
SMARTWIFI ANNEX

INTEGRATECH BVBA | GROENSTRAAT 48 | BE3270 SCHERPENHEUVEL | +32 16 79 50 51 | www.integratech.be | info@integratech.be 1/2

GEVORDERDE INSTELLINGEN:

Transceiver SR-2818WIND is ook benaderbaar via webinterface voor gevorderde instellingen. Voor standaard toepassingen heeft u dit niet nodig.

Login op de webinterface:

Hiervoor kan een pc, tablet of smartphone gebruikt worden.

Het hoofdmenu van de webinterface wordt geopend:

Mode Selection: Keuze tussen twee verschillende modi, AP: access point mode (standaard instelling) of STA: station mode.

Verbindt met WiFi netwerk Easylighting_***.
Standaard paswoord: 0123456789

Open uw browser
Typ 10.10.100.254 in de adresbalk, druk enter

Een popup scherm verschijnt
Login: EASYCOLOR - paswoord: 1234

EASYCOLOR

1234

Access point mode

Access point mode is de standaard instelling van transceiver SR-2818WIND. In deze mode zendt het apparaat een eigen WiFi signaal uit.
Alle smartphones/tablets maken verbinding met het WiFi netwerk van de transceiver en krijgen automatisch een IP adres toegewezen.
Deze modus wordt gebruikt indien er geen plaatselijk WiFi netwerk aanwezig is.

Mogelijke instellingen:

Naam van het WiFi netwerk wijzigen (SSID)

MAC adres: kan niet aangepast worden

Na wijziging steeds op Apply klikken om op te slaan 

Veiligheidsinstellingen van het draadloos netwerk, 
WPA2-PSK wordt aanbevolen.

IP adres van de transceiver

Subnet adres

DHCP server in- of uitschakelen. Standaard 
ingeschakeld. 
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Station mode

Station mode wordt gebruikt om transceiver SR-2818WIND te koppelen aan uw bestaand WiFi netwerk. De transceiver maakt dan verbinding met uw bestaand WiFi 
netwerk en krijgt een IP adres toegewezen van uw netwerk. 

Mogelijke instellingen:

Klik op search om te koppelen met een WiFi netwerk.

MAC adres WiFi netwerk (optioneel)

Veiligheidsinstellingen van uw WiFi netwerk

Kies automatisch of statisch IP adres

Hostnaam van het netwerk (optioneel)

Na wijziging steeds op Apply klikken om op te slaan 

Koppelen met een bestaand WiFi netwerk kan snel via de Easylighting app uitgevoerd worden.
Access point / Station mode instellingen worden dan automatisch aangepast.   

Application setting

Indien meerdere transceivers SR-2818WIND in een installatie gebruikt worden, dan kunnen deze gekoppeld worden in een master/slave opstelling. De master 
transceiver wordt ingesteld op ‘server’ en alle overige slave transceivers op ‘client’.

Mogelijke instellingen:

Keuze tussen server (master) of client mode (slave)

Protocol TCP (standaard) of UDP

Poortnummer

Adres van de server (master) indien in client mode

Maximum aantal koppelbare apparaten

TCP time out

Na wijziging steeds op Apply klikken om op te slaan 

Device management

Algemene instellingen van de transceiver.

Login en paswoord wijzigen van de webinterface

Transceiver SR-2818WIND opnieuw opstarten

Transceiver SR-2818WIND resetten en standaard 
fabrieksinstellingen laden

Na wijziging steeds op Apply klikken om op te slaan 


