
Productspecificatie S4.0

Specificaties: Sensors

Maten in mm

Totaal:

totaal:
h: 10

b: 25

d: 35

Verpakking gewicht:

volume:

kg

m³ 0,003

0,01

Standaarduitvoering Doel/voordeel:

Kunststof delen Doorgekleurd, zwart Garantie van kleurechtheid, neutrale vormgeving

Conformiteit printplaat Naleving van de RoHS-richtlijnen Minimalisering van de afzetting van problematische 

stoffen (bijv. lood, kwik, cadmium) in het milieu.

Compatibiliteit Alle huidige Interstuhl-draaistoelen (behalve 

XXXL) en draaistoelen van externe fabrikanten 

met synchroontechniek.

Alle Interstuhl-draaistoelen (behalve XXXL) kunnen af 

fabriek of achteraf met de sensor worden uitgerust. 

Eveneens is een toepassing van S4.0 voor draaistoelen 

met synchroontechniek door externe fabrikanten 

mogelijk.

PC-besturingssystemen Windows (7,10 en hoger) Mac (10.10 en hoger) Met de Mac/PC-werkplek worden de werksituaties met 

de langste zitduur bestreken zonder dat hiervoor een 

mobiel (evt. privé) eindapparaat nodig is.

Soort sensor Versnellingssensor Met deze sensor worden alle benodigde metingen 

verricht en een te grote dimensionering van de hardware 

wordt vermeden.

Soort signaal ANT Door het zeer geringe opgenomen vermogen bij het 

zenden/ontvangen heeft de batterij een lange 

levensduur.

Conformiteit/zendfrequentie Geldig voor de EU, VS, Australië/Nieuw-Zeeland 

en Canada (gecertificeerd).

Export zonder problemen, vastgelegde zendfrequentie in 

diverse landen.

Zendfrequentie Om de 4 seconden Maximale performance bij minimaal energieverbruik, 

optimale batterijlooptijd.

Batterijlooptijd Minstens 6 maanden Er is geen continue laadprocedure nodig.

Batterijtype CR1632 Het gebruik van een in de handel verkrijgbare 

knoopbatterij garandeert een eenvoudige vervanging en 

maakt verzending per luchtpost mogelijk.

Kalibratie De sensor wordt op het individuele zitgedrag van 

zijn gebruiker gekalibreerd.

Algemene statements worden vermeden en een 

individuele bio-feedback is gegarandeerd.

Ergonomisch uitgangspunt De basis van alle metingen is de ergonomisch 

juiste stoelinstelling.

De gebruikersspecifieke instelling van een bureaustoel 

garandeert de ergonomische meerwaarde van een 

Interstuhl-product.
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Historie De bepaalde gegevens kunnen niet alleen 

actueel, maar ook in de ontwikkeling worden 

gevolgd.

Daardoor wordt de daadwerkelijke verbetering heel 

inzichtelijk en kan men deze in het verloop volgen.

Beweging De toepassing zet de gebruiker met prompts aan 

om actiever te zitten.

Een frequente verandering van de zithouding en fasen 

met bewuste beweging helpen om de risico's van de 

Sedentary Lifestyle te voorkomen.

Push-notifications Push-notifications herinneren de gebruiker 

regelmatig aan zijn zitgedrag en zijn persoonlijk 

doel.

De push-notifications minimaliseren de interactie met de 

toepassing, zodat deze geheel op de achtergrond actief 

is en het arbeidsproces niet beïnvloedt.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.
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