
e-LOOP montage-instructies

Frequentie: 433,39 MHz.
Beveiliging: 128-bit AES encryptie.
Bereik: tot 50 meter.
Levensduur batterij: tot 10 jaar.
Type batterij: Lithium ion 3.6V 2600 mA x 4.

Specificaties

Het systeem is nu klaar.

Stap 1 - Codering e-LOOP
Codering e-LOOP zonder magneet

1. Zet de e-Trans 50 aan en houd de e-Loop binnen 10 cm van de 
antenne van de zendontvanger.

2. Druk nu kort op de CODE-knop op de e-Trans 50. De gele en rode 
LED's zullen knipperen op de e-Loop, en de blauwe LED op de e-
Trans 50 zal 3 maal knipperen. De systemen zijn nu gekoppeld.

(Voor het coderen van de e-Trans 200 LCD zendontvanger, zie de e-Trans 
200 handleiding).

Stap 2 - Montage van e-LOOP
1. Plaats het e-LOOP apparaat op de gewenste plaats en zet het vast in 

de grond met 2 Dyna bouten. Zorg ervoor dat het e-LOOP apparaat 
goed vast zit en niet kan verschuiven bij aanraking.

OPMERKING: Plaats het apparaat nooit in de buurt van 
hoogspanningskabels, dit kan het detectievermogen van de e-LOOP 
beïnvloeden.

Codering e-LOOP met magneet (alleen commerciële 
systemen)
1. Zet de e-Trans 50 aan en druk vervolgens kort op de toets CODE. De 

blauwe LED op de e-Trans 50 zal oplichten.

2. Plaats nu de magneet op de CODE-uitsparing op de e-Loop - de gele 
LED zal 3 maal knipperen, en de blauwe LED op de e-Trans 50 zal 3 
maal knipperen. De systemen zijn nu gekoppeld en u kunt de 
magneet verwijderen.

Stap 3 - Kalibreer e-LOOP
1. Verwijder metalen voorwerpen uit de buurt van de e-LOOP.
2. Plaats de magneet in de SET-knop uitsparing op de e-LOOP totdat de 

rode LED twee keer knippert, verwijder dan de magneet.
3. De e-LOOP zal ongeveer 5 seconden nodig hebben om te kalibreren 

en zodra dit voltooid is, zal de rode LED 3 keer knipperen.

NOTE: After calibration, you may get an error indication.
ERROR 1: Low radio range - Yellow LED flashes 3 times.
ERROR 2: No radio connection - Yellow and Red LED flashes 3 times.

e-LOOP ontkalibreren
Plaats de magneet in de uitsparing van de SET-
knop totdat de rode LED 4 keer knippert, e-LOOP 
is nu niet meer gekalibreerd.

Veranderen van modus
De e-LOOP is standaard ingesteld op pulsmode. 
Dit kan worden gewijzigd in de 
aanwezigheidsmodus via het menu in de e-
TRANS-200 LCD-zendontvanger - raadpleeg de 
handleiding.

OPMERKING: Dit menu is niet toegankelijk via 
de e-TRANS-50 Transceiver.

Parameters die kunnen worden gewijzigd:
1. Puls / Aanwezigheids mode. OPMERKING: 

gebruik de aanwezigheidsmodus niet als 
veiligheidsfunctie.

2. Wektijdintervallen voor 
aanwezigheidsmodus.

3. Gevoeligheidsdetectieniveau voor 
pulsmodus.

4. Gevoeligheidsdetectie voor 
aanwezigheidsmodus door elke as: Boven / 
Benaderen / Zijde.

5. Radardetectieafstand.

MAGNEET IN DE 
UITSPARING VAN DE 
KNOP PLAATSEN.

MAGNET
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