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1. INLEIDING

Deze handleiding beschrijft hoe u de Critical Rail Temperature Monitor (CRTM) 3000 kunt  
installeren en gebruiken. De CRTM 3000 sensoren meten de temperatuur van de spoorstaaf.  
Wanneer de kritische boven- en ondertemperaturen van spoorstaven worden overschreden,  
kan de veiligheid in gevaar komen. De CRTM 3000 monitort op afstand de temperatuur van de 
spoorstaaf, zodat tijdig actie ondernomen kan worden. De CRTM 3000 bestaat uit een gateway  
en twee bijbehorende sensoren. De sensoren geven de temperatuurgegevens door aan de gateway. 
Deze gateway stuurt de gegevens naar MTinfo 3000 . Via MTinfo 3000 en de Dual Inventive (DI) 
Applicatie (APP) voor smartphone en tablet kan de CRTM 3000 realtime gemonitord en beheerd 
worden.  

2. TECHNISCHE SPECIFICATIES

• De CRTM 3000 bestaat uit een gateway, die de koppeling tussen netwerken tot stand brengt 
  en twee temperatuursensoren. Eventuele uitbreiding is mogelijk. Raadpleeg uw lokale  
 Dual Inventive contactpersoon.
• De CRTM 3000 sensor meet met 2 thermometers de temperatuur en registreert beide  
 temperaturen.
• De CRTM 3000 sensoren meten temperaturen tussen -25 en +70 graden Celsius.
• De CRTM 3000 sensoren meten tot op 1.0 graad Celsius nauwkeurig.
• De CRTM 3000 gateway communiceert binnen een afstand van circa 70 meter  
 (afhankelijk van de omstandigheden) met de sensoren.
• De CRTM 3000 heeft een draadloze 2G verbinding met MTinfo 3000.
• De CRTM 3000 gateway kan voor stroomvoorziening gekoppeld worden aan zowel een  
 externe accu als een 230V netvoeding adapter. 
• De sensoren van de CRTM 3000 detecteren de bevestiging aan een spoorstaaf en  
 communiceren dit.

3. VOORWAARDEN EN AANWIJZINGEN

WAARSCHUWING!
Lees deze gebruikershandleiding volledig en aandachtig door, voordat u de CRTM 3000  
gaat installeren en gebruiken. Zorg ervoor dat u het begrijpt. Als gebruikers de voorzorg-
maatregelen en veiligheidsaanwijzingen niet of niet voldoende in acht nemen, bestaat er 
gevaar voor elektrische schokken, brand of levensbedreigende situaties.

a. Gebruiksvoorwaarden
u mag de CRTM 3000 alleen gebruiken als:
• de CRTM 3000 de juiste certificering heeft. Raadpleeg onze website voor de benodigde  
 certificaten: www.dualinventive.eu
• u vanuit het gebruikersbedrijf geautoriseerd bent en daarbij toegang en de juiste  
 rechten hebt gekregen.

CRTM  3000
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3. VERVOLG VOORWAARDEN EN AANWIJZINGEN

b. Aanwijzingen
• Zorg altijd voor uw eigen veiligheid, indien u zich binnen de spooromgeving begeeft.  
 Hanteer hiervoor de geldende regelgevingen. 
• Voer nooit zelf reparaties uit aan de CRTM 3000. Wendt u zich voor onderhoud en reparaties  
 tot de serviceafdeling van Dual Inventive.
• Controleer de CRTM 3000 visueel en op functioneren. Bij schade of gebreken de CRTM 3000  
 NIET GEBRUIKEN. Stuur de defecte onderdelen naar Dual Inventive voor reparatie.
• Let op uw vingers tijdens het plaatsen van de sensoren. Zorg dat uw vingers zich NOOIT aan  
 de magneetzijde van de sensor bevinden tijdens het plaatsen.

4. ONDERDELEN CRTM 3000

De CRTM 3000 en toebehoren bestaat uit de volgende onderdelen:

a. Het CRTM 3000 systeem 

 —  Inhoud koffer CRTM 3000
• Koffer met CRTM 3000 systeem
• Bevestigingsmiddelen gateway
• Adapter en accu’s
 

1. Gateway met voedingskabel
2. Sensoren
3. Transportkoffer
Aan de gateway zitten standaard twee sensoren gekoppeld. Wilt u meer dan twee sensoren 
aan één gateway koppelen, raadpleeg dan uw lokale Dual Inventive contactpersoon.

 
 —  Bevestigingsmiddelen gateway 
 Voor de bevestiging van de gateway zijn verschillende mogelijkheden. Raadpleeg  uw lokale  
 Dual Inventive contactpersoon om te bepalen, welke optie voor u het beste schikt. Hierna volgen  
 drie voorbeelden om de CRTM 3000 gateway te bevestigen.

3

1

2

1. Bevestiging CRTM middels statief aan bovenleidingsportaal 
2. Bevestiging CRTM middels statief aan spoorstaaf
3. Bevestiging CRTM rechtstreeks aan bovenleidingsportaal
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4. VERVOLG ONDERDELEN CRTM 3000

b. Voeding CRTM 3000
Voor de voeding maakt de CRTM 3000 gebruik van:
• een accu
• stroomnetwerk met behulpvan 9V adapter.

 
 —  Aansluiten op het stroomnetwerk

De hiernaast afgebeelde 9V adapter kan gebruikt worden om  
de voedingskabel van de gateway op het stroomnetwerk  
aan te sluiten. De 9V adapter kan op ieder stroom- 
netwerk tussen de 100V en 240V worden aangesloten.  
U hoeft dan geen accu meer aan te sluiten. Let op, gebruik  
de 9V adapter enkel binnen, in een droge omgeving.

 —  Gebruik accu
De CRTM 3000 koppelt u aan de hiernaast afgebeelde accu.  
Om de accu op te laden gebruikt u de oplader. 
Zie voor het opladen van de accu hoofdstuk 5 Opladen accu. 
Optioneel:
• Zonnepaneel en houder

1 32

1. Bevestiging CRTM middels statief aan bovenleidingsportaal 
2. Bevestiging CRTM middels statief aan spoorstaaf
3. Bevestiging CRTM rechtstreeks aan bovenleidingsportaal
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5. OPLADEN ACCU

De CRTM 3000 maakt gebruik van de accu en oplader(zie hoofdstuk 4.b). Of  de 9V adapter voor  
aansluiting op het stroomnetwerk (zie hoofdstuk 4.b).

a. Aanwijzingen vooraf
• De oplader heeft een beschermingsgraad van IP20.
• Laad de accu alleen binnenshuis en in een droge omgeving op. 
• Controleer vóór gebruik de oplader altijd op zichtbare beschadigingen.
• Bij schade de oplader NIET gebruiken.
• De oplader mag alleen gerepareerd en onderhouden worden door Dual Inventive.
• Transporteer de oplader altijd in een droge omgeving.
• Gebruik alleen het, bij het model passend en geleverd, origineel oplaadapparaat.

b. Opladen externe accu
• Koppel de voedingskabel aan de oplader en steek de stekker van de oplader in het stopcontact.
• De twee rode leds op de oplader gaan branden.
• De ventilator in de oplader start voor de koeling. U hoort een zoemend geluid.
• Koppel de oplader via de plug aan de daarvoor bestemde connector van de externe accu. 
• Beide leds op de oplader zijn rood als de externe accu aan het laden is.
• Zodra één led groen wordt, is de externe accu volledig opgeladen.

LET OP: Wilt u de oplader opnieuw gebruiken?
Verwijder deze dan eerst uit het stopcontact en wacht 10 seconden voor u er een nieuwe  
accu aan koppelt.

6. VOORBEREIDING INSTALLATIE

• Controleer vooraf of de keuringsdatum van de CRTM 3000 niet is overschreden. U vindt de  
 “Volgende keuringsdatum”-stickers op de gateway en iedere sensor, zie onderstaande  
 afbeeldingen.
• Als gebruiker van MTinfo 3000 kunt u servicemeldingen per e-mail ontvangen.  
 Om deze te ontvangen  
 dient de contactpersoon van uw bedrijf uw e-mailadres in te voeren als het service e-mailadres.
• Heeft u geen toegang tot het MTinfo 3000 systeem en de Dual Inventive (DI) APP, raadpleeg dan  
 uw interne contactpersoon.

!



7CRTM  3000

6. VERVOLG VAN VOORBEREIDING INSTALLATIE

a. Temperatuur instellen 
 Om de temperatuurwaarden van de sensoren in te stellen doorloopt u onderstaande stappen. 

• Ga naar https://mtinfo.dualinventive.com/ 
• Voer uw gebruikersnaam, bedrijfscode en wachtwoord in.
• Lees de algemene voorwaarden en accepteer deze.
• Log in
• Klik op “Hoofdmenu”
• Klik op “Materieelonderhoud”
• Klik vervolgens op “Wijzig status” 
• Selecteer de sensor waarvoor u de temperatuur wilt instellen. Het volgende scherm verschijnt:
 

• Stel de minimum en maximum temperatuur in. Let op, gebruik dezelfde waarden voor  
 beide sensoren.
• Eventueel kunt u een opmerking toevoegen aan de sensor. Deze wordt weergegeven in het  
 realtime status scherm.
• Wanneer een CRTM 3000 niet meer in het spoor is geïnstalleerd, kunt u dit aangeven door  
 “Status eigenaar” op inactief te zetten. Wanneer u een gateway op inactief stelt, kunt u deze  
 niet meer gebruiken binnen projecten. Let op, de gekoppelde sensoren staan nog wel op  
 actief. Zet deze apart op inactief.
• Geef als laatste de GPS-coördinaat van de te plaatsen gateway en sensoren aan. Dit kunt u  
 doen via de DI APP of via Google Maps.
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6. VERVOLG VAN VOORBEREIDING INSTALLATIE

b. GPS Locatie invoeren 
— GPS locatie invoeren via de Dual Inventive APP

                   Om de locatie te bepalen via de DI APP volgt u onderstaande stappen.
• Start de DI APP op 
• Log in met uw gegevens.
• Selecteer “Locatie”
• Selecteer het materieel waaraan u een locatie aan wilt koppelen. Doe dit voor zowel de  
 gateway als de sensoren apart.
• Controleer of de aangegeven locatie klopt. Klopt de locatie niet? Probeer het opnieuw.  
 Lukt het nog steeds niet, neem dan contact op met uw lokale Dual Inventive contactpersoon.
• Klik op locatie opslaan.
         

Voor meer informatie zie de DI APP handleiding.

— GPS locatie handmatig invoeren
• Ga naar https://www.google.nl/maps
• Typ de locatie van de te plaatsen gateway en sensoren in de zoekbalk.
• Klik met de rechtermuisknop op de locatie.
• Selecteer “Wat is hier?”
• De GPS coördinaten worden onderaan weergegeven, 
• Vermeld deze coördinaten in MTinfo 3000. 

Op het moment dat u de juiste GPS coördinaten heeft geselecteerd, moet u deze nog iets  
aanpassen, zodat de realtime status en MTinfo 3000 de gateway en beide sensoren duidelijk  
weergeven.  U kunt de waarde van het eerste coördinaat met een paar duizendste te  
wijzigen. Als volgt:

gateway: 51.5859000, 5.1940000
Sensor 1: 51.5861000, 5.1940000 –  Het vierde getal van het eerste coördinaat is 
    met 2000 verhoogd.
Sensor 2: 51.5857000, 5.1940000 –  Het vierde getal van het eerste coördinaat is 
    met 2000 verlaagd.

https://www.google.nl/maps 
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6. VERVOLG VAN VOORBEREIDING INSTALLATIE

c. Alarmnummers instellen 
Als een sensor signaleert, dat de temperatuur onder of boven het ingestelde niveau raakt, kunt u 
hierover een SMS melding ontvangen. Dit kunt u instellen via MTinfo 3000.

Het instellen van SMS meldingen kan op twee manieren. Dual Inventive raadt aan de eerste methode 
te gebruiken.

— Alarmnummer instellen via project MTinfo 3000
Via MTinfo 3000 kunt u de CRTM 3000 aan een project koppelen. Op deze manier monitort  u  
eenvoudig de CRTM 3000 en haar componenten via MTinfo 3000. U dient hiervoor de juiste rechten 
binnen het MTinfo 3000 systeem te hebben.  

• Ga naar https://mtinfo.dualinventive.com/ 
• Voer uw gebruikersnaam, bedrijfscode en wachtwoord in.
• Lees de algemene voorwaarden en accepteer deze.
• Log in
• Klik op “Hoofdmenu”
• Klik op “Projectenonderhoud”, het volgende scherm verschijnt:

 

https://mtinfo.dualinventive.com/
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6. VERVOLG VAN VOORBEREIDING INSTALLATIE

• Selecteer “Inrichten project” (Let op. U kunt dit uitsluitend als u over deze  
 gebruikersrechten beschikt.)
• Geef het project een naam. 
• Selecteer “Regulier” als type project. (U kunt de CRTM 3000 ook aan een ZKL 3000 RC project  
 koppelen. Zie handleiding MTinfo 3000 van het ZKL 3000 RC systeem via  
 www.dualinventive.com. Let op, bij gebruikersgegevens dient uw juiste 06 nummer bij  
 alarmnummer ingevoerd te zijn.)
• Voeg eventueel een beschrijving toe.
• Voeg eventueel een tweede projectleider toe. (Om een gebruiker toe te voegen klikt u op de  
 desbetreffende gebruiker en vervolgens op het pijltje naar links. Om een gebruiker van het  
 project te verwijderen, selecteert u de gebruiker en klikt u op het pijltje naar rechts.)
• Wijs het recht Project Planning/Project Teruggave toe aan een gebruiker. 
• Sla het project op.

http://www.dualinventive.com
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6. VERVOLG VAN VOORBEREIDING INSTALLATIE

• Navigeer naar “Project planning” (Let op, uitsluitend als u over deze gebruikersrechten  
 beschikt en ook deze rol binnen het project toebedeeld heeft gekregen).
• Selecteer het project.
• Kies gebruikers die de documentatie van het project kunnen inzien.
• Selecteer de gateway en sensoren die u aan het project wilt koppelen. 

• Selecteer “Opslaan (Vrijgave)”
Het project is opgeslagen en vrijgegeven. U kunt nu de realtime status van de CRTM 3000 inzien. 
Iedere gebruiker die aan het project is gekoppeld, krijgt SMS meldingen, zodra de sensoren boven 
of onder de gegeven waarden meten.
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6. VERVOLG VAN VOORBEREIDING INSTALLATIE

 — Alarmnummers handmatig instellen
U kunt de alarmnummers individueel per sensor invoeren. U dient hiervoor de juiste rechten  
binnen het MTinfo 3000 systeem te hebben. Dit doet u als volgt:
• Ga naar https://mtinfo.dualinventive.com/ 
• Voer uw gebruikersnaam, bedrijfscode en wachtwoord in.
• Lees de algemene voorwaarden en accepteer deze.
• Log in 
• Klik op “Hoofdmenu” 
• Klik op “Materieelonderhoud”
• Selecteer vervolgens “Alarmnummers”
• Kies uit de lijst de sensor waar u het alarmnummer aan wilt koppelen. Eventueel kunt u de  
 filtermogelijkheden gebruiken om eenvoudiger te zoeken. 
Als u de sensor selecteert, verschijnt onderstaand scherm.

• Voer het gewenste alarmnummer met landcode 0031 in en geef eventueel aan in welke  
 periode de gebruiker SMS meldingen mag ontvangen.
• Klik op “Opslaan” om het alarmnummer op te slaan.
Om een telefoonnummer te verwijderen selecteert u de regel onder het te verwijderen 
nummer en klikt vervolgens op het prullenbak-icoon.

https://mtinfo.dualinventive.com/
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7. FUNCTIONELE TEST CRTM 3000

Voor u de CRTM 3000 in het spoor installeert, dient deze functioneel getest te worden. 
• Plaats hiervoor de CRTM 3000 sensoren op een metalen ondergrond (zie Hoofdstuk 9 Installeren  
 in het spoor). Controleer na het plaatsen de gateway. Er gaan een aantal leds branden.  
 Voor de betekenis van deze leds,(zie Hoofdstuk 8 Betekenis leds op de gateway).

Om te controleren of de CRTM 3000 gereed is voor gebruik raadpleegt u de realtime status.  
Deze is beschikbaar via MTinfo 3000 of de DI APP. Om de realtime status via de DI APP te bekijken,  
zie de handleiding van de DI APP. Voor MTinfo 3000 en de DI APP dient u de juiste rechten te heb-
ben. Raadpleeg hiervoor uw interne contactpersoon. 
• Ga naar https://mtinfo.dualinventive.com/ 
• Voer uw gebruikersnaam, bedrijfscode en wachtwoord in.
• Lees de algemene voorwaarden en accepteer deze.
• Log in
• Klik op “Hoofdmenu”
• Klik op “Realtime-status”
• Selecteer vervolgens de gateway en sensoren waar u de realtime status van in wilt zien. 
• Wanneer u op één van de sensoren klikt, verschijnt onderstaande ballon.

 
• Als u de CRTM 3000 juist heeft geïnstalleerd, verschijnt achter de laatste update datum en tijd.  
 Controleer of dit het geval is. Dit kan na installatie vijf minuten duren. Als de Laatste update  
 niet wijzigt, doorloop ook de volgende stappen.
• Controleer of de Batterij 1 status Ok is. Zo niet controleer de voedingskabel en accu of  
 9V adapter. Als u een accu gebruikt, controleer of deze opgeladen is. Gebruikt u de 9V adapter,  
 controleer of deze is aangesloten op het stroomnetwerk. Lost dit het probleem niet op?  
 Raadpleeg dan hoofdstuk 12 Resetten CRTM 3000.
• Controleer op het scherm of montage aan het spoor OK is. Zo niet, controleer de  
 plaatsing van de sensor en herplaats deze eventueel. Raadpleeg hiervoor  
 hoofdstuk 9 Installeren in het spoor. Lost dit het probleem niet op? Raadpleeg dan  
 hoofdstuk 12 Resetten CRTM 3000.
• Let op, de CRTM 3000 meet of er een metalen ondergrond aan de sensor zit gevestigd.
• Controleer of het verschil tussen beide temperatuurmeters in de sensor niet meer dan 1 °C  
 bedraagt. Zo niet, raadpleeg hoofdstuk 12 Resetten CRTM 3000.
• Mocht de GPS-positie niet kloppen, raadpleeg dan hoofdstuk 6.b GPS locatie invoeren. 
Wanneer alle stappen correct zijn doorlopen, kan de CRTM 3000 gebruikt worden om de  
temperatuur te monitoren.

https://mtinfo.dualinventive.com/ 
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8. BETEKENIS LEDS OP DE GATEWAY

Tijdens het opstarten van de gateway gaan een aantal ledlichten op de gateway branden.  
Hieronder vindt u de betekenis:

1. Oranje Deze is altijd aan.
2. Groen boven Als deze ononderbroken brandt, is de gateway niet geregistreerd op het netwerk.  
    Neem contact op met uw lokale Dual Inventive contactpersoon.  
   ✓    Als deze knippert, is de gateway geregistreerd en klaar voor gebruik.
3. Rood   Als de rode led aan is, communiceert de gateway met de sensoren. Dit duurt  
    ongeveer 5 minuten, als u de gateway voor het eerst aanzet.  
    Daarna gebeurt dit één keer per drie minuten.
4. Groen onder  Als deze led niet brandt, is de gateway niet geregistreerd op de server.  
    Neem contact op met uw lokale Dual Inventive contactpersoon. 
    Als deze meer aan dan uit is, is de gateway niet ingelogd op de server.  
    Hij is echter wel geregistreerd. Neem contact op met uw lokale Dual Inventive  
    contactpersoon. 
   ✓    Wanneer deze led meer uit dan aan is, is de gateway ingelogd en geregistreerd  
          op de server en klaar voor gebruik. 

1 2

3 4
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9. INSTALLEREN IN HET SPOOR

ZORG ALTIJD VOOR UW VEILIGHEID BINNEN DE SPOORSECTIE.

LET OP! Controleer de CRTM 3000 op functioneren alvorens u deze in gebruik neemt. 
Zie hiervoor hoofdstuk 7 Functionele test CRTM 3000.

• Plaats de gateway op een veilige locatie naast het spoor (tenminste 1,5 meter van de  
 dichtstbijzijnde spoorstaaf). Gebruik eventueel de houder  
 (zie hoofdstuk 4.a.Het CRTM 3000 systeem).
• Koppel de gateway aan de accu of stopcontact met behulp van de voedingskabel en eventueel  
 bijhorende 9V adapter. 
• Als de CRTM 3000 buiten is geplaatst, zorg dan dat de gateway en accu goed zijn vergrendeld.
• Plaats de sensoren van de CRTM 3000 horizontaal in het spoor, probeer deze in de schaduw te  
 plaatsen, zodat de spoortemperatuur correct kan worden gemeten. De sensor kan hemelsbreed  
 circa 70 meter van de gateway verwijderd zijn. Zorg ervoor dat de ID sticker op de zijkant van  
 de sensor na plaatsen nog leesbaar is.

LET OP! Aan de sensoren zitten sterke magneten vast die hard tegen het spoor klikken.  
Let op uw vingers tijdens het plaatsen. Zorg dat uw vingers zich NOOIT aan de magneetzijde 
van de sensor bevinden tijdens het plaatsen.

•  Controleer na het plaatsen de gateway. Er gaan een aantal leds branden. Voor de betekenis  
 van deze leds, raadpleeg hoofdstuk 8 Betekenis leds op de gateway.
• Wacht tenminste 15 minuten voordat u op MTinfo 3000 de CRTM 3000 controleert. Wanneer het  
 temperatuurverschil tussen beide meters binnen de sensor meer dan 1 C° bevat (zoals in  
 onderstaande afbeelding) de sensor NIET GEBRUIKEN. Breng de sensor naar Dual Inventive  
 voor onderzoek en eventuele reparatie.

 

• Stel de locatie van de geplaatste sensoren en gateway in via MTinfo 3000 of via de DI APP,  
 zie hiervoor hoofdstuk 6.b. GPS locatie invoeren via de DI APP.
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9. VERVOLG VAN INSTALLEREN IN HET SPOOR

Wilt u een sensor verwijderen, plaats uw vingers dan boven en onder de sensor zoals te zien in de 
cirkels op de afbeelding en trek een kant van de sensor met een boog naar achteren.   

10. CRTM 3000 RAPPORT GENEREREN

Via MTinfo 3000 kunt u de gemonitorde gegevens van de CRTM 3000 eenvoudig in een rapport  
weergeven. U dient hiervoor de juiste rechten binnen het MTinfo 3000 systeem te hebben.  
Het rapport genereren doet u als volgt:
• Ga naar https://mtinfo.dualinventive.com/ 
• Voer uw gebruikersnaam, bedrijfscode en wachtwoord in.
• Lees de algemene voorwaarden en accepteer deze.
• Log in
• Klik op “Hoofdmenu”
• Klik op “Rapporten” en selecteer vervolgens “Materieel”.
• Selecteer het materieel en de informatie die u in het rapport wil zien.  
 Zie onderstaande afbeelding.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
• 
•  

• Geef aan over welke periode de gegenereerde gegevens moeten gaan.
• Wijzig eventueel het rapporttype en druk op “Genereer”.
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11. SERVICEMELDINGEN

Als gebruiker kunt u servicemeldingen per sms ontvangen (Dit geldt alleen als uw alarmnummer  
is ingesteld conform hoofdstuk 6.c. Alarmnummers instellen). De ontvanger van de servicemelding 
is verantwoordelijk om de informatie door te zetten in eigen organisatie en de melding adequaat  
af te handelen.

Melding Toelichting

NL --> CRTM 3000 Sensor 
<idcode> 

Spoor detectie waarschuwing. Controleer deze sensor.

NL --> CRTM 3000 Sensor 
<idcode> 

Temperatuur van deze sensor heeft de <lower_threshold> 
ondergrens bereikt.

NL --> CRTM 3000 Sensor 
<idcode> 

Temperatuur van deze sensor heeft de <upper_threshold> 
bovengrens bereikt.

NL --> CRTM 3000 Gateway 
<idcode_gateway>

Batterij van deze gateway is bijna leeg. Vervang deze 
batterij binnenkort.

NL --> CRTM 3000 Gateway 
<idcode_gateway> 

Batterij van deze gateway is leeg. Vervang deze batterij.

12. RESETTEN CRTM 3000

Mocht u een probleem ondervinden met de gateway of één van de sensoren, dan kan het helpen 
deze te resetten. Dit doet u als volgt.

a. Resetten gateway
Om de gateway te resetten gaat u als volgt te werk:
• Koppel de voedingsbron (9V adapter of accu) los van de gateway gedurende 10 seconden.
• Koppel de voedingsbron daarna weer aan.
De gateway maakt nu automatisch weer verbinding. Is het probleem nog steeds aanwezig na het 
resetten? Neem dan contact op met uw lokale Dual Inventive contactpersoon.

b. Resetten sensoren
Raadpleeg voor het resetten van de sensoren uw lokale Dual Inventive contactpersoon.
 

13. TRANSPORT EN OPSLAG

Dual Inventive raadt aan de CRTM 3000, indien mogelijk, altijd in de bijgeleverde transportkoffer  
te vervoeren.
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14. ONDERHOUD EN SERVICE

Eén keer per twee jaar is onderhoud door de serviceafdeling van Dual Inventive noodzakelijk voor 
controle van de CRTM 3000. De sticker “Volgende keuringsdatum” op de CRTM 3000 geeft de  
datum aan. Daarnaast raadt Dual Inventive aan om de geplaatste CRTM 3000 gateway en sensoren 
één keer per maand visueel te controleren.

Voor service en reparatie kunt u zich wenden tot uw lokale Dual Inventive contactpersoon.

15. MILIEU & RECYCLING

Beëindiging levensduur van uw apparatuur
De CRTM 3000 en randapparatuur, zoals opladers, dienen niet behandeld te worden als huishoude-
lijk afval. Voor meer gedetailleerde informatie over recycling van de apparatuur neem contact op 
met uw gemeente of met Dual Inventive.

TOT SLOT

Mocht u tijdens het gebruik van de CRTM 3000 onregelmatigheden of onduidelijkheden  
tegenkomen, dan nodigen wij u graag uit om deze telefonisch te melden of via  
info@dualinventive.com. Uiteindelijk dient u als klant volledig tevreden te zijn met het product  
en daar werken wij graag hard voor. Uw reacties dragen bij aan een betere veiligheid en verdeling 
van de spoorcapaciteit. Namens het team van Dual Inventive wensen wij u veel werkplekbeveiliging 
toe met de CRTM 3000.

mailto:info%40dualinventive.com?subject=
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Dual Inventive Nederland BV
Belgiëstraat 5

5061 KG Oisterwijk
Telefoon +31 (0) 13 533 9969

Fax  +31 (0) 13 533 9970
E-mail  info@dualinventive.com

Internet www.dualinventive.eu 

Copyright. Nadruk of andere reproductie van dit document, geheel of gedeeltelijk, 
is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van Dual Inventive.

mailto:%20info%40dualinventive.com%20?subject=
http://www.dualinventive.eu  
http://www.dualinventive.eu  
http://www.dualinventive.eu  
http://www.dualinventive.eu  
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