
FLEXBOX USB P2000 DATAONTVANGER

Werking  met Gegevens :

De   Data Ontvanger ontvangt pagingberichten van het P2000-Net op de frequentie van

169.650 Mhz met het z.g.  FLEX-Protocol .

Met behulp van het Programma PDW  versie 3.0 of 3.1 , die te downloaden is op: 

http://www.gsm-antennes.nl/PDW/   zijn deze datasignalen te decoderen .

De FLEXBOX Data Ontvanger bezit reeds een ingebouwd Data(FSK)-Interface en een RS232/USB -

Interface, zodat u met de meegeleverde USBkabel (op 3 ) de ontvanger rechtstreeks kunt aansluiten

op een USB-Ingang  van uw PC. De geïnstalleerde drivers maken voor PDW een compoort aan en
met het PDW programma kunt u deze juiste Compoort kiezen. Wanneer de ontvanger goed is

aangesloten op de PC ziet u in het programma PDW rechtsboven de naald van het 

metertje bewegen.  Nadat u het programma hebt ingesteld .( FLEX , enz) kunt u de berichten lezen.

Plaats de meegeleverde antenne op de box d..m.v. de SMA Connector goed vast te draaien

Bij het aansluiten van de USB-kabel op uw PC zal de Rode Led(1) gaan branden, bij de eerste keer 

komt er een melding "Nieuwe hardware gevonden" u kunt hierna de reeds inmiddels door u op uw PC 

geplaatste Drivers installeren als dat gevraagd wordt.

De Aan- en Uit-Schakelaar (4)  heeft 3 standen :Bij de Middenstand is zowel het Monitorspeaker(6) 

als de DataLed(2)  UIT. Bij de Linkerstand is alleen de DataLed AAN, bij de Rechterstand is zowel de 

DataLed als de Monitorspeaker AAN.
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FLEXBOX USB

1 = LED t.b.v aan/uit indicatie

2 = LED voor Data-Observatie

3 = USB   I/O

4 =  3 Standen Schakelaar voor AAN/UIT LED2, AAN/UIT MonitorSpeaker

5 = Antenne op aansluiting SMA  voor het aansluiten van uw antenne

6 = Ingebouwde Monitorspeaker

Details :
IF 21.4 MHZ , 455 KHz

Bandw. 4 KHz

Antenne- aansl. SMA- female

Sensitivity  - 120 dBm

Power  Supply  5 VDC vanuit PC via USB-ingang

Interface Built-in FSK- Controller  en RS232/USB Interface 

MODEM FLEX

USB I/O USB2, FT232 FTDI

Afmetingen 88x55x25mm

USB Cable 1.80 M, High Speed USB

Antenne Customized Opsteek Antenne met SMA - Male Connector 

De FLEXBOX USB  is getest en afgeregeld , bij verbreking van de zegels vervalt de

 garantie,  Van Dijken Elektronica is niet verantwoordelijk voor  veroorzaakte schade.

Veel succes,
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PDW 

Deze USB Flexbox werkt  vanaf  PDW versie 3.0 en hoger !

Het programma PDW is een vrij te gebruiken programma met dank aan Peter Hunter en is te

downloaden op  : http://www.gsm-antennes.nl/PDW/    , kies dan bij PDW voor Dutch/ Nederlands  

 en dan download bij  bijv. bij Versie 3.1

Voordat u begint moet u eerst de beide USBdrivers voor de Flexbox hebben geïnstalleerd zie de

 Flexbox USB Handleiding

Start PDW en  kies bij Interface  voor "Set Up"  en :

1. Vink Serial Port  aan

2. Kies RS232  ( geen slicer!)

3. Kies de Juiste Compoort bij  P ort ( Dit kan Com 1 t/m 9 zijn. Dit hangt af welke compoort er

door de USB-Compoort Driver is aangemaakt en welke al bezet waren, waarschijnlijk wordt het de 

hoogst genummerde Compoort.( PDW kan Compoort 1 t/m 9 selecteren, het kan zijn dat u al 9

Compoorten in gebruik heeft, PDW ziet dan uw nieuw aangemaakte Compoort niet, u moet in dat geval 1 of meerdere

Compoorten verwijderen of het nummer van de aangemaakte Compoort wijzigen, ( apparatenbeheer, poort ,instelling )

4. Kies bij Mode: Flex-1600 ( Niet vergeten !, was bij oudere versies niet aanwezig)



Vervolgens :

Kies bij Options

En dan bij FLEX :

"Enable Flex Decoding  "aanvinken en "1600"  aanvinken  en de regel daaronder 3 stuks aanvinken

Als u bovengenoemde instellingen goed heeft uitgevoerd staat nu alles goed voor de ontvangst

van de P2000 berichten ( FLEX 1600)

Het Metertje RX-Q  geeft  de kwaliteit van de berichten aan m.b.t. de fout en correctie score maar is 

geen signaalsterktemeter  !

Voor de verdere uitgebreide mogelijken en instellingen verwijzen we u naar Help , hier kunt u een

PDF downloaden met alle informatie zoals door PDW( dank aan Peter Hunter !) verstrekt wordt.

Veel succes


