
Module  4  

V2.0 NL 

June 2017 





 Verbind ECU met internet router met Ethernet RJ45 kabel en 

voeding ECU, verbind de PC met de router via Wifi of RJ45 

kabel. 

 De router zal automatisch een  IP adres aan de ECU toewijzen. 

 

 

 

 



Voer het IP adres in van de ECU in de internet browser :  

192.168.0.109 

Klik vervolgens op 

ENTER en verbind 

automatisch met de ECU 

local interface. 



 Verbind de ECU met de voeding, selecteer het Wifi netwerk ECU-WIFI_XXXX 

met uw computer en verbind de PC met de router via Wifi 

 

 Voer het IP adres in van de ECU in de internet browser : 192.168.131.228                 

klik daarna op «enter» 

 

 

 

 



 Verbind ECU met PC d.m.v. Ethernet RJ45 kabel en 

controleer de verbinding. 

 

 

 Stel het Statische IP Adres  60.190.131.1 in op uw 

computer.  



In Window Settings selecteer : « Network & Internet » 



KKlik vervolgens op « Ethernet » 



Selecteer 

« HomeGroup » 



Klik op  

« Ethernet » 



Klik op  

« Properties » 



Selecteer  

« Internet Protocol version 4 » 

 

vervolgens 

 

Klik op  

« Properties » 



Selecteer 

« Use the following IP address » 



Voer IP adres in: 60.190.131.1 

 

 

& 

 

 

Subnet mask : 255.0.0.0 

 

Klik op « ok » 

 

--> De verbinding is tot stand gebracht 





Voer het IP adres van de ECU in de internet browser :  

60.190.131.228                 Klik daarna op «enter» 



Selecteer « Administration » 



Voer UID nummer van de Micro-omvormer in het venster, 

Klik vervolgens op 

« OK » 

404000169828 

404000170409 

404000170478 

404000170885 

404000171026 

404000171225 



UID nummers zijn ingesteld 



Klik « Select Time Zone »,  

Kies de juiste tijd zone in het scrolldown menu,  

Klik dan « Update Timezone » 

De ECU configuratie is voltooid 

Let op: verkeerd instellen 

van de tijd zone, resulteert 

in verkeerde informatie in de 

EMA en beinvloed de 

productie curve. 



ECU configuration is completed 

Klik « Date, Time, Time zone » 
Klik Timezone menu en kies de juiste zone in het 

scrolldown menu 

then click on « Update » 

Let op: verkeerd 

instellen van de tijd 

zone, resulteert in 

verkeerde informatie 

in de EMA en 

beinvloed de 

productie curve. 



Klik « Configuration » Stel AC parameters in volgens 

lokale regelgeving. 

Klik daarna « Save » 



Voer het IP adres van de ECU in de internet browser :  

192.168.0.113                 klik vervolgens «enter» 



Selecteer « Administration » 



404000169828 

404000170409 

404000170478 

404000170885 

404000171026 

404000171225 

Voer ID nummer in van Micro-omvormers in het venster, 

handmatig of via barcode reader (copy/paste alle IDs vanuit 

Word of xls doc) 

Klik dan « Update» 



ID nummers zijn ingevoerd 


