
AiroSensor Temp only
Handleiding



Belangrijk 
Indien u gebruik maakt van het E-Zorg netwerk dient u toegang aan te vragen.  
U kunt contact opnemen met de helpdesk van E-Zorg: helpdesk@ezorg.nl en 
vragen om het protocol “SenseAnywhere” open te zetten. 

Stap 1: Bezoek de Redeem-pagina

Voer in de adresbalk van uw browser de volgende URL in:
www.saclient.com/redeem

U ziet het volgende scherm:

Bent u een nieuwe gebruiker? 
Klik op Register New Company en ga verder bij Stap 2.

Let op! 
De eerste gebruiker die u aanmaakt is tevens de administrator voor  
het AiroSensor systeem!

Heeft u al een account? 
Klik op Login en ga verder bij Stap 3.
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Stap 2: Aanmaken administrator account

Nadat u op Register New Company hebt geklikt ziet u het volgende scherm:

•  Vul in het veld Company name uw bedrijfsnaam in 
•   Vul in het veld Pin een van de 8-cijferige AiroSensor Credits in die u  

ontvangen heeft bij uw bestelling (AiroSensor Credit Certificaat)
•   Druk op de knop SUBMIT

U komt nu op de pagina Register company and administrator user. Op deze 
pagina kunt u de registratie van uw account voltooien. Velden met een * zijn 
verplicht 

•  Company: vul hier aanvullende gegevens over uw bedrijf in
•   Administrator credentials: vul hier de gegevens in voor het account van de 

hoofdgebruiker
•   Settings: vul hier het e-mailadres in van de persoon die in uw organisatie 

verantwoordelijk is voor het overkoepelende beheer van het AiroSensor systeem. 
Verder kunt u bij Allow SMS Notifications aangeven of alarmmeldingen via SMS 
voor dit account in- of uitgeschakeld zijn.

Nadat u alle vereiste informatie correct hebt ingevoerd klikt u op de knop 
REGISTER. U krijgt nu een melding dat uw account succesvol is aangemaakt en de 
keuze uit twee mogelijkheden: 

•  Getting started: hiermee komt u in de uitgebreide online installatiehandleiding.
•  Add more credits: als u hierop klikt kunt u eventuele resterende AiroSensor 

Credits inlossen (voor instructies zie Stap 3)



Stap 3: AiroSensor Credits toevoegen aan uw account

Als u in het bezit bent van een AiroSensor account heeft u in het openingsscherm 
van www.saclient.com/redeem op Login geklikt. 

Vul nu uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op LOGIN.

U ziet nu het volgende scherm:

Als u op Redeem prepaid credits klikt kunt u in het volgende scherm uw 
AiroSensor Credits inlossen voor credits op uw account.



Als u op Prepaid credits overview klikt ziet u het volgende scherm:

•   Prepaid Credits: aantal credits dat momenteel op uw account staat; via de knop 
ADD CREDITS kunt u credits toevoegen 

•   SMS Credits: aantal SMS credits dat momenteel op uw account staat en de 
huidige status van SMS-meldingen op uw account (disabled/enabled) 

•   Total needed: het aantal credits dat benodigd is om de op dat moment 
geregistreerde sensoren de komende drie maanden actief te houden 

•   Deactivated devices: totaal aantal geschorste sensoren. U kunt geschorste 
sensoren heractiveren door ze opnieuw te registreren. Let op! Dit kost 1 
AiroSensor credit!

Voordat de hardware geïnstalleerd wordt dient u te starten met het aanmaken van 
uw AiroSensor account. Hiervoor dient u de voorgaande stappen (1 t/m 3) in dit 
document te doorlopen.



Stap 4: Configureren van het AiroSensor systeem

Zodra uw AiroSensor account succesvol is aangemaakt, kunt u verder gaan met 
de configuratie van het systeem. U kunt hiervoor de volgende 7 basis stappen 
doorlopen. Tevens kunt u na het aanmaken van uw account een uitgebreide 
handleiding op de website terug vinden (Getting started: hiermee komt u in de 
uitgebreide online installatiehandleiding). In verband met updates en aanpassingen 
van het systeem adviseren wij u om hier gebruik van te maken. 
 
1    Verbind uw AccessPoint met het internet door middel van een UTP kabel. Zodra 

het rode LED groen wordt is het AccessPoint verbonden met het internet. (Ieder 
AccessPoint moet met het internet zijn verbonden. Dit is een voorwaarde om een 
AccessPoint te kunnen registreren!)

Tip: Als het LED op het AccessPoint niet groen wordt heeft u geen internet 
verbinding of uw firewall blokkeert uitgaande TCP / IP-verbindingen op poort 80 
van het AccessPoint. Uw systeem- of netwerkbeheerder kan u in dit geval verder 
helpen.
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2   Ga naar management >>> location en voeg de locatie(s) toe waar u het 
AccessPoint wilt gaan plaatsen. 

3   Ga naar management >>> register device: registreer hier uw AccessPoint en 
AiroSensor. Tip: haal de AiroSensor uit de houder en registreer ze met het 
nummer dat op de achterkant staat. Direct overnemen voorkomt verwarring! 
(Aan elke toegevoegde AiroSensor wordt direct 1 AiroSensor Credit toegewezen.) 

4   Plaats de AiroSensor terug in de houder en ga naar overview >>> temp RH. 
Hier kunt u op eenvoudige wijze kijken of de AiroSensor communiceert met het 
AccessPoint.

5   Ga naar management >>> sensor: Klik op iedere sensor en vul de ontbrekende 
gegevens in (noot: sensitivity is standaard 15), hier kunt u ook de sensoren een 
naam geven. Tip: noem de AiroSensor naar waar u hem plaatst of gebruikt. bv. 
bezorgkoelkast, robot, baliekoelkast of bezorgwagen.

 
6   Ga naar management >>> AccessPoint: Klik op ieder AccessPoint en vul de 

ontbrekende gegevens in. Hier kunt u uw AccessPoint ook een naam geven. 
Tip: noem het AccessPoint naar de locatie waar het staat. Bv. een adres of 
apotheeknaam.

7   Alarm >>> Profile. U maakt hier uw profiel aan waarin een AiroSensor valt. 
Kiest u in ieder geval voor een temperatuurprofiel en een profiel voor offline 
meldingen. In de online helpfile vindt u meer uitleg over hoe een profiel aan te 
maken. 

8   U wordt met klem aangeraden om een wekelijks of maandelijks rapport aan te 
maken. U kunt dit via management >>> report doen.

Kalibratie van de AiroSensor

Indien u AiroSensoren heeft aangeschaft zonder kalibratie, kunt u desgewenst de 
kalibratie zelf uitvoeren. Hiervoor kunt u zich wenden tot de procedure AP05-1 zoals 
beschreven door het LNA. Let wel: alvorens u de kalibratie gaat uitvoeren dient u, 
indien van toepassing, de 3 gaatjes aan de voorzijde van de AiroSensor met 
een stukje tape goed af te plakken. De AiroSensor is dompeldicht (IP67)

E-Zorg
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Tel. (030) 281 44 11 • cs@spruyt-hillen.nl • www.spruyt-hillen.nl

Op al onze leveringen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden  
van Spruyt hillen van toepassing. 

Prijzen zijn exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden. 


