
Produktbeskrivelse S4.0

Specificering:  Sensorteknik

Mål i mm.

Samlet:

Samlet: H: 10

B o. Al: 25

T: 35

Pakkedata Vægt

Volumen

kg

m³ 0,003

0,01

Udstyr Fordel

Plastdele Gennemfarvet, sort Garanti for farveægthed, neutralt udseende.

Konformitet printplade Overholdelse af RoHS direktiver Minimerer overføring af problematiske stoffer (f.eks. bly, 

kviksølv, cadmium) til miljøet.

Kompatibilitet Alle aktuelle Interstuhl drejestole (undtagen 

XXXL) og drejestole fra andre producenter med 

synkronmekanik.

Alle Interstuhl drejestole (undtagen XXXL) kan udstyres 

med sensoren fra fabrikken eller efterfølgende. Det er 

ligeledes muligt at benytte S4.0 på drejestole med 

synkronmekanik fra andre producenter.

Pc - operativsystemer Windows (7,10 og højere) Mac (10.10 og 

højere)

Med Mac/PC-arbejdspladsen er arbejdssituationerne 

med den længste siddetid dækket, uden at der er behov 

for en mobil (evt. privat) terminal.

Sensortype Accelerationssensor Alle nødvendige målinger kan udføres med denne 

sensor, og en overdimensionering af hardwaren undgås.

Signaltype ANT Det meget lave strømforbrug ved sending/modtagelse 

muliggør en lang levetid for batteriet.

Konformitet/radiofrekvens Gælder for EU, USA, Australien/New Zealand 

og Canada (certificeret).

Uproblematisk eksport, sikret radiofrekvens i diverse 

lande.

Sendefrekvens Hvert 4. sekund Maksimal ydeevne ved minimalt energiforbrug, optimal 

batteridriftstid.

Fortsættes pa side 2S4.0
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Batteri driftstid Mindst 6 måneder En konstant opladningsproces er ikke nødvendig.

Batteritype CR1632 Anvendelsen af et normalt knapbatteri sikrer en enkel 

forsyning og muliggør forsendelse via luftfragt.

Kalibrering Sensoren kalibreres efter brugerens personlige 

siddeadfærd.

Standardudsagn undgås, og et individuelt bio-feedback 

er garanteret.

Ergonomisk grundtanke Grundlaget for alle målinger er den ergonomisk 

rigtige stolindstilling.

Den brugerspecifikke indstilling af en kontorstol sikrer 

den ergonomiske merværdi af et Interstuhl produkt.

Historik De registrerede data kan ikke bare betragtes 

aktuelt, men også i deres udvikling.

Derved kan man entydigt følge sin faktiske forbedring og 

betragte den som forløb.

Bevægelse Med sine opfordringer motiverer applikationen 

brugeren til at sidde mere aktivt.

Flere siddeskift og faser med bevidst bevægelse er med 

til at forebygge risici ved en Sedentary Lifestyle.

Push-notifikationer Push-notifikationer minder regelmæssigt 

brugeren om hans/hendes siddeadfærd og 

personlige mål.

Push-notifikationerne minimerer interaktionen med 

applikationen, så den kan køre helt i baggrunden og ikke 

påvirker arbejdsforløbet negativt.

Demonteringsanvisninger er tilgængelige efter anmodning for et interstuhl-produkt.
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