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MONTERA DIN RANGE EXTENDER
Intabs Range Extender är designad för montering på en vägg. För att uppnå
specifikationens prestanda, montera inte enheten på en vägg som är gjord av metall.
Kontrollera att antennen är monterad på enheten under hela installationsprocessen. Rikta
antennen vertikalt, antingen upp eller ner. Horisonell placering av antennen kan minska
räckvidden mellan de olika enheterna.
Följande delar medföljer din Range Extender.

LÄGG TILL RANGE EXTENDER TILL INTAB WIRELESS SYSTEM
Innan Range Extender kan lägga till i Intab Wireless System måste basstationen konfigureras.
Upp till tio Range Extender kan lägga till på en basstation.
Följ stegen för att lägga till en Range Extender.
•

Kontrollera att SensorGraph har anslutits till basstationen.

•

Anslut din Range Extender till samma PC via en ledig serieport.

•

Gå till ”Configuration”

•

Högerklicka på ”WiSensys network”

•

Välj ”Add serial host device”

•

Välj den serieport där Range Extender är ansluten.

•

Spara

Nu ska systemet leta upp din Range Extender innan en installationsguide startar. Range
Extender är ännu inte konfigurerad för användning. Installationsguiden guidar igenom de
steg som behövs för att lägga till en Range Extender till systemet.
Stegen beskrivs nedan:
•

Tryck ”Next” i den första rutan

•

I den andra rutan får du välja den basstation där du vill lägga till Range Extender.

•

Välj ”Next” efter att ha valt basstation. Välj alltid samma basstation när du
använder fler än en Range Extender.

•

Därefter ska din gateway konfigureras. Range Extender överför all data från sensorerna till en gateway, för att vara säker på att data slutligen når
basstationen. Denna kan antingen vara en basstationen eller en annan
Range Extender. I SensorGraph får du en lista på alla möjliga alternativ.

•

Efter att du valt gateway, tryck på ”Next”

•

Det sista att ange är identifikationsnumret för Range Extendern, detta nummer kan
vara mellan 2 och 11 och måste vara unikt i systemet.
Identifikationsnummer 1 är reserverat för basstationen.

•

Välj ett ID och tryck sedan på ”Next” för att fortsätta.

•

Efter att konfigurationen är slutförd kommer installationsguiden visa en
summering av inställningarna för din Range Extender.

•

Verifiera att dina inställningar stämmer och tryck på ”Next”. Då kommer dina inställningar skrivas till både Range Extender och basstation och installationsguiden kommer bekräfta att konfigurationen slutfördes. Stäng inte av basstationen eller Range
Extendern under denna process.

•

När processen är slutförd, tryck på ”Finish” för att stänga installationsguiden. Basstationen och Range Extendern kommer nu att upptäcka den uppdaterade konfigurationen i SensorGraph.

•

Efter att du stängt installtionsguiden, gå till ”Configuration”

•

Bekräfta att Range Extendern har lagts till din basstation genom att lokalisera den
bland dina enheter under den basstation du just lagt till Range Extender.

•

Om du har flera Range Extender kan du bekräfta detta genom att jämföra de unika
identifikationsnumren i inställningarna för Range Extendern och serienumret på baksidan av enheten.

BYT BASSTATION FÖR EN RANGE EXTENDER
Du måste nollställa din Range Extender till fabriksinställningar för att kunna omkonfigurera den. Detta gör att alla inställningar försvinner och möjliggör SensorGraph att visa
installationsguiden automatiskt. Följ nedanstående steg för att omkonfigurera din Range
Extender:
•

Anslut din Range Extender till en port i datorn.

•

Välj den enhet där din Range Extender är ansluten under ”Configurations” genom att
högerklicka på ditt Wisneysnätverk och välja ”Add a serial host device”.

•

Välj den port där du anslutit Range Extendern och klicka på ok.

•

När genomsökningsprocessen avslutats, högerklicka på din Range Extender och välj
”Reset” för att nollställa den till fabriksinställningar.

•

Efter nollställning kommer installationsguiden att startas upp igen. Du kan välja
”Cancel” för att avsluta och istället konfigurera senare, eller konfigurera enligt stegen
som presenterades tidigare i denna manual. Om installationsguiden inte startar automatiskt, starta om SensorGraph.

www.intab.se • info@intab.se • 0302-24 600
Gjutarevägen 1 • 443 61 Stenkullen

