gang har sendt logdata til portalen, vil dette data kunne ses i en graf ovenover enhedsindstillinger. Der
kan skiftes data i grafen ved at vælge i drop Down menuen øverst til venstre. (Se eksempel herunder)
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7.1 Indstillingsfane

7.2 Navn
Navnet der indtastes er også det navn der benyttes i alarmbeskeder der sendes til alarmmodtagerne.
7.3 Makeups pr. uge
indstilling der opsættes, til at bestemme hvor tit enheden skal forbinde til serverne og rapporterer sin status.
Det er kun i tilfælde af at enheden ikke forbinder på det aftalte tidspunkt, der fremsendes alarm besked om
at enheden ikke kommunikerer som den skal. Min. 1 Maximum 7 hvis der vælges 7 svarer det til at enheden
forbinder til system 7 gange om ugen, dvs. 1 gang om dagen. Højere værdi betyder forhøjet batteriforbrug.
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7.4 Volt
Volt indstillingen er meget vigtigt at sætte korrekt, denne indstilling er altafgørende for databeregninger af
forbrugsdata. Hvis fasespolen sidder om 1 af 3 faser på en motor skal volt indstillingen stå på 400 Volt, sidder
den på en enkelt fase hvor ledningen bestå af en fase og en nul (og jord) skal indstillingen stå på 230 Volt.
7.5 Power off alarm delay
Hvis der er strømafbrydelse til enheden kan den sende Power OFF alarm besked. Ønskes der en tolerance
indsat inden enheden sender alarm besked kan det indsættes i power off alarm delay. Er enheden stadig i
alarm efter denne tolerance periode, udsendes alarm beskeden.
7.6 Max runtime
Max runtime er en indstilling til alarmering af f.eks. en pumpe som ikke burde køre længere end X antal
minutter. Denne indstilling kan opsættes så der udsendes alarm hvis f.eks. en pumpe kører længere end X
antal minutter. Det kan f.eks. være en pumpe der tørkører, her kan der modtages besked om at den har kørt
længere end tilladt, i forhold til Max runtime indstillingen.
7.7 Max runtime delay
Ønskes der en tolerance indsat inden enheden sender alarm besked kan det indsættes i Max runtime delay.
Er enheden stadig i alarm efter denne tolerance periode, udsendes alarm beskeden.

8. Doorguard
Doorguard benyttes til at give alarm ved uautoriseret åbning af f.eks. porte, låger containere eller andet.
Enheden giver alarm besked hvis der åbnes uden for den tilladte tidsperiode.
F.eks. En Doorguard på en værktøjscontainer kan opsættes til at den giver alarm fra kl. 18.00 til kl. 07.00
næste dag.
8.1 Indstillingsfane

8.2 Navn
Navnet der indtastes er også det navn der benyttes i alarmbeskeder der sendes til alarmmodtagerne.
8.3 Makeups pr. uge
indstilling der opsættes, til at bestemme hvor tit enheden skal forbinde til serverne og rapporterer sin status.
Det er kun i tilfælde af at enheden ikke forbinder på det aftalte tidspunkt, der fremsendes alarm besked om
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at enheden ikke kommunikerer som den skal. Min. 1 Maximum 7 hvis der vælges 7 svarer det til at enheden
forbinder til system 7 gange om ugen, dvs. 1 gang om dagen. Højere værdi betyder forhøjet batteriforbrug.
8.4 Alarm regler
For at opsætte alarm regler for hvornår udstyret ikke skal sende alarmbeskeder henvises der til punkt 3.9 på
side X i manualen.

9. Hegnsvagt
Hegnsvagt benyttes til at overvåge spænding på elhegn. Falder spændingen til under X antal volt modtages
der alarm besked f.eks. (Voltige Alarm – 2300 Volt)
Hegnsvagt har også et indbygget Normal closed kontaktsæt hvor der f.eks. kan tilkobles flyderbold til
drikkekar.
I grafen kan spændingen ses over den periode der er valgt i kalenderen øverst til højre. Den sidste målte
spændings værdi ses foroven i midten. (Se eksempel herunder)
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9.1 Navn
Navnet der indtastes er også det navn der benyttes i alarmbeskeder der sendes til alarmmodtagerne.
9.2 Wakeups pr. uge
indstilling der opsættes, til at bestemme hvor tit enheden skal forbinde til serverne og rapporterer sin status.
Det er kun i tilfælde af at enheden ikke forbinder på det aftalte tidspunkt, der fremsendes alarm besked om
at enheden ikke kommunikerer som den skal. Min. 1 Maximum 7 hvis der vælges 7 svarer det til at enheden
forbinder til system 7 gange om ugen, dvs. 1 gang om dagen. Højere værdi betyder forhøjet batteriforbrug.
9.3 Alarm grænse
Her indstilles volt grænsen for hegnet før der udsendes alarm, bevæger spændingen sig under den værdi der
indsættes udsendes der Voltage Alarm.
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