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Brukermanual Seacloud-miljøstasjon 2.0 med sensorer 
 
Seacloud miljøstasjon står på et merdefeste og kan ha opptil 4 sensorer tilkoblet. Festes med galvanisterte stropper 
eller syrefaste slangeklemmer på merdestolpe.  

 

 
 

Hvordan koble til/bytte miljøstasjon? 
 
Om dere har fått en ny miljøstasjon for å bytte ut en eksisterende, tar dere ut ringsplinten og løfter den gamle ut av 
beholderen etter å ha fjernet sensorene. Erstatt med den nye miljøstasjonen, koble sensorene på, vri lokket på plass og 
sett ringsplinten inn igjen.  

 

Hvordan koble til/bytte sensor? 
 

Om dere har mottatt sensor fra Seacloud for å bytte selv skal dere: 
1- Koble fra gammel sensor 

2- Slå av miljøstasjon ved å sette ringsplinten i opp-posisjon og trekke den ut, vri lokket litt til siden. 

3- Forsiktig koble til ny sensor. Husk strekkavlastning 

4- Om sensoren er levert med beskyttelseshette på er det viktig at denne tas av, vri med klokka! 

5- Sett sensor ut i merda 

6- Slå på miljøstasjon ved å vri lokket tilbake og sett ringsplinten inn igjen. Husk å sette ringen nedover for å låse 

av.  

7- Nå skal sensoren begynne å sende inn. Kan ta opp mot 10-20 minutter før det vises i portal/app 

 
Om dere glemte å slå av bryteren i kofferten før dere koblet av, kan dere slå av etter alle stegene er utført. Da må 
den være avslått i ca 15 sekunder før den slås på igjen. Dette fordi miljøstasjonen må «lete» etter den nye sensoren. 
Om dette ikke gjøres vil det se ut som sensoren er defekt, da den ikke sender inn noe data. 

 

Koffert som går på strøm (feks referansestasjon): 
Samme steg som over, men man trenger ikke slå av/på.  

 

Kablene skal være kveilet slik: 
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Eksempel på kveil med strekkavlastning nede: 

 
 

 

Eller kablene kan være strekkavlastet med strips oppe, som her: 
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På de nye miljøstasjonene skal kablene være kveilet sånn: 

 


