Hoofdstuk 6

Configuratiemenu Brink Home eModule

De Brink Home Module heeft een overzichtelijk configuratiemenu, dat via het IP-adres van uw Home Module in een internetbrowser kan worden opgevraagd (zie hoofdstuk 6.2).
Om wijzigingen hieraan te kunnen uitvoeren, moeten eerst de
gebruikersgegevens worden ingevoerd:
Gebruikersnaam: admin
Wachtwoord: 1111 (of gewijzigde wachtwoord in hoofdstuk 5)

Verbinding met 192.168.1.67 maken

Server 192.168.1.67 op Protected vereist een
gebruikersnaam en wachtwoord.
Waarschuwing: deze server vraagt om uw gebruikersnaam en
wachtwoord op een onveilige manier te verzenden
(basisverificatie zonder beveiligde verbinding).

Gebruikersnaam:

ν

Wachtwoord:
Dit wachtwoord onthouden

De Brink Home App biedt ook mogelijkheid tot toegang van de
configuratieschermen.

Annuleren

OK

6.1 Uitleg configuratieschermen Home Module
6.1.1 Overview

Overview

Onder de rubriek 'Overview' worden de status van de interfacemodule, het serienummer en de status van de LED's op de
interfacemodule weergegeven.

Home Module
LEDs:

Network
WLAN

Status:
Portal connected
Serial number:
d8803917ebd7

HW-Version:
1.0

FW-Version:
2.05

Build date:
Sep 29 2015 13:21:33

Stack version:
7.22
MAC-Address LAN:
d8803917ebd7

MAC-Address WLAN:
001ec01bf586

WLAN-modul (FW):
MRF24WG (0x310C)
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6.1.2 Netwerk
Overview

Als de Home Module met vaste netwerkinstellingen moet worden gebruikt, moet “Automatically network settings (DHCP)”
worden gedeactiveerd.
Daarnaast kunnen naam en wachtwoord van de Home Module worden gewijzigd en kan er een internetverbinding met de
Brink-Portal-Server worden vrijgegeven.
Als het wachtwoord van de Home Module wordt gewijzigd, is
inloggen op het configuratiemenu alleen nog met dit gewijzigde
wachtwoord mogelijk. De gebruikersnaam blijft gelijk (admin).

Network

Network settings

Warning: Incorrect setting may cause the loss of network connection!

WLAN

Met “Save settings” worden de gewijzigde instellingen overgenomen. Aangepaste netwerkinstellingen worden pas geldig
nadat de Home Module opnieuw is opgestart (apparaat uit-/
inschakelen).



Automatically network settings (DHCP)

IP-Address:

172.17.40.44

Default gateway:

172.17.40.1

Subnet mask:

255.255.252.0

Primary DNS:

8.8.8.8

Secondary DNS:

0.0.0.0

Name Home Module:

Nummer 3

Password Home Module:
●●●●●●●●

Destination server-IP:

lucon-projects.de

Destination server-Port:

56054

Establish connection



Enable internet connection to the Brink portal server

eBus Address:
255

Save settings

Please be aware : Changes become active after reboot.
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6.1.3 WLAN-settings

Overview

Bij een aansluiting van de Home Module via WLAN moeten hier de gegevens van uw router worden ingevoerd:

WLAN Settings

Network

Warning: Incorrect settings may couse the loss of network connection!

WLAN

Name WLAN:

- Name WLAN (SSID)
- Password WLAN
- Type of encryption (bijvoorbeeld WPA, WPA2).
Zie handleiding router.

Password WLAN:

Type of encryption:
WPA

▼

Save settings

Please be aware: Changes become active after reboot.
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6.2 Toegang configuratiescherm Home Module
6.2.1 Via IP-adres Home Module
Het toegewezen IP-adres aan de Brink Home Module kan met
behulp van een netwerk analyse toepassing worden bepaald.
Desbetreffende toepassingen zijn gratis verkrijgbaar voor laptop/dektop en smartphones (bijvoorbeeld 'FING').

In de lijst van netwerkdeelnemers wordt de naam van de Home
Module weergegeven als “Microchip Technology”.

6.2.2 Via Androïd App

6.2.3 Via IOS App

Opmerking: de Brink Home Module en de smartphone moeten
zich in herzelfde netwerk bevinden.
1) Open de Brink Home App.

Opmerking: de Brink Home Module en de smartphone moeten
zich in herzelfde netwerk bevinden.
1) Open de Brink Home App.

2) Kies “Lokaal”.

2) Kies “Lokaal”.

3) De Brink Home App zoekt in het netwerk naar de aanwezige Home Module(s).
4) Druk bij de gewenste Home Module op de link van de webpagina. De Home Module is herkenbaar aan het serienummer dat begint met ISM7. (zie ook hoofdstuk 3.4 en 3.5).
5) De internet browser van uw smartphone wordt geopent en
het configuratiescherm van de Home Module wordt geladen.
6) Ga verder met “stap 3” van de quick manual of met stap 20
van hoofdstuk 5.2.1.

3) De Brink Home App zoekt in het netwerk naar de aanwezige Home Module(s).
4) Druk bij de gewenste Home Module op de link van de webpagina. De Home Module is herkenbaar aan het serienummer dat begint met ISM7. (zie ook hoofdstuk 3.4 en 3.5).
5) De internet browser van uw smartphone wordt geopent en
het configuratiescherm van de Home Module wordt geladen.
6) Ga verder met “stap 3” van de quick manual of met stap 17
van hoofdstuk 5.2.5.
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