Kom i gang med SenseAnywhere
Tilkobling av AccessPoint basestasjoner
AccessPoint basestasjon tilkobles ditt nettverk med den medfølgende Ethernet-kabel.
Den må også kobles til 220 V med den medfølgende strømforsyning. Legg merke til at
lysdioden på basestasjonen begynner å lyse rødt i det strømmen tilkobles. Innen få
sekunder bør den skifte farge til oransje. Dette indikerer at den har mottatt IPaddresse fra den lokale DHCP-server. Til slutt skal den lyse grønt for å indikere at den
har etablert forbindelse til SenseAnywhere skyen.
Hvis lyset på basestasjonen ikke lyser grønt betyr dette at du ikke har en internet
forbindelse eller at din brannmur blokkerer utgående TCP/IP forbindelser på
portnummer 80. En enkel sjekk er å tilboble en PC til Ethernet-uttaket og se om du
kan åpne en nettside, for eksempel www.senseanywhere.com. Hvis du klarer å få opp
nettsiden på PC, kan det være at nettverket ikke ikke godkjenner utgående
forbindelser for SenseAnywhere basestasjoner og loggere. Da må du få lagt inn i
brannmur at MAC adresser fra 00:21:5B:00:00:00 til 00:21:5B:FF:FF:FF skal ha
utgående tilgang. Bare TCP/IP kommunikasjon over portnummer 80 blir brukt av
systemet. Det er ikke nødvendig å åpne noen inngående porter i din brannmur.

Plasser logger nær den aktive basestasjonen
Når basestasjonen lyser grønt kan du plassere loggeren(e) i nærheten av
basestasjonen. Rekkevidde mellom basestasjon og logger kan være flere hundre
meter under gode forhold, men for å etablere den første kontakten bør logger ligge i
nærheten av basestasjonen slik at den kan motta nye innstillinger og kommandoer.
Etter at kontakten er etablert kan du flytte logger til ønsket plassering og kontrollere
at den er innenfor rekkevidde ved å studere signalstyrken til loggeren ved å logge deg
inn på skyen på nettadressen du har fått oppgitt.

AccessPoint er en
basestasjon som
kobles til Ethernet
og til strømkontakt.
Den lyser grønt når
den har forbindelse
med databasen i
skyen. Den har som
funksjon å forbinde
loggere med skyen.
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ClimateSensor er en
trådløs logger for
temperatur, luftfuktighet
og CO2. Den overfører
data til basestasjonen en
gang hvert 5. minutt og
basestasjonen sender
dataene videre til skyen.
Den har integrert batteri
for 10 år.
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