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Configuratieknop 
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• Onder ‘Naam’ wordt de naam van de 

deurcontroller weergegeven. Deze naam kan 

worden gewijzigd door op het veld met de 

parameter ‘Naam’ te drukken. 

Opmerking: de hier getoonde naam heeft niets 

te maken met de naam die in de Ivana Easy 

Toegang app wordt getoond. 

• Onder ‘Type’ staat het type van het slot 

vermeld. In dit geval dus ‘deurcontroller’. 

• Onder ‘Signaalsterke’ wordt aangegeven hoe 

sterk het draadloze BLE signaal door de 

deurcontroller wordt ontvangen. Deze 

signaalsterkte is onder andere afhankelijk van: 

• De gebruikte smartphone. 

• De afstand tussen de smartphone en de 

deurcontroller. 

• De objecten/obstakels tussen de 

smartphone en de deurcontroller. 

• De aanwezigheid van metalen objecten 

in de omgeving van de deurcontroller. 

• Onder ‘Netadapter’ wordt aangegeven of de 

deurcontroller al dan niet een netadapter ziet. 

• Onder ‘Batterij’ wordt de door de deurcontroller 

gemeten batterijspanning aangegeven. 

• Onder ‘Firmware’ wordt de versie van de in de 

deurcontroller actieve firmware weergegeven. 
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• De testknop ‘Opensturen’ is bedoeld om het 

opensturen van de deur met de deurcontroller te 

testen en de juiste instellingen te controleren. 

• De testknop ‘Dichtsturen’ is bedoeld om het 

dichtsturen van een deur met de deurcontroller te 

testen en de juiste instellingen te controleren. 
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• Met ‘Geluid’ kunnen de geluidsignalen, die de 

deurcontroller na het opensturen en dichtsturen 

van de deur of het slot laat horen, aan of uit 

worden geschakeld. 

• Met ‘Slotaansturing’ kan worden ingesteld op 

welke wijze het slot of de deur moet worden 

aangestuurd. Zie onderstaande uitleg bij het 

submenu ‘Slotaansturing’. Gebruik de testknoppen 

‘Opensturen’ en ‘Dichtsturen’ om de juiste werking 

te controleren. 

• De optie ‘Werking deurstandsensor omkeren’ biedt 

de mogelijkheid om de werking van de 

deurstandsensor om te keren.  

• Zodra de deurcontroller een gesloten 

deurstandsensor heeft gezien zal de tekst ‘werkt 

indien sensor aangesloten’ wijzigen in ‘status: 

deur open’ of ‘status: deur dicht’. 

• Indien de getoonde status omgekeerd is aan de 

daadwerkelijke status moet de werking van de 

sensor worden omgekeerd door deze optie aan te 

vinken. 

• De optie ‘Duur van aansturing beperken’ biedt de 

mogelijkheid om de bij ‘Slotaansturing’ 

geselecteerde optie in tijd te beperken. De 

bijbehorende tijd kan dan bij ‘Tijdsduur 

aansturing’ worden ingesteld. 

• Onder ‘Tijdsduur aansturing’ kan de tijd worden 

ingesteld dat het uitgangsrelais, waarmee het slot 

of de deur wordt aangestuurd, wordt geactiveerd. 

Deze optie is alleen beschikbaar indien dat voor 

de gekozen opties relevant is. 
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• De optie ‘vaste tijdsduur’ activeert het 

uitgangsrelais, na ontvangst van een opensturen 

commando voor een vaste tijd (puls). De 

bijbehorende tijd wordt ingesteld onder 

‘INSTELLINGEN’, ‘Tijdsduur aansturing’. 

• De optie ‘aansturen tot sluitopdracht’ activeert het 

uitgangsrelais na ontvangst van een ‘Opensturen’ 

commando en deactiveert het uitgangsrelais na 

ontvangst van een ‘Dichtsturen’ commando.  

Indien ook een vinkje is gezet bij ‘INSTELLINGEN’, 

‘Duur van aansturing beperken’ zal het 

uitgangsrelais ook worden gedeactiveerd na de  

tijdsduur  die onder ‘INSTELLINGEN’, ‘Tijdsduur 

aansturing’ is ingesteld. 

• De optie ‘aansturen tot deur is geopend’ activeert 

het uitgangsrelais na ontvangst van een 

‘Opensturen’ commando en deactiveert het 

uitgangsrelais nadat de deur wordt geopend.  

• LET OP: Voor deze functie is een aangesloten en 

correct ingestelde deurstandsensor noodzakelijk. 

• Indien ook een vinkje is gezet bij ‘INSTELLINGEN’, 

‘Duur van aansturing beperken’ zal het 

uitgangsrelais ook worden gedeactiveerd na de  

tijdsduur die onder ‘INSTELLINGEN’, ‘Tijdsduur 

aansturing’ is ingesteld. 

• De optie ‘aansturen tot deur is gesloten’ activeert 

het uitgangsrelais na ontvangst van een 

‘Opensturen’ commando en deactiveert het 

uitgangsrelais nadat de deur is geopend en weer 

is gesloten.  

• LET OP: Voor deze functie is een aangesloten en 

correct ingestelde deurstandsensor noodzakelijk. 

• Indien ook een vinkje is gezet bij ‘INSTELLINGEN’, 

‘Duur van aansturing beperken’ zal het 

uitgangsrelais ook worden gedeactiveerd na de 

tijdsduur die onder ‘INSTELLINGEN’, ‘Tijdsduur 

aansturing’ is ingesteld. 
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