
©
 2

0
1

4
 B

R
C

o
n

tr
o

ls
 P

ro
d

u
ct

s 
B

.V
. -

 M
.G

.H
. V

ie
rh

u
is

BRControls
Webservice

Printdatum : 12-9-2014
Versie : PRERELEASE.09.067



Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op
enige wijze - grafisch, elektronische of mechanisch; inclusief fotokopieën en opname zonder de
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Producten die worden genoemd in dit document kunnen handelsmerken en/of geregistreerde
handelsmerken van de eigenaars.  De uitgever en de auteur maken geen aanspraak op deze
handelsmerken.

Hoewel bij de samenstelling van dit document grootste zorgvuldigheid is genomen, is de uitgever of
de auteur niet aansprakelijk voor fouten, of voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de
informatie gegeven in dit document, of uit het gebruik van de programma’s die aangegeven zijn. In
geen geval zal de uitgever en de auteur aansprakelijke kunnen worden gesteld voor enig verlies van
winst of enige andere commerciële schade veroorzaakt, of indirect veroorzaakt door gebruik van dit
document. 

© 2014 BRControls Products BV

Disclaimer



© 2014 BRControls Products B.V. - M.G.H. Vierhuis

Inhoudsopgave
1

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I - Introductie 4

41 Versiehistorie

52 Over deze handleiding

53 Voorbereidingen

Hoofdstuk II - Verbinding maken 8

81 Browser

102 Webapplicatie downloaden

133 Inloggen

Hoofdstuk III - Overzicht werkruimte 17

171 Inleiding

182 Schermonderdelen

19Vensterrand 

19Menubalk 

19Snelkeuzebalk 

20Installatie Overzicht 

21Statusbalk 

22Procesvenster 

233 Menustructuur

23Menu: Bestand 

24Menu: Informatie 

26Menu: Basis Configuratie 

27Menu: Systeem Configuratie 

28Menu: Optionele Modules 

29Menu: Module Configuratie 

30Menu: Tools 

Hoofdstuk IV - Werking 33

331 Algemeen

34Mouse-over / Tooltips 

36Linkermuiknop 

37Rechtermuisknop 

38Verstellingen 

412 Informatie modules

42Trending 

55Telwerk Trending 

56Alarm Overzicht 



© 2014 BRControls Products B.V. - M.G.H. Vierhuis

BRControls Webservice2

59Handstatus Overzicht 

61Systeem Informatie 

64Systeem Logboek 

67Gebruikers Logboek 

713 Basis Configuratie modules

72Trend Configuratie 

78Trend Groep Configuratie 

83Telwerk Configuratie 

87Weekklok Configuratie 

96Uitzonderingsklokken

1014 Systeem Configuratie modules

102Gebruikersbeheer 

113Alarm Configuratie 

120Alarm Organisatie 

125Alarm Profielen 

129Meldsystemen 

139Module BRScheduler

140Module BRTrending

141Module BRAccess

142Module SNMP

143Module Time Server

144Module Watchdog

145Module Monavisa



Hoofdstuk

Introductie

BRControls Webservice

I



BRControls Webservice

Versie: PRERELEASE.09.067

4

1 Introductie

1.1 Versiehistorie

Versie Datum Opmerkingen
0.09.067 09-09-2014 Prerelease External
0.09.063 17-07-2014 Initiële gedocumenteerde interne release
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1.2 Over deze handleiding

De BRControls Webapplicatie, kortweg WebService is een volledig in Java geprogrammeerde
applicatie waarmee u de mogelijkheid wordt geboden uw gebouwgebonden installaties te
visualiseren en te beheren.

Deze handleiding van de BRControls WebService is bedoeld om u snel en eenvoudig inzicht te
geven in de mogelijkheden van de WebService en u vertrouwd te maken met de bediening en het
beheer van uw gebouwinstallaties.

Voor de voorbeelden en afbeeldingen wordt gebruik gemaakt van een demo-opstelling van
BRControls.
Uw situatie zal zeker verschillen van de getoonde voorbeelden maar dit is voor de algemene
bediening en functionaliteit van de WebService verder niet van belang.
Het gebruikte besturingssysteem voor deze handleiding is Windows 7 Professional SP1 64 bits
waarbij tevens gebruik is gemaakt van Firefox 31.0 en Java 32-bit versie 1.7.0_65.

Afwisselend wordt er gebruik gemaakt van twee gebruikers, te weten Demo en BRControls.
De Demo gebruiker heeft toegang tot de meeste onderdelen van de applicatie en is met een door
uzelf in te stellen wachtwoord beveiligd.
De gebruiker BRControls is een zogenaamde Superuser. Deze gebruiker heeft toegang tot alle
onderdelen van de applicatie en is beveiligd met een dagcode. Zoals de naam al doet vermoeden
wijzigt deze code dagelijks en kan alleen door gecertificeerde systeempartners worden opgevraagd
bij BRControls. In de regel zult u als gebruiker/beheerder deze code nooit nodig hebben.

1.3 Voorbereidingen

Voor het gebruik van de BRControls WebService dienen de onderstaande voorzieningen minimaal
aanwezig te zijn;

Een PC of laptop met minimaal

Windows 7 (32 of 64 bits) of nieuwer

Netwerkverbinding tussen de PC of laptop en de BRControls systeemcontroller(s). Indien u van
buiten-af een verbinding maakt dient dit een VPN verbinding te zijn.

Recente 32 bits-Java versie. Java kunt u gratis downloaden via www.java.com of vraag uw ICT
afdeling hiervoor te zorgen.

Internet browser met JAVA ondersteuning geactiveerd (Internet Explorer, Firefox, Chrome o.i.d.)

Tussen de PC en de BRControls systeemcontroller(s) dienen in de firewalls de poorten HTTP 80,
UDP 9000 en TCP 9001 opengezet te zijn, informeer dit bij uw ICT afdeling.

Verder dient de gebruiker lees- en schrijfrechten te hebben op zijn eigen profielmap (Gebruikers-
of Usermap), dit is in de meeste gevallen al automatisch voorzien.

http://www.java.com
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2 Verbinding maken

2.1 Browser

De browser op de lokale PC wordt alleen nog gebruikt voor het leggen van de initiële verbinding en
het downloaden van de WebService (JNLP-bestand).
Dit JNLP-bestand (Java Network Launching Protocol) is de basis van de WebService zoals deze door
BRControls wordt gebruikt.

Voordeel van deze oplossing is dat niet alleen de browser van minder belang is geworden maar
tevens de JAVA-versie op de lokale PC van ondergeschikt belang is geworden.
Of nu gebruik gemaakt wordt van JAVA versie 6 of 7 is niet meer belangrijk, zolang er maar een
verse beschikbaar is op de PC en geactiveerd is binnen de browser.

Open uw favoriete browser en typ in de adresbalk het ip-adres van de BRControls
systeemcontroller. In alle voorbeelden wordt het IP-adres 195.35.222.172 gebruikt van de Demo-
opstelling . Druk vervolgens op [Enter] en na korte tijd verschijnt onderstaand venster.

Heeft u nog geen Java op uw PC dan verschijnt onderstaande melding;
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U kunt Java eenvoudig en gratis downloaden via http://www.java.com.  Let er dan wel op dat u
kiest voor de 32 bits versie van Java.

http://www.java.com
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2.2 Webapplicatie downloaden

Nadat m.b.v. de webbrowser een verbinding is gemaakt met een BRControls systeemcontroller die
voorzien is van de WebService-functie wordt de webpagina geladen en kunt u door op de button
[Start Web regelaar] te klikken, de WebService applicatie op uw PC  installeren.
Afhankelijk van de gebruikte browser en versie van de browser dient u eventueel aan te geven of u
het bestand wilt [Opslaan] of [Openen]
Wordt gekozen voor [Openen] dan zullen noodzakelijke bestanden worden opgehaald maar alleen
op de lokale PC aanwezig blijven zolang de sessie loopt.
Ook zal er geen snelkoppeling op het bureaublad worden geplaatst.

 
Wordt wel gekozen voor [Opslaan] zal het bestand (BrStartup.jnlp) worden gedownload van de
controller en vervolgens opgeslagen op de lokale PC.
Waar dit bestand wordt opgeslagen is afhankelijk van de instellingen binnen de Windows-
omgeving van de lokalen PC. tevens kan uw browser dusdanig zijn ingesteld dat de WebService
automatisch wordt gestart, dus zonder de Openen/Opslaan-dialoog.
Zijn hiervoor geen aparte instellingen gedaan (zoals bv. Citrix-omgevingen) zal het bestand worden
opgeslagen op de harde schijf onder de User/Gebruiker map van de huidige gebruiker, in de sub-
map [Downloads]



11

© 2014 BRControls Products B.V. - M.G.H. Vierhuis

Verbinding maken
Webapplicatie downloaden

Is er een JAVA versie beschikbaar dan zal deze worden opgestart (in onderstaand voorbeeld JAVA
versie 7):
Kort achter elkaar verschijnen de volgende vensters;

en de [Security Warning]

Zet in dit laatste venster een vinkje voor [I accept the risk and want to run this application] en klik
vervolgens op de button [Run].
Java wordt gestart en kortstondig verschijnt er een melding van Java, in dit geval een melding van
versie 7
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Die melding verdwijnt vanzelf waarna het daadwerkelijke downloaden van de Webservice
applicatie automatisch zal worden gestart.

Afhankelijk van uw verbindingssnelheid kan dit enige tijd in beslag nemen. De voortgangsindicator
geeft aan hoe ver het downloadproces is gevorderd.

Nadat de WebService is geactiveerd zal een controle plaatsvinden waarmee de lokaal opgeslagen
gegevens worden vergeleken met de gegevens in de controller waar men de verbinding mee aan
het opbouwen is. Wanneer hier een verschil wordt gevonden zal dit m.b.v. onderstaand venster
worden weergegeven.
Men kan nu kiezen tussen het toepassen van het lokale profiel of het profiel dat zich in de
controller bevindt.
In geval van twijfel is het in dit geval verstandig te kiezen voor de configuratie in de controller zodat
u er zeker van bent met de meest recente versie te werken.
Deze situatie kan alleen voorkomen indien u al eerder verbinding heeft gemaakt met een
WebService installatie.
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In een aantal gevallen zal nog kort een melding worden gegeven waarbij wordt aangegeven dat de
gebruikersgegevens worden opgehaald van de aangemelde controllers.
Nadat kort het venster met de verbindingsstatus is weergegeven, wordt het inlogvenster getoond.

2.3 Inloggen

In het laatste venster uit de vorige paragraaf kun u nu de aan u ter beschikking gestelde
Gebruikersnaam en Wachtwoord ingeven.
In de voorbeelden maken wij gebruik van een fictief account met de gebruikersnaam 'demo' en het
wachtwoord 'demo' (zonder de aanhalingstekens).
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Nadat u op de button [login] heeft geklikt wordt er verbinding gemaakt met de regelaar(s) en
wordt het startvenster getoond.
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3 Overzicht werkruimte

3.1 Inleiding

In de navolgende hoofdstukken worden de mogelijkheden van de BRControls Webservice
applicatie getoond.
Afhankelijk van de aan u toegewezen rechten kan het voorkomen dat sommige onderdelen niet
zichtbaar zijn of niet te bedienen zijn. Uiteraard zullen de getoonde procesbeelden afwijken van
hetgeen op uw project is geïmplementeerd.

De gebruiker 'demo' waarop deze documentatie is gebaseerd, heeft bijna alle rechten en alle
mogelijkheden.
Boven dit niveau zit nog het serviceniveau 'brcontrols'. Voor dit serviceniveau is een code benodigd
die dagelijks wordt gewijzigd om eventueel misbruik te voorkomen. In de regel is deze code alleen
benodigd voor servicetechnici die ingrijpende mutaties aan de software en/of hardware gaan
doorvoeren.
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3.2 Schermonderdelen

Na het inloggen verschijnt het hoofdvenster.

Het hoofdvenster bestaat uit 6 onderdelen
1. Bovenste vensterrand 
2. Menubalk
3. Snelkeuzebalk
4. Installatie Overzicht aan de linkerzijde
5. Statusoverzicht aan de onderzijde van de vensterrand
6. Procesvenster
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3.2.1 Vensterrand

De vensterrand bevindt zich helemaal bovenin het hoofdvenster van de Webservice applicatie.

Vanaf links de applicatienaam, het versienummer (0.09.063), de ingelogde gebruiker en geheel
rechts de standaard Windows buttons voor minimaliseren, maximaliseren en sluiten.

3.2.2 Menubalk

De menubalk vindt u bovenin de Webservice applicatie, direct onder de vensterrand.

Deze menubalk is voorzien van zogenaamde drop-down menu's wat wil zeggen dat onder de
menuknoppen diverse submenu's kunnen verschijnen, afhankelijk van de configuratie van de
software en uw gebruikersrechten.

De menu's en de submenu's worden besproken in het hoofdstuk Menustructuur , verderop in
dit document.

3.2.3 Snelkeuzebalk

De snelkeuzebalk bevindt zich direct onder de menubalk en stelt u in staat veel gebruikte
commando's met slechts 1 klik van de muis te activeren.

In de huidige versie van de software bestaan de onderstaande snelkeuzes die voor alle aangesloten
onderstations overeenkomen;

Trending - Overzicht van de trendgegevens

Telwerk trending - Overzicht van de pulstellers en telwerken

Alarmoverzicht - Overzicht en bedienvenster van de actieve alarmen

Handstatus Overzicht - Overzicht en bedienvenster van de actieve handstatussen

Bron Registratie - Overzicht van de eventueel aanwezige bronregistraties

Gebruikersbeheer - Overzicht en bedienvenster voor gebruikersgegevens en toegangsrechten

23
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3.2.4 Installatie Overzicht

Aan de linkerzijde* van het venster bevindt zich het Installatie Overzicht met aan de onderzijde de
snelkeuzes die eventueel van toepassing zijn.

Dit deelvenster is globaal op te delen in 4 onderdelen;
1. bovenin de naam van het deelvenster en rechts daarnaast de knoppen voor het docken/

undocken** en de punaise** om het deelvenster naar de vensterrand te verkleinen.
2. direct daaronder staat het BRControls-logo. Dit logo kan op verzoek worden aangepast naar een

klant-specifiek logo.
3. het overgrote deel van het deelvenster is gereserveerd voor de installatie-onderdelen die tijdens

de engineering van uw project door de software-afdeling wordt bepaald. Indien u op één van
deze onderdelen klikt zal het betreffende installatie-onderdeel worden geopend in het
procesvenster***

4. aan de onderzijde zijn de snelkeuzes te vinden op basis waarvan het overzicht wordt
opgebouwd. Klikt u bijvoorbeeld op de snelkeuze [Documentatie] dan zullen de voor dit project
aanwezige documenten worden getoond in plaats van de installatie-onderdelen. Met de
onderste button** van de snelkeuzes kunt u de werking en zichtbaarheid van de snelkeuzes
bepalen.  

* Aangezien dit deelvenster door u zelf te verplaatsen en/of te verbergen is, is het mogelijk dat het
deelvenster zich na het opstarten op een andere locatie bevindt. Het deelvenster kan zelfs buiten de
applicatie worden gesleept.

** In deze Quickstart gaan wij er vanuit dat u bekend bent met de Microsoft Windows
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functionaliteiten en zullen wij de werking van deze standaard onderdelen niet verder omschrijven.

*** Het procesvenster wordt in een volgende paragraaf beschreven.

3.2.5 Statusbalk

Onderaan het venster is ruimte gereserveerd voor de statusbalk.

Op de statusbalk is een overzicht van alle aanwezige alarmen beschikbaar. Tevens vindt u er de
status van eventuele handbedieningen/interventieschakelaars, het geheugengebruik van de
applicatie en de aanwezige regelaars binnen de applicatie. In deze voorbeelden beperkt tot 1
regelaar: Demoregelaar. In de praktijk wordt u de mogelijkheid geboden tot maximaal 6 regelaars
gelijktijdig te verbinden.

De alarmstatussen en de Interventiestatus zijn klikbare buttons: u komt hierdoor snel in een
overzichtsvenster met gedetailleerde informatie.
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3.2.6 Procesvenster

Veruit het grootste deel van het venster wordt gebruikt voor het tonen van de procesbeelden.
Afhankelijk van uw situatie en de aanwezige processen kunnen hier meerdere processen,
installaties, plattegronden e.d. worden getoond.
Voor ieder installatieonderdeel dat wordt geactiveerd, wordt een tabblad geopend zodat het
procesvenster niet vol zal lopen met overlappende gegevens.

Door op de tabbladen te klikken navigeert u eenvoudig door de installatieonderdelen. Aan de
rechterzijde van de tabbladen vindt u twee pijltjes en een dropdownmenu om tevens het door u
gewenste tabblad te kiezen.
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3.3 Menustructuur

Afhankelijk van de aan u toegekende gebruikersrechten en de aanwezige installatie wordt de
menubalk dynamisch opgebouwd.
Aangezien dit voor elk project afwijkend kan zijn, bespreken wij in dit hoofdstuk enkel de algemene
menuonderdelen.

3.3.1 Menu: Bestand

Anders dan dat u binnen standaard Windows-applicaties gewend bent, is het menu [Bestand]
binnen de Webservice slechts bedoeld uw verbindingen te beheren, uit te loggen of de applicatie
af te sluiten.

Het dropdownmenu [Bestand] bestaat uit drie keuze-onderdelen;

[Verbindingen]
Dit menu-item heeft een submenu, te herkennen aan het zwarte pijltje rechts van de tekst. In de
basissituatie vindt u hier een button [Configuratie] waarmee u de Verbindingsmanager opstart
en meerdere verbindingen kunt configureren om deze in een later stadium eenvoudig te kunnen
kiezen. 

[Uitloggen]
De huidige gebruiker wordt afgemeld, het hoofdvenster wordt gesloten en het aanmeldvenster
wordt weer getoond.
Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk de eerder ingevoerde gebruiker en/of het eerder
ingevoerde wachtwoord op te slaan.

[Afsluiten]
Indien u deze keuze maakt wordt de applicatie geheel afgesloten.



BRControls Webservice

Versie: PRERELEASE.09.067

24

3.3.2 Menu: Informatie

Het menu [Informatie] is opgedeeld in 2 of meerdere delen, afhankelijk van uw configuratie.
De eerste 4 keuzes bieden u informatie over globaal in de installatie aanwezige gegevens terwijl de
keuzes daaronder (1 per aanwezige regelaar) toegang geven tot een submenu per regelaar met
daarin specifieke informatie met betrekking tot de gekozen regelaar.

Het dropdownmenu [Informatie] bestaat uit minimaal 5 keuze-onderdelen;

[Trending]
De aanwezige historische trendpennen wordt middels een popup-venster weergegeven. U kunt
hier diverse keuzes maken om de historische data te visualiseren.

[Telwerk Trending]
De aanwezige bedrijfsurentellers worden middels een popup-venster weergegeven. U kunt hier
diverse keuzes maken om de bedrijfsuren van de geprogrammeerde installatieonderdelen te
visualiseren

[Alarm Overzicht]
Het alarmoverzicht wordt middels een popup-venster getoond. Afhankelijk van de configuratie
kunt u in deze popup de status van een alarm aflezen en dit alarm eventueel bevestigen en
resetten.

[Handstatus Overzicht]
Indien een ingang of uitgang via de Webservice aplicatie en/of via de interventieschakelaars op
de I/O modulen in een handmatige status is gebracht, kun u na het aanklikkken van deze keuze,
een popup-venster openen met een gedetailleerde weergave van de in- en/of uitgangen die een
niet-automatische stand bezitten.
Afhankelijk van de aan u toegekende gebruikersrechten kun u deze handstatus opheffen (indien
deze niet met een interventieschakelaar tot stand is gekomen).

De hierboven beschreven keuze-onderdelen hebben alle betrekking op het totaal van de
aangesloten regelaars.
De 5e (tot maximaal 10e) keuze heeft betrekking op de regelaar, in deze voorbeelden:
Demoregelaar.
U ziet hier aan de rechterzijde een klein zwart driehoekje dat aangeeft dat er zich een submemu
achter bevindt.

Dit submenu bestaat uit weer drie onderdelen die voor iedere aangesloten regelaar gelijk zijn.

[Systeem Informatie]
Deze keuze opent een popup-venster waarin informatie wordt getoond over het project, het
netwerk, de regelaar en de communicatie.
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[Systeem Logboek]
In het systeemlogboek wordt allerhande data verzameld over de status van de regelaar,
communicatie van en naar de regelaar, alarmen, verandering is handstatus e.d.
Door middel van voorgedefiniëerde filters is in dit popup-venster snel de informatie te vinden
die wordt gezocht.

[Gebruikers Logboek]
In dit logboek kan een gebruiker met voldoende rechten informatie opslaan over bijvoorbeeld
uitgevoerde werkzaamheden, opgeloste storingen e.d.
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3.3.3 Menu: Basis Configuratie

Het menu [Basis Configuratie] biedt de mogelijkheid om per aangesloten regelaar diverse
trendingen en telwerken te configureren en tevens de klokken in te stellen.

Het dropdownmenu [Basis Configuratie] wordt opgebouwd aan de hand van de aangesloten
regelaars en bevat in dit voorbeeld dus slechts 1 keuze: Demoregelaar die op zijn beurt weer een
submenu opent met de onderstaande onderdelen;

[Trend Configuratie]
Na het maken van deze keuze opent een popup-venster waarin u een uitgebreide configuratie
kunt aanmaken om allerhande data uit de aangesloten regelaar op te slaan om in een later
stadium weer op te vragen en te visualiseren.

[Trend Groep Configuratie]
Om het voor u zelf eenvoudig te maken biedt deze keuze u de mogelijkheid van de in de [Trend
Configuratie] aangemaakte trenddata, diverse groepen aan te maken waarin u bijvoorbeeld
processen kunt samenvoegen, alle temperaturen wilt verzamelen, alle data van de tweede ketel
kunt samenvoegen e.d.

[Telwerk Configuratie]
In het menu telwerkconfiguratie maakt u de (bedrijfs)urentellers aan die in een later stadium
kunnen worden gebruikt voor onderhoudsalarmeringen e.d. 

[Proces Klokken]
Afhankelijk van de in de processoftware geprogrammeerde klokken kunt u hier voor iedere klok
de schakeltijden bepalen.

[Uitzonderings Klokken]
Met de uitzonderingsklokken kunt u bepaalde periodes aangeven door het jaar heen waarop een
klok of een groep van klokken een afwijkende schakelactie dient uit te voeren, bijvoorbeeld
tijdens vakantieperiodes.
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3.3.4 Menu: Systeem Configuratie

Het menu [Systeem Configuratie] biedt de mogelijkheid om het gebruikersbeheer te openen en
tevens per aangesloten regelaar diverse alarminstellingen en meldsystemen te configureren.

Het dropdownmenu [Systeem Configuratie] wordt gedeeltelijk opgebouwd aan de hand van de
aangesloten regelaars en bevat in dit voorbeeld dus slechts 1 vaste keuze: Gebruikersbeheer en 1
variabele keuze: Demoregelaar die op zijn beurt weer een submenu opent met de onderstaande
onderdelen;

[Alarm Configuratie]
Na het maken van deze keuze opent een popup-venster waarin u een uitgebreide configuratie
kunt aanmaken om allerhande alarmen binnen het systeem en daarbuiten te kunnen aanmaken
en melden. 

[Alarm Organisatie]
In dit venster worden de ontvangers van de alarmen bepaald. Tevens kunnen hier prioriteiten-
en datumfilters worden bepaald.

[Alarm Profielen]
In dit menu kan een overzicht worden aangemaakt van de betrokken organisaties die voor de
diverse alarmen te benaderen zijn. 

[Meldsystemen]
Een alarm kan op vele manieren aan de gebruiker of dienstdoende monteur worden gemeld. In
dit menu zijn al deze gegevens in te configureren.

[SNMP Configuratie]
Het Simple Network Management Protocol is van oudsher de manier om de status van
netwerkapparatuur aan de 'buitenwereld' kenbaar te maken. BRControls voorziet in haar
apparatuur standaard een SNMP V2 voorziening om de benodigde traps en user-fields te
koppelen aan bepaalde (alarm)statussen van de aangesloten regelaar.
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3.3.5 Menu: Optionele Modules

Het menu [Optionele Modules] biedt de mogelijkheid om de status en data van de additioneel
toegevoegde modules zoals broninstallaties, toegangsbeheer e.d. raadplegen. Tevens is onder deze
optie het Tagoverzicht te raadplegen waar alle aanwezige data, zowel de fysieke I/O van de
voorregelingen en de naregelingen alsook de protocolinformatie is ondergebracht.

Het dropdownmenu [Optionele Modules] wordt gedeeltelijk opgebouwd aan de hand van de
aangesloten regelaars en bevat in dit voorbeeld dus slechts 1 vaste keuze: Bron Registratie en 1
variabele keuze: Demoregelaar die op zijn beurt weer een submenu opent met de onderstaande
onderdelen;

[Logboek Toegangscontrole]
Indien er een toegangscontrolesysteem is opgenomen in de configuratie is middels deze keuze
de status van de aanwezige sleutels, gebruikers e.d. te raadplegen. 

[Status Toegangsbeheer]
In dit venster wordt gedetailleerde informatie van eventueel aanwezige Proxline
toegangscontrolesystemen weergegeven.

[Tag Overzicht]
Het tagoverzicht biedt een uitgebreid overzicht van alle in de regelaar aanwezige data. op basis
van uw gebruikersrechten is het binnen het tagoverzicht eventueel mogelijk de getoonde data te
manipuleren.
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3.3.6 Menu: Module Configuratie

Het menu [Module Configuratie] biedt de mogelijkheid om de additioneel toegevoegde modulen te
configureren.

Het dropdownmenu [Module Configuratie] wordt opgebouwd aan de hand van de aangesloten
regelaars en bevat in dit voorbeeld dus slechts 1keuze: Demoregelaar die op zijn beurt weer een
submenu opent met de onderstaande onderdelen;

[Toegangsbeheer]
Deze module is bedoeld voor het koppelen en configureren van transponders aan bepaalde
gebruikersgroepen die op hun beurt weer bepaalde instellingen en toegangstijden vereisen.

[Sleutelbeheer]
In dit venster worden de gebruikers van eventueel aangesloten sleutelkasten geconfigureerd.

[Energie Registratie Configuratie]
Speciaal voor broninstallaties is de energie registratie configuratie module ontwikkeld. In deze
module worden de diverse bron-onderdelen geconfigureerd zodat er een energiebalans kan
worden gevisualiseerd en gerapporteerd.

[Naregel Configuratie]
Middels dit moduul worden de BRN20 naregelingen geconfigureerd. Meer informatie over dit
onderwerp is te vinden in de documentatie van de BRN20 naregelingen.

[Activiteiten Configuratie]
In grote sportfaciliteiten en theaters bestaan in de regel geen vaste weekprogramma's waarop
de installatie ingesteld kan worden. Deze module biedt u de mogelijkheid een compleet
activiteitenprogramma te configureren op basis van een Outlook-look-a-like agenda.

[BR-DALI Configuratie]
Dali is een door BRControls geïmplementeerde oplossing voor intelligente
verlichtingsschakelingen in gebouwen. Middels deze module kunt u de volledige configuratie van
de aangesloten Dali-nodes configureren.
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3.3.7 Menu: Tools

Het menu [Tools] is geheel rechts op de Menubalk gepositioneert en biedt de mogelijkheid om de
layout van de applicatie aan te passen aan uw wensen.

Het dropdownmenu [Tools] is opgebouwd uit 3 onderdelen

[Reset Layout]
Deze keuze plaatst de vensteren weer op hun originele plek, de ingestelde kleurenschema's
blijven ongewijzigd.

[Config BrWeb]
Dit menu-item opent een pop-up venster waarin u diverse communicatie-gerelateerde
instellingen voor de aangesloten BRControls Systeemcontrollers kunt inzien en aanpassen. Meer
hierover vindt u in het hoofdstuk Werking - Communicatie

[Look and Feel]
De keuze biedt u de mogelijkheid de knoppen en kleuren van de applicatie-onderdelen op basis
van enkele voorgedefiniëerde stijlen aan te passen en eventueel weer te resetten naar de
System-default waarden. Meer hierover vindt u in het hoofdstuk Werking - Look and Feel
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4 Werking

4.1 Algemeen

Voor de bediening van de diverse onderdelen in de Webservice gaan wij er van uit dat u bekend
bent met de Windows interface en het gebruik van de muis.

Voor de uitleg van de diverse bedieningen gaan wij uit van een fictief installatiedeel met een
warmteopwekker en twee afgaande groepen.
De Webservice is gestart en er is ingelogd.
In het deelvenster [Installatie Overzicht] is met de linkermuisknop geklikt op het onderdeel
[Warmteopwekking] zodat het procesbeeld van de warmteopwekking het venster heeft gevuld en
er boven het procesvenster een tabblad met de tekst [Warmteopwekking] is verschenen.

Uw situatie zal zeker afwijkend zijn maar de manier van bedienen is voor iedere installatie gelijk. 
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4.1.1 Mouse-over / Tooltips

Indien u de cursor met de muis boven een proceswaarde of een actief grafisch symbool plaatst
(zonder vervolgens te klikken) verschijnt een tooltip met een korte beschrijving van het onderdeel.

In onderstaand voorbeeld is de muiscursor boven de procestekst [Aanwarmen] geplaatst waardoor
na korte tijd de tooltip met de tekst [Bedrijf toestand code] verschijnt.
Nadat u de cursor van de tekst [Aanwarmen] wegschuift, verdwijnt de tooltip direct. 

In voorkomende gevallen zijn er voor een onderdeel meerdere tooltips beschikbaar, bijvoorbeeld
voor een pomp.
Een mouse-over boven de proceswaarde [Aan] resulteert in een tooltip met de uitleg van het
commando.

Verschuift u de cursor nu boven het symbool van de pomp zélf dan verdwijnt de vorige tooltip en
verschijnt de tooltip behorend bij het pompsymbool.
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Deze functionaliteit is ook te gebruiken om de tooltip van een button in beeld te krijgen.
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4.1.2 Linkermuiknop

De linkermuisknop wordt gebruikt voor onderstaande acties;

Menu-items
selecteren van (sub)menu-items 

Buttons
bediening van buttons

Overwerkklokken
aan of uitschakelen van de overwerkklok

Setpoint- en parametervelden
selecteren van setpoint en parametervelden (zie één van de volgende paragrafen)

Alarmbellen
indien op met de rechtermuisknop op een alarmbel klikt, verschijnt er een popup met
additionele informatie

en verder de standaard Windows bedieningen zoals u die tevens in andere pakketten gewend
bent.
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4.1.3 Rechtermuisknop

De rechtermuisknop heeft in de Webservice applicatie diverse functies, afhankelijk van het object
waarop wordt geklikt.

Buttons
rechtsklikken op een button heeft dezelfde functie als linksklikken, te weten het bedienen van de
button

Alarmbellen
indien op met de rechtermuisknop op een alarmbel klikt, verschijnt er een popup met
additionele informatie

Weergegeven waarden of actieve componenten
er wordt een popup geopend met een submenu waaruit u een keuze dient te maken

Opent het popup venster voor handbediening (zie volgende paragraaf)

Opent het popup venster voor een realtime weergave van de status, gemeten of gestuurde
waarde. (zie volgende paragraaf)

Opent het popup venster van de memory trending. Deze grafiek is van ongeveer de laatste 48
uur op basis van het FIFO principe (First In, First Out). (zie volgende paragraaf)
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4.1.4 Verstellingen

Het verstellen van een setpoint of parameter is een normale procesactie. Dit wordt niet als een
Handbediening (zie volgende paragraaf) of Interventie aangemerkt.
Indien u in het volgende voorbeeld een setpoint van de stooklijn aanpast, zal dit (binnen de
eventueel in de applicatiesoftware gestelde grenzen) door de software worden verwerkt en gelijk
binnen de regeling worden gebruikt. U krijgt derhalve ook geen melding van Handbediening of
Interventie Niet Automatisch.

In dit voorbeeld klikken wij op de button [Instellingen] die onder het ketelsymbool is geplaatst. Er
wordt dan een popup venster geopend met de voor dit proces relevante informatie

 De popup vensters verschillen uiteraard bij ieder project van grootte, inhoud en waarden maar de
opbouw en werking is in alle gevallen hetzelfde.

Waardevelden of grafiekvelden met een grijze achtergrond
Over het algemeen kan gesteld worden dat parameters en setpoints met een grijze achtergrond
niet versteld kunnen worden. Afhankelijk van de configuratie is het eventueel wel mogelijk om een
live-trend of memory trend van deze waarde te tonen. Zie hiervoor de volgende paragrafen.

Waardevelden of grafiekvelden met een witte achtergrond
De velden met een witte achtergrond kunnen in de regel versteld worden. Het is echter mogelijk
dat er in de applicatiesoftware grenzen zijn gesteld aan bijvoorbeeld een minimale onderwaarde of
een maximale bovenwaarde om kritieke procesonderdelen te bevensteren tegen te rigoureuze
verstellingen die het onderliggende proces teveel zouden kunnen verstoren.
Om de waarde aan te passen dient u de muis boven de waarde te brengen waarna de eventuele
tooltip verschijnt en de waarde vetgedrukt wordt weergegeven.
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Klikt u bijvoorbeeld op de waarde in het veld achter [Setpoint Y2] dan verschijnt er het volgende
popup venster;

In de vensterrand verschijnt de projectnaam tussen vierkante haken [ZWOLLE] en daarachter staat
het tag-ID, in dit geval SP43 (Setpoint 43),
Voor het gemarkeerde waardeveld wordt de tekst van de tooltip weergegeven of een andere
verklarende tekst, afhankelijk van de opbouw van de applicatiesoftware. 
U kun t nu direct een waarde intypen en vervolgens op de button [Instellen] klikken. De waarde
wordt dan direct in de applicatiesoftware verwerkt zoals uit het voorbeeld blijkt. (de waarde is
versteld van 60,0 naar 65,0)

Aangezien de nieuwe waarde in dit geval tevens van invloed is op de weergave van de stooklijn, is
deze ook realtime aangepast.

Het popup venster achter de button [Parameters] onder de Radiatorengroep is gelijk aan opzet en
werking maar in dit geval met meer parameters en setpoints dan het eerder getoonde
Instellingenvenster van de Ketelregeling.
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4.2 Informatie modules

Dit hoofdstuk beschrijft alle modules die u in het menu Informatie  kunt kiezen.

Trending

Telwerk Trending

Alarm Overzicht

Handstatus Overzicht

Systeeminformatie

Systeem Logboek

Gebruikers Logboek

24



BRControls Webservice

Versie: PRERELEASE.09.067

42

4.2.1 Trending

De informatie module Trending is bedoeld voor het visualiseren, opslaan en afdrukken van
historische trendgegevens.

De module wordt opgestart via de menukeuzes Informatie - Trending

Er worden twee popupvensters geopend. In het voorste popupvenster [Trend Visualisatie] kunt u
de gewenste keuzes maken waarna deze vervolgens in het achterste popupvenster [Historische
Trends bekijken] worden getoond. Nadat de gewenste keuzes worden getoond kunt u door middel
van de menuknoppen de gegevens opslaan en/of afdrukken.

 Let op: u kunt maximaal 10 trendpennen gelijktijdig tonen in de grafische weergave!

Trend Visualisatie

Dit popupvenster bestaat uit twee hoofdonderdelen
1. [Periode Selectie]

Hier bepaalt u van welke periode u de historische trendgegevens wilt opvragen en visualiseren
2. [Trendpen Selectie]

In dit deelvenster bepaalt u welke van de aanwezige trendpennen u wilt tonen van de eerder
opgegeven periode.
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Indien u historische trendgegevens wilt inzien van de huidige dag dient u, voordat u onderstaande
instellingen doet, eerst de meeste recente data op te slaan op de SDCard in de BRControls
systeemcontrollers. Om de SDCard niet overmatig te belasten wordt de meest recente data
(maximaal 4 uur) in het RAM-geheugen van de regelaar opgeslagen.
U slaat deze data op door éénmaal op de button [Trends Bijwerken] te klikken. 

De meeste recente data is nu beschikbaar voor visualisatie.

Datumbereik instellen

De standaard instelling bij het openen van het venster is de afgelopen drie dagen.
U kunt het datumbereik naar wens aanpassen. De velden [Einddatum] en [Aantal dagen] worden,
afhankelijk van uw keuzes, automatisch aangepast.

Klikt u op de button [Startdatum] dan wordt een kalender geopend zoals in het volgende
voorbeeld;

Het geselecteerde datumbereik (in dit geval drie dagen) wordt in het blauw weergegeven, tevens is
de startdatum voorzien van een oranje achtergrond.
Bovenin de kalender worden de geselecteerde maand en het jaar getoond, daaronder de dagen en
aan de linkerzijde de weeknummers.
U kunt nu met de muis klikken op een nieuwe startdatum, bijvoorbeeld 1 mei, om de gegevens van
1 mei t/m 3 mei op te vragen.
Nadat u op OK hebt geklikt is de startdatum op 1 mei gezet en de einddatum automatisch
aangepast naar 3 mei.
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Klikt u daarna weer op de button [Startdatum] dan is de periode 1 t/m 3 mei geactiveerd.

Middels de zwarte pijltjes in de bovenhoeken van de kalender kunt u snel naar andere data
navigeren.
Met het enkele pijltje verschuift de kalender 1 maand voor- of achteruit. Met de dubbele pijltjes
kunt u 12 maanden (1 jaar) vooruit of achteruit. 

Indien u een datumbereik kiest waarop geen historische data beschikbaar is, worden deze dagen
niet getoond en zijn derhalve niet te selecteren.

U kunt ook door middel van selecteren met de muis een eigen datumbereik kiezen.
De muis plaatst u op de gewenste startdatum en met ingedrukte linkermuisknop sleept u over de
gewenste dagen waarna u op [OK] klikt om het datumbereik te bevestigen. U kunt ook op de
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startdatum klikken, de [Shift] toets op uw toetsenbord indrukken en daarna met de linker
muistoets de gewenste einddatum selecteren.

Het datumbereik wordt aangepast. Merk tevens op dat de [Periode] button omschakelt naar de
tekst [Kalender] ten teken dat er een niet voorgedefinieerd datumbereik is gekozen.

Indien u meer dan 1 maand (31 dagen) aan data probeert op te vragen krijg u een melding [Teveel
dagen] in het veld [Einddatum]. U dient vervolgens een kleiner datumbereik te kiezen.

Het drop-down menu [Periode] biedt u de mogelijkheid om snel te kiezen uit enkele
voorgedefinieerde datumbereiken.
Indien u na het openen van het popupvenster direct een periode kiest, wordt de startdatum
automatisch aangepast naar de huidige datum minus de ingestelde periode. Heeft u echter al een
startdatum gekozen zoals eerder omschreven, dan wordt vanaf die datum de gekozen periode
vooruit geteld. Het kan dan dus voorkomen dat er een datum in de toekomst als einddatum wordt
ingesteld waar uiteraard nog geen data voor beschikbaar is.
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Trendpennen selecteren

Het linker deel bovenste deelvenster bevat filters en voorgedefinieerde selecties op basis van de
opbouw van de logi.CAD software in de BRControls Systeemcontrollers. Deze filters en selecties
zullen in uw geval dus afwijkend kunnen zijn.

Het veld [Filtertekst] kunt u gebruiken om snel een zoektekst in te voeren om de gewenste
trendpennen te selecteren. terwijl u typt worden de trendpennen waar de zoektekst in voorkomt
al dynamisch voor u gefilterd.
Een zoektekst met de beginletters 'luc' resulteert in onderstaande selectie;
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Typt u nu verder, bijvoorbeeld 'luchtk', dan wordt de selectie direct beperkt tot de trendpennen
waar alleen deze tekst in voorkomt.

De filtertekst is hoofdletter-ongevoelig en heeft betrekking op de velden [Regelaar], [Proces] en
[Tagname]. 
U kunt ook een deel van een tekst intypen om het gewenste resultaat te bereiken, bijvoorbeeld
'afsl' dat resulteert in onderstaande trendpennen.
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Om de zoekresultaten te specificeren kunt u ook keuzen maken in de velden [Regelaar], [Proces] en
[IO Type].
Voorbeeld: van de Luchtbehandeling wilt u alleen de analoge ingangen (AI) selecteren.
Uitvoering: u maakt de eventuele filtertekst leeg door op het kruisje te klikken. Vervolgens
selecteert u Luchtbehandeling onder [Proces] en AI onder [IO Type]. Zodra u Luchtbehandeling
heeft gekozen worden alleen de beschikbare IO-typen getoond in [IO Type] die in het proces
Luchtbehandeling zijn getoond.

U kunt ook meerdere selecties in de diverse kolommen maken door met een ingedrukte [Shift] of
[CTRL] toets te selecteren.
Voorbeeld: van de processen Algemeen en Radiatoren wilt u alleen de analoge in- en uitgangen
(AI/AO) selecteren.
Uitvoering: u maakt de eventuele filtertekst leeg door op het kruisje te klikken. Vervolgens
selecteert u met ingedrukte [CTRL] toets onder [Proces] zowel Algemeen alsook radiatoren.
Hetzelfde doet u in de kolom [IO Type] met AI en AO. De van toepassing zijnde trendpennen
worden getoond in het venster [Aanwezige trendpennen]
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Bij grotere installaties met meerdere BRControls Systeemcontrollers kunt u ook de kolom
[Regelaar] betrekken in uw selectie en in alle eerdergenoemde combinaties is de filtertekst
uiteraard ook te gebruiken.
Door middel van eerdergenoemde selectiemogelijkheden kunt u snel de juiste trendpennen uit uw
installatie selecteren, ongeacht de grootte van het volledige systeem.
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Geselecteerde trendpennen tonen

Nadat u in de vorige paragraaf de gewenste selectie hebt gemaakt, kunt u deze nu grafisch weer
laten geven.
Hiervoor zijn de vensters [Aanwezige trendpennen], [Trendgroepen] en [Geselecteerde
trendpennen] en de drie transportbuttons beschikbaar.

Het venster [Aanwezige trendpennen] bevat de selectie die u heeft gemaakt.
Ook hier kunt u nog uw selectie specificeren van hetgeen u daadwerkelijk wilt visualiseren.

Klik met de muis op een trendpen om deze te selecteren. U kunt meerdere trendpennen selecteren
door gebruik te maken van de standaard Windows functionaliteit voor selecteren met de [Shift] en
[CTRL] toetsen.
Daarna kunt u met de transportbuttons tussen beide vensters de geselecteerde trendpennen
overbrengen naar het venster [Geselecteerde trendpennen].
U kunt ook dubbelklikken op een trendpen om deze direct naar het andere venster over te
brengen.

Nadat u op de transportbutton hebt geklikt worden de drie in dit voorbeeld geselecteerde
trendpennen naar het venster [Geselecteerde trendpennen] overgebracht.

 Let op: u kunt maximaal 10 trendpennen gelijktijdig tonen in de grafische weergave! Worden er
meer trendpennen overgebracht dan verschijnt een foutmelding, wordt het [Aanwezige
trendpennen] overzicht geblokkeerd en de button [Trends weergeven] tevens niet meer
bedienbaar en dient u in het [Geselecteerde trendpennen] overzicht enkele trendpennen te
deselecteren (dubbelklikken of selecteren en met de transportbuttons overbrengen naar het
[Aanwezige trendpennen] overzicht) totdat er maximaal 10 zijn geselecteerd.

Indien de correcte keuzes zijn gemaakt klikt u op de button [Trends weergeven] waarna de
gegevens worden opgehaald en de grafische weergave wordt getoond.
Voor dit voorbeeld gebruiken wij 1 trendpen, de buitentemperatuur van AI-6
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Bovenin het venster worden in de menubalk enkele buttons getoond waarmee u de gegevens kunt
opslaan, exporteren en afdrukken. Tevens wordt de mogelijkheid geboden diverse instellingen aan
te passen voor de grafische weergave.

Menubutton [Exporteren]

Exporteren als BMP
Er wordt een [Opslaan Als...] venster getoond waarin u de naam van het BMP bestand en de
opslaglocatie dient in te geven.

Exporteren als JPEG
Er wordt een [Opslaan Als...] venster getoond waarin u de naam van het JPEG bestand en de
opslaglocatie dient in te geven.

Exporteren als PNG
Er wordt een [Opslaan Als...] venster getoond waarin u de naam van het PNG bestand en de
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opslaglocatie dient in te geven.

Exporteren als EXCEL
Er wordt een nieuw venster getoond (een embedded Java EXCEL) waarin u de meest gangbare
EXCEL commando's en bewerkingen uit kunt voeren.

Exporteren naar klembord
Met deze keuze wordt een screendump van het zichtbare venster naar het Windows-klembord
gekopieerd waarna u dit kunt plakken in andere programma's

Menubutton [Afdrukken]
Het printericoontje op de menubalk geeft u de mogelijkheid de getoonde gegevens af te drukken.

Er wordt een venster met het afdrukvoorbeeld geopend waar u de gewenste instellingen voor uw
printopdracht kunt ingeven. Heeft u een PDF-printer geïnstalleerd dan kunt u de afdruk ook als PDF
bestand opslaan.

Menubutton [Instellingen]
Het potloodicoontje op de menubalk opent het instellingenvenster voor de presentatie van de
gegevens.
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De volledige werking van deze instellingsmodule wordt in deze versie van de documentatie nog
niet beschreven.
Van belang is te weten dat deze instellingen niet worden opgeslagen.

Werking Hoofdvenster
In het hoofdvenster worden de geselecteerde trendpennen getoond.

Zoomen
Indien u op een bepaald deel van de grafiek in wilt zoomen sleept u met ingedrukte linkermuisknop
een kader om de gewenste gegevens.

 LET OP: om in te zoomen dient het kader linksboven te starten en rechtsonder te eindigen. U
sleept dus van links naar rechts en gelijktijdig van boven naar beneden. Om uit te zoomen naar de
beginwaarde sleept u een kader in een andere volgorde dan voor het inzoomen. De plek binnen
het venster waar u het uitzoomkader begint is verder niet van belang. u mag dan ook bijvoorbeeld
van rechts naar links slepen en van onder naar boven.

Extra functies
Klikt u in het hoofdvenster op de rechtermuisknop dan verschijnt op de plek van de muiscursor een
venster met aanvullende functies

Standaard worden alle trendpunten weergegeven [Alle punten op 1 pagina]
Een trendpunt (sample) wordt gedefinieerd in de Trendconfiguratie . Indien een trendpen ieder
kwartier wordt opgeslagen (sampletijd) en u toont een trendoverzicht van de laatste drie dagen
dan zijn er 3 dagen x 24 uren x 4 samples = 288 trendpunten in beeld gebracht.
Het aantal trendpunten dat u kiest (50, 100 of 200) wordt altijd gerekend vanaf het eerst

72
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beschikbare trendpunt in het gekozen datumbereik.

Indien er meerdere trendpennen gelijktijdig worden weergegeven kunt u door middel van het in-
en uitschakelen van de vinkjes bovenin het grafische venster tijdelijk enkele trendpennen
verbergen.
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4.2.2 Telwerk Trending

De informatie module Telwerk Trending is bedoeld voor het visualiseren, opslaan en afdrukken van
historische uren- en pulstellers.

De module wordt opgestart via de menukeuzes Informatie - Telwerk Trending

De werking met betrekking tot het selecteren en afbeelden van de gegevens is verder identiek aan
Trending.
Binnen de Telwerk Trending module is het aanmaken van Trendgroepen echter niet mogelijk.
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4.2.3 Alarm Overzicht

De informatie module Alarm Overzicht is bedoeld voor het visualiseren, bevestigen en eventueel
resetten van de diverse storingen en alarmen.

De module wordt opgestart via de menukeuzes Informatie - Alarm Overzicht

Vervolgens wordt het popup venster [Alarm Overzicht] getoond.

Het venster bevat 2 tabbladen, Regelaar Alarmen en Naregel Alarmen. In deze versie van de
documentatie beperken wij ons tot de Regelaar Alarmen.

Het Alarmoverzicht bevat 12 kolommen die hierna worden besproken.
De meeste van onderstaande alarminstellingen worden geconfigureerd in de Alarmconfiguratie
van de desbetreffende regelaar.

[Index]
Dit volgnummer wordt door de software toegekend
[Ga]

Indien dit in de onderliggende software is voorzien, wordt na het klikken op dit icoontje  een
popup venster getoond waarin de processen zijn benoemd waar deze storing is gevisualiseerd.
Nadat u uw keuze heeft gemaakt door te klikken op het desbetreffende proces, wordt het grafische
procesbeeld geopend waar deze storing aanwezig is. Indien het veld leeg is, is de functie niet
geprogrammeerd bij de desbetreffende storing.

113
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[Type]
Het Type veld kent drie statussen.

1.  Gele bel - Alarm Niet Urgent, niet bevestigd

2.  Rode bel - Alarm Urgent, niet bevestigd

3.  Blauwe bel - Alarm Urgent of Niet Urgent is bevestigd

Door te klikken op een gele of rode bel kunt u het alarm bevestigen. Dit verandert alleen de status
(kleur van de bel) van het alarm maar is verder niet van invloed op de eventuele afhandeling/
verwerking van het alarm!

 Let op: Indien een alarm naar BRScheduler wordt doorgezonden, wordt na verzending het
alarm automatisch bevestigd door BRScheduler!
[Regelaar]
Dit veld bevat de naam van de BRControls systeemcontroller waar het alarm in is opgetreden.
[Alarm]
Het Alarm veld bevat het indexnummer van het alarm zoals dit geprogrammeerd is in de 
Alarmconfiguratie .
[Prio]
Een alarm kan op 9 prioriteitsniveaus worden ingesteld. Prioriteitsniveaus 0, 1 en 2 zijn Urgente
alarmen. De niveaus 3 t/m 9 zijn de Niet Urgente alarmen.
Het prioriteitsniveau wordt ingesteld in de Alarmconfiguratie .
[Alarm Naam]
Dit veld bevat de naam van het alarm en wordt tevens ingesteld in de Alarmconfiguratie  
De procesnaam wordt tussen blokhaken weergegeven, vervolgens een punt en afsluitend de naam
van het alarm.
[Alarm tijd]
In dit veld wordt de tijd getoond waarop het alarm is opgetreden.
[Actie]
Dit veld kan meerdere symbolen bevatten die de status van de eventuele vervolgacties aan geeft.

  Geen vervolgactie

 Bezig met verwerking

 Alarmdoormelding vertraagd

 Email verstuurd

 Email niet kunnen versturen

SMS verstuurd

 SMS niet kunnen versturen

 Alarm naar BRScheduler verzonden

 Alarm niet naar BRScheduler kunnen verzenden

 Alarm via SNMP client gemeld aan server
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 Algemeen probleem met de alarmdoormelding
[Verzonden]
Tijd van verzending (indien meerdere doorzendingen zijn geselecteerd is dit het tijdstempel van de
eerste succesvolle doorzending)
[Reset]
Afhankelijk van de instellingen in de Alarmconfiguratie  wordt u de mogelijkheid geboden het
alarm te resetten. Indien het alarm fysiek nog aanwezig is, zal het alarm weer opnieuw in de lijst
worden gezet en worden de eventuele doormeldingen weer opnieuw gegenereerd. Indien het
alarm is ingesteld om niet te kunnen worden gereset via de Webservice dat is er geen resetbutton
aanwezig.
[Actie Text]
Bij ieder alarm kan een korte instructie worden ingevuld in de Alarmconfiguratie . Indien er een
instructie is ingevuld, verschijnt deze bij het optreden van het alarm in dit veld.

113
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4.2.4 Handstatus Overzicht

De informatie module handstatus Overzicht is bedoeld voor het visualiseren en eventueel opheffen
van de diverse handbedieningen.

De module wordt opgestart via de menukeuzes Informatie - Handstatus Overzicht

De module is tevens te starten met de snelkoppeling in de statusbalk van het hoofdvenster.

Vervolgens wordt het popup venster [Interventie hand Status overzicht] getoond.

Het Interventie hand Status overzicht bevat 6 kolommen die hierna worden besproken.

[Index]
Dit volgnummer wordt door de software toegekend
[Regelaar]
Dit veld bevat de naam van de BRControls systeemcontroller waar het alarm in is opgetreden.
[IO Type]
Omschrijft het type van het datapunt dat zich in een handstatus bevindt.
[IO Index]
Het volgnummer van het betreffende datapunt (dit volgnummer is in de onderstationsoftware
toegekend).
[Tagnaam]
Dit veld bevat de naam van het datapunt.
De procesnaam wordt tussen blokhaken weergegeven, vervolgens een punt en afsluitend de naam
van het datapunt.
[Auto mode]
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Dit veld kan meerdere symbolen bevatten die de status van de handbediening weergeven

  Handbediening ingesteld via Webservice

 Handbediening middels interventieschakelaar

 Handbediening middels interventieschakelaar én Webservice. De interventieschakelaar heeft
altijd voorrang!

Afhankelijk van het voor u ingestelde niveau gebruikerskunt u de handbediening ongedaan maken. 

 LET OP: een handbediening is niet zomaar gedaan. Het weer automatisch zetten kan
ingrijpende gevolgen binnen uw installatie!

Indien u klikt op het icoontje met het steeksleuteltje en het grijze handje  krijgt u een
waarschuwing middels een popupvenster. U dient deze waarschuwing te accepteren om het
datapunt weer automatisch te zetten.

Nadat u deze waarschuwing hebt geaccepteerd zal het betreffende datapunt uit de lijst
verdwijnen.

Handbediening waarbij een interventieschakelaar is betrokken, kunt u niet via de Webservice in
een automatische toestand brengen.
Tracht u dit te doen dan verschijnt de volgende foutmelding. U dient deze handbedieningen fysiek
op de RIO-modulen of de systeemcontroller ongedaan te maken.



61

© 2014 BRControls Products B.V. - M.G.H. Vierhuis

Werking
Informatie modules

4.2.5 Systeem Informatie

De informatie module Systeem Informatie is bedoeld voor het visualiseren van algemene
informatie van de betreffende systeemcontroller

De module wordt opgestart via de menukeuzes Informatie - <naam van de regelaar> - Systeem
Informatie

Vervolgens wordt het popup venster [Systeem Informatie <regelkastnaam>] getoond.
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Het venster is opgedeeld in 4 blokken;
1. Project Informatie
2. Netwerk Informatie
3. Regelaar Informatie
4. Communicatie

Project Informatie
[Projectnaam] bevat de naam van het project zoals in de logi.CAD onderstationsoftware
geconfigureerd
[Regelkast] bevat de naam van de regelkast zoals in de logi.CAD onderstationsoftware
geconfigureerd
[LC Build Datum] bevat het datum- en tijdstempel van de logi.CAD onderstationsoftware

Netwerk Informatie
[MAC Adres] bevat het MAC adres van de LAN netwerkinterface
[IP Adres] bevat het IP-adres van de LAN netwerkinterface
[Subnetmask] bevat het Subnetmasker van de LAN netwerkinterface
[Gateway] bevat het IP-adres van de Gateway van de LAN netwerkinterface

Regelaar Informatie
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[Type] bevat het type van de systeemcontroller. BHPS45 staat voor de BRC45 Modulaire
Systeemcontroller, BHPS23 staat voor de BRC23 Compacte Systeemcontroller
[BHCP ID] bevat het (binnen een netwerk) unieke ID van de systeemcontroller
[Kernel Versie] bevat het versienummer van de kernel (Operating System van de
systeemcontroller) en tevens een button voor het uploaden van de meest recente kernel
[Kernel Build Datum] bevat het datum- en tijdstempel van de Kernel Versie
[Systeemtijd] bevat de huidige systeemtijd van de systeemcontroller.

Button [Synchroniseer]
Indien de systeemtijd afwijkt van de daadwerkelijke tijd kunt u met deze button de tijd van de
systeemcontroller synchroniseren met de tijd van uw PC of laptop.

 LET OP: indien u de systeemtijd van de systeemcontroller aanpast heeft dit direct gevolgen
voor de onderliggende processen die van een klok afhankelijk zijn.

[Disk Status] bevat de status van de aanwezige vrije ruimte op de SD-Card.

Button [Verwijder Trends]
Indien het Disk Status veld een foutmelding aangeeft, is de SD-Card (bijna) vol waardoor de
systeemcontroller problemen kan gaan ondervinden met de verwerking van de data.
Aangezien de opslag van historische trendgegevens in de regel de meeste ruimte op een SD-Card
in neemt, wordt met deze button de mogelijkheid geboden de trends op de SD-Card te
verwijderen.

 LET OP: zorg er wel voor dat u een recente backup van de trendgegevens heeft gemaakt,
alvorens de trends te verwijderen. Nadat u deze functie heeft gebruikt zijn de op de SD-Card
aanwezige trends definitief verwijderd!

Communicatie
[TX] bevat het aantal verzonden datapakketten
[RX] bevat het aantal ontvangen datapakketten
[Time outs] bevat het aantal time-outs van de verbinding. (een lage waarde is verder niet van
belang en kan meerdere oorzaken hebben)
[Errors] bevat het aantal fouten in de verbinding. (een lage waarde is verder niet van belang en kan
meerdere oorzaken hebben)
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4.2.6 Systeem Logboek

De informatie module Systeem Logboek is bedoeld voor het visualiseren van alle door het systeem
gegenereerde meldingen.

De module wordt opgestart via de menukeuzes Informatie - <naam van de regelaar> - Systeem
Logboek

Vervolgens wordt het popup venster [Systeem Logboek <naam>] getoond.

Bovenin het venster worden in de menubalk twee buttons getoond waarmee u de gegevens kunt
filteren en verversen.
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Menubutton [Filter]

Filter Gebruikers
Dit filter toont alle Gebruikers meldingen.

Filter Systeem
Dit filter toont alle Systeem meldingen.

Filter Toegangsmodule
Dit filter toont alle meldingen van de Toegangsmodule.

Filter Alarmen
Dit filter toont alle Alarm meldingen.

Filter Scada
Dit filter toont alle  Scada meldingen.

Filter Lokaal
Dit filter toont alle Lokale meldingen.

Filter BRN20
Dit filter toont alle meldingen van de eventueel aangesloten naregelingen.

Geen Filter
Met deze keuze worden alle meldingen uit het Systeem Logboek weergegeven.

Menubutton [Verversen]

De gegevens die worden getoond in het Systeem Logboek worden van de SD-Card gelezen. De
aanwezige logboekvermeldingen worden direct in het RAM geheugen van de systeemcontroller
opgeslagen en periodiek naar de SD-Card geschreven. Om ervoor te zorgen dat u de meest actuele
gegevens kunt raadplegen kunt u deze button gebruiken zodat de aanwezige data van het RAM
geheugen naar de SD-card worden geschreven.

Hoofdvenster

Het hoofdvenster van het Systeem Logboek bevat 3 kolommen die hierna worden besproken.

[Type]
Het Type veld kent 7 verschillende meldingen.

1.  Gebruikers meldingen

2.  Systeem meldingen
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3.  Toegangs meldingen

4.  Alarm meldingen

5.  Scada meldingen
6.  Lokaal meldingen

7.  BRN20 Naregeling meldingen
[Datum/Tijd]
Dit veld bevat het datum- en tijdstempel van de logboekvermelding.
[Tekst]
Omschrijft de logboekvermelding
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4.2.7 Gebruikers Logboek

De informatie module gebruikers Logboek is bedoeld voor het visualiseren en invoeren van alle
door gebruikers ingegeven meldingen.

De module wordt opgestart via de menukeuzes Informatie - <naam van de regelaar> - Gebruikers
Logboek

Vervolgens wordt het popup venster [Gebruikers Logboek <naam>] getoond.

Bovenin het venster worden in de menubalk drie buttons getoond waarmee u de gegevens kunt
filteren, verversen en toevoegen.

Menubutton [Filter]
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Filter Alarmen
Dit filter toont alle door gebruikers ingevoerde alarm meldingen.

Filter Gebruikers info
Dit filter toont alle door gebruikers ingevoerde informatie meldingen.

Filter Onderhoud
Dit filter toont alle door gebruikers ingevoerde onderhouds meldingen.

Geen Filter
Met deze keuze worden alle meldingen uit het gebruikers Logboek weergegeven.

Menubutton [Verversen]

De gegevens die worden getoond in het Gebruikrs Logboek worden van de SD-Card gelezen. De
aanwezige logboekvermeldingen worden direct in het RAM geheugen van de systeemcontroller
opgeslagen en periodiek naar de SD-Card geschreven. Om ervoor te zorgen dat u de meest actuele
gegevens kunt raadplegen kunt u deze button gebruiken zodat de aanwezige data van het RAM
geheugen naar de SD-card worden geschreven.

Menubutton [Nieuwe Logboekvermelding]

De gebruiker kan zelf een melding in het logboek toevoegen. Te denken valt hierbij aan een
verklarende tekst bij een gewijzigde instelling, een omschrijving hoe een bepaalde storing is
opgelost, het vervangen van een luchtfilter e.d.
Na het bedienen van de button verschijnt het invoervenster van het Gebruikers Logboek.
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De velden [Gebruikersnaam] en [Datum/Tijd] worden automatisch door het systeem ingevuld en
kunnen niet gewijzigd worden.

Het [Type Melding] veld is een drop-down menu met drie mogelijkheden waarmee u de tekst kunt
organiseren naar de aard van de logboekvermelding
1. [Storing] Informatie die betrekking heeft op een storing of alarm
2. [Onderhoud] Informatie die betrekking heeft op uitgevoerd of uit te voeren onderhoud
3. [Info] Informatie die niet onder de hiervoor genoemde categorieën valt

Het [Omschrijving] veld kunt u gebruiken voor het invoeren van maximaal de verklarende tekst. De
totale logboekvermelding mag 256 karakters lang zijn. Merk op dat de eerste 39 karakters
gereserveerd/gebruikt zijn voor de gebruikersnaam, het datum- en tijdstempel en het Type
melding.
U kunt alleen zogenaamde platte tekst invoeren. Eventuele bijlagen, HTML/PHP code e.d. worden
genegeerd.

Nadat u de tekst heeft ingevuld klinkt u op de button [Opslaan] waarna de vermelding definitief in
het logboek wordt opgenomen.

 LET OP: eenmaal ingevoerde meldingen kunt u naderhand niet meer wijzigen en/of
verwijderen.

Hoofdvenster

Het hoofdvenster van het Systeem Logboek bevat 3 kolommen.

[Type]
Het Type veld kent 3 verschillende meldingen.

1.  Alarm meldingen

2.  Gebruikers meldingen

3.  Onderhoud meldingen
[Datum/Tijd]
Dit veld bevat het datum- en tijdstempel van de logboekvermelding.
[Tekst]
Omschrijft de door u of anderen ingevoerde logboekvermelding voorafgegaan door de
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gebruikersnaam tussen ronde haken.
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4.3 Basis Configuratie modules

Dit hoofdstuk beschrijft alle modules die u in het menu Basis Configuratie Modules  kunt kiezen.

Trend Configuratie

Trend Groep Configuratie

Telwerk Configuratie

Weekklok Configuratie

Uitzonderingsklokken

Afhankelijk van het aan u toegewezen gebruikersniveau kunt u gebruik maken van de Basis
Configuratie Modules.

 Deze modules kunnen diep ingrijpen in de (ver)werking van de installatie en de data van de
onderstationsoftware. U dient derhalve voldoende kennis van het gebouwbeheerssysteem, de
onderstationsoftware en de onderliggende installaties te hebben voordat u mutaties aanbrengt in
de hierna beschreven modulen.
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4.3.1 Trend Configuratie

De Basis Configuratie module Trend Configuratie is bedoeld voor het instellen van de trendpennen

De module wordt opgestart via de menukeuzes Basis Configuratie - <regelaarnaam> - Trend
Configuratie

Het venster Trend Configuratie (onderdeel van Regelaar configuratie) wordt geopend.

 Let op: u kunt maximaal 512 trendpennen per regelaar configureren!

De trendpennen worden in de regel voor de inbedrijfname van de installatie door BRControls of
één van haar systeempartners voor u ingevuld en geconfigureerd.
Dit betreft veelal een standaard selectie van veel voorkomende trendpennen die door de software-
engineer op basis van kennis en ervaring zijn bepaald.
In voorkomende gevallen dat u zelf extra trendpennen wilt aanmaken of de bestaande configuratie
wilt herzien worden de benodigde handeling hierna beschreven.

Hoofdvenster
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Het hoofdvenster bevat aan de linkerkant 4 snelkoppeling voor de configuratie van de diverse
regelaar-gebonden instellingen.

[Trend Configuratie] Configuratie van de trendpennen (dit hoofdstuk)

[Trendgroep Configuratie] Configuratie van de Trendgroepen ('vaste' verzameling trendpennen).
Zie hoofdstuk Trend Groep Configuratie

[Telwerk Configuratie] Configuratie van de bedrijfsuren- en pulstellers. Zie hoofdstuk Telwerk
Configuratie

[Weekklok Configuratie] Configuratie van de weekklokken en uitzonderingsklokken. Zie
hoofdstukken Weekklok Configuratie  en Uitzonderingsklokken

Het grootste deel van het venster wordt gebruikt voor de deelvensters van het overzicht van de
geconfigureerde trendpennen en het configuratievenster.

Deelvenster Trendpennen

78
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Het deelvenster Trendpennen bevat 3 kolommen.

[Index]
Volgnummer van de trendpen. Per regelaar kunt u maximaal 512 trendpennen configureren.
[Naam]
Het [Naam] veld bestaat uit de procesnaam tussen blokhaken, een decimale punt en gelijk daarna
de tagnaam.
[IO]
het [IO] veld bestaat uit het IO-type gevolgd door een liggend streepje en de IO-Index (zie verderop
in dit hoofdstuk) 
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Deelvenster Trendpen Configuratie

Indien u op een bestaande trendpen klikt in het deelvenster Trendpennen wordt de configuratie
van de desbetreffende trendpen getoond en kunt u deze wijzigen.
Wilt u een nieuwe trendpen aanmaken dan klikt u bij voorkeur op het eerste lege veld, al is dit
geen verplichting maar voor de overzichtelijkheid wel aan te bevelen.

Het deelvenster Trendpen Configuratie bevat 7 velden.

[Index]
Volgnummer van de trendpen. Per regelaar kunt u maximaal 512 trendpennen configureren. Dit
nummer kunt u niet wijzigen.
[Procesnaam]
Het [Procesnaam] veld bevat

bij een bestaande trendpen de ingegeven procesnaam

bij een nieuwe trendpen de mogelijkheid de procesnaam in te voeren
[Tagnaam]
Het [Tagnaam] veld bevat

bij een bestaande trendpen de ingegeven tagnaam

bij een nieuwe trendpen de mogelijkheid de tagnaam in te voeren

 LET OP: De velden [Procesnaam] en [Tagnaam] mogen samen niet meer dag 61 karakters
bevatten. De totale veldlengte is 64 karakters waarbij de twee blokhaken en de decimale punt
gereserveerd zijn en altijd automatisch worden toegevoegd.
[IO Type]
Het veld [IO Type] is een drop-down menu met de volgende keuzes

[AI] Fysieke Analoge Ingang

[AO] Fysieke Analoge Uitgang

[DI] Fysieke Digitale Ingang

[DO] Fysieke Digitale Uitgang

[BUS] Buspunt (communicatie tussen systeemcontrollers onderling)

[SCD] Scada punt (berekende waarde of tussenwaarde in de onderstationsoftware)

[SIO-A] Analoog datapunt vanuit een datacommunicatieprotocol

[SIO-D] Digitaal datapunt vanuit een datacommunicatieprotocol

[MEM] In oudere versies (V3.x en V4.x) t.b.v. pulstellingen. Wordt alleen nog gebruikt vanuit
compatibiliteitsoogpunt

[BR-Klok] Digitale weergave (aan/uit) van klokkanelen

[AS-Klok] Digitale weergave (aan/uit) van Siemens AS1000 klokkanalen

[SP] Digitaal of Analoog Setpoint/Wenswaarde

[PR] Digitale of Analoge Parameter

[PT] Pulsteller of bedrijfsurenteller

[BRN Status] Diverse registers uit de BRN20 naregelingen (zie verderop in dit hoofdstuk)

[BRN Groep Status] Diverse groepsregisters uit de BRN20 naregelingen (zie verderop in dit
hoofdstuk)

[IO Index]
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Volgnummer van het gekozen IO Type.
[Sample Periode]
Het veld [Sample Periode] is een drop-down menu waarin u bepaalt met welke frequentie de 
trendpen moet worden gelezen en opgeslagen. Het drop-down menu bevat de volgende keuzes

[5 seconden] Iedere 5 seconden wordt een sample genomen en periodiek opgeslagen op de SD-
Card.

[10 seconden] Iedere 10 seconden wordt een sample genomen en periodiek opgeslagen op de
SD-Card.

[30 seconden] Iedere 30 seconden wordt een sample genomen en periodiek opgeslagen op de
SD-Card.

[1 minuut] Iedere minuut wordt een sample genomen en periodiek opgeslagen op de SD-Card.

[2 minuten] Iedere 2 minuten wordt een sample genomen en periodiek opgeslagen op de SD-
Card.

[5 minuten] Iedere 5 minuten wordt een sample genomen en periodiek opgeslagen op de SD-
Card.

[10 minuten] Iedere 10 minuten wordt een sample genomen en periodiek opgeslagen op de SD-
Card.

[30 minuten] Iedere 30 minuten wordt een sample genomen en periodiek opgeslagen op de SD-
Card.

[1 uur] Ieder uur wordt een sample genomen en periodiek opgeslagen op de SD-Card.

[2 uur] Iedere 2 uur wordt een sample genomen en periodiek opgeslagen op de SD-Card.
[Omrekenfactor]
Het veld [Omrekenfactor] is een drop-down menu waarin u bepaalt of en met hoeveel de gekozen
trendpen omgerekend dient te worden. De standaardkeuze is Niet Omgerekend.
Voorbeeld: Als IO-type is gekozen voor PT (Pulsteller). De pulsteller is gekoppeld aan een
watermeter die per liter gepasseerd water 1 puls afgeeft aan de systeemcontroller. U wilt de
waarde van de trendpen echter per m3 (= 1000 liter) visualiseren, eventueel met één of twee
decimalen. U kiest voor de omrekenfactor dan de deelwaarde 1000. Dit is verder niet van invloed
op de fysieke telling en/of de verwerking in de onderstationsoftware, die blijft per liter ingelezen
en verwerkt worden.
 Het drop-down menu bevat de volgende keuzes

[: 1000] De waarde van de trendpen wordt gedeeld door 1000

[: 100] De waarde van de trendpen wordt gedeeld door 100

[: 10] De waarde van de trendpen wordt gedeeld door 10

[Niet Omgerekend] De waarde van de trendpen wordt ongewijzigd opgeslagen/getoond

[x 10] De waarde van de trendpen wordt vermenigvuldigd met 10

[x 100] De waarde van de trendpen wordt vermenigvuldigd met 100

[x 1000] De waarde van de trendpen wordt vermenigvuldigd met 1000

Onder het deelvenster Trendpen configuratie vindt u de standaard Windows buttons voor Opslaan,
Annuleren en Wissen. Deze buttons spreken voor zich.
Tevens is er een extra button aanwezig voor de BRN20 Registers uit de naregelingen.

 De onderstaande beschrijving is alleen van toepassing indien er naregelingen uit de BRN20
serie aan een  BRC45 systeemcontroller zijn gekoppeld.

Selectiebutton BRN20 Registers

De BRN20 naregelingen die gekoppeld zijn aan een BRC45 systeemcontroller bevatten enorm veel
datapunten. Per BRC45 systeemcontroller kan dit oplopen tot 400.000 datapunten.
Het voert te ver om deze punten stuk voor stuk te gaan beschrijven. Wel zal de algemene werking
van het trenden van de BRN20 datapunten worden beschreven.
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De functie van de [BRN20 Registers] is het op eenvoudige wijze selecteren van de gewenste
trendpennen en het eventueel automatisch invullen van de [Procesnaam] en [Tagnaam] velden.

De button [BRN20 Registers] opent het navolgende venster.

Het venster bevat 3 drop-down menu's, een Indexveld en twee keuzebuttons.

[BRN]
Hier kiest u de BRN (BNZC Zonecontroller) van waaruit u de trendpen wilt selecteren. Het aantal en
de naamgeving is afhankelijk van uw installatie-configuratie
[RIO]
Hier kiest u de RIO (BNRC Roomcontroller) van waaruit u de trendpen wilt selecteren. Afhankelijk
van de BRN-keuze worden hier slechts de Roomcontrollers getoond die zijn aangesloten op de
desbetreffende BRN.
[Register]
Hier vindt u een overzicht van alle 'trendbare' registers uit de eerder gekozen RIO Roomcontroller.
[Index]
Afhankelijk van de eerder gemaakte keuzes wordt het indexveld automatisch gevuld. U kunt hier
niet zelf een waarde invullen of muteren.

Button [Gebruik Index]
Bij gebruik van deze button worden alleen de velden [IO-Type], [IO-Index] en [Sample periode]
ingevuld in het Trendpen Configuratie venster.
U dient zelf een Procesnaam en Tagnaam in te vullen voordat u kunt opslaan.

Button [Gebruik Naam en Index]
Bij gebruik van deze button worden alle velden ingevuld in het Trendpen Configuratie venster
zodat u dit direct kunt opslaan.
U kunt nu wel de voorgestelde Procesnaam en Tagnaam aanpassen naar een voor u gewenste
combinatie.
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4.3.2 Trend Groep Configuratie

De Basis Configuratie module Trend Groep Configuratie is bedoeld voor het groeperen van de in
het hoofdstuk Trend Configuratie  ingestelde trendpennen

De module wordt opgestart via de menukeuzes Basis Configuratie - <regelaarnaam> - Trend Groep
Configuratie

Het venster Trend Groep Configuratie (onderdeel van Regelaar configuratie) wordt geopend.

 Let op: u kunt maximaal 16 trendgroepen per regelaar configureren en aan iedere trendgroep
maximaal 8 trendpennen toekennen!

U bent helemaal vrij in de keuze van de 'gekoppelde' trendpennen en naamgeving van de
trendgroepen.
Complete processen kunnen worden opgenomen maar bijvoorbeeld ook alle temperaturen van
een bepaald bouwdeel of de bedrijfsurentellers van de afvoerventilatoren. 

Hoofdvenster

Het hoofdvenster bevat aan de linkerkant 4 snelkoppeling voor de configuratie van de diverse

72
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regelaar-gebonden instellingen.

[Trend Configuratie] Configuratie van de trendpennen. Zie hoofdstuk Trend Configuratie

[Trendgroep Configuratie] Configuratie van de Trendgroepen ('vaste' verzameling trendpennen).
Wordt beschreven in dit hoofdstuk.

[Telwerk Configuratie] Configuratie van de bedrijfsuren- en pulstellers. Zie hoofdstuk Telwerk
Configuratie

[Weekklok Configuratie] Configuratie van de weekklokken en uitzonderingsklokken. Zie
hoofdstukken Weekklok Configuratie  en Uitzonderingsklokken

Het grootste deel van het venster wordt gebruikt voor de deelvensters van het overzicht van de
trendgroepen en de  trendpennen. tevens zijn er drie zogenoemde transportbuttons aanwezig om
de aanwezige trendpennen naar het geselecteerde trendpennenoverzicht te verplaatsen of vise-
versa.

Deelvenster Trendgroepen - Aanwezige Trendgroepen

72
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Het deelvenster Aanwezige Trendgroepen bevat 2 kolommen.

[Index]
Volgnummer van de trendgroep. Per regelaar kunt u maximaal 16 trendgroepen configureren.
[Naam]
Verklarende naam voor de groep trendpennen

Deelvenster Trendgroepen - Trendgroep Details

Het deelvenster Trendgroep Details bevat 2 velden.

[Index]
Volgnummer van de trendgroep. Per regelaar kunt u maximaal 16 trendgroepen configureren. Dit
nummer kunt u niet wijzigen.
[Naam]
Dit veld toont de naam van de geselecteerde trendgroep of wordt gebruikt voor het toekennen van
een naam bij een nieuwe trendgroep.

Deelvenster Trendpennen - Aanwezige Trendpennen

Het deelvenster Aanwezige Trendpennen bevat een zoekveld en 2 kolommen.

Invulveld [Zoekveld]
Het zoekveld  kunt u gebruiken om snel een zoektekst in te voeren om de gewenste trendpennen
te selecteren. terwijl u typt worden de trendpennen waar de zoektekst in voorkomt al dynamisch
voor u gefilterd.
De werking van dit zoekveld is verder identiek zoals omschreven in hoofdstuk Informatie Modules -
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Trending
[Index]
Volgnummer van de trendpen. Dit volgnummer is tijdens de trendpen configuratie vastgelegd.
[Naam]
Verklarende naam voor de trendpen. Deze naam is ook tijdens de trendpen configuratie
vastgelegd.

Deelvenster Trendpennen - Geselecteerde Trendpennen

Het deelvenster Geselecteerde Trendpennen bevat 2 kolommen.

[Index]
Volgnummer van de trendpen. Dit volgnummer is tijdens de trendpen configuratie vastgelegd.
[Naam]
Verklarende naam voor de trendpen. Deze naam is ook tijdens de trendpen configuratie
vastgelegd.

Nieuwe Trendgroep aanmaken

Om een nieuwe trendgroep aan te maken dienen alle gewenste trendpennen al in de
trendconfiguratie aangemaakt te zijn.

Selecteer in het venster Aanwezige Trendgroepen een lege regel.

Geef in het veld [Naam] onder Trendgroep Details een verklarende naam in voor de aan te
maken trendgroep.

Selecteer in het venster Beschikbare Trendpennen de eerste trendpen die u op wilt nemen in de
groep.

Verplaats deze trendpen naar het venster Geselecteerde Trendpennen door op de naam te
dubbelklikken of door het klikken van de bovenste transportbutton.

Herhaal de vorige twee stappen voor iedere trendpen die u in de groep wilt opnemen tot een
maximum van 8 (onderaan het venster is een teller opgenomen)

Nadat u alle gewenste trendpennen in de groep hebt opgenomen klikt u op de button Opslaan.

42
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De nieuwe trendgroep is nu beschikbaar in de Informatiemodule Trending  en kan direct
worden toegepast.

Bestaande Trendgroep wijzigen

Selecteer in het venster Aanwezige Trendgroepen een te wijzigen trendgroep.

In het veld [Naam] onder Trendgroep Details kunt u de verklarende naam voor de trendgroep
wijzigen.

Selecteer in het venster Beschikbare Trendpennen de nieuwe trendpen die u op wilt nemen in
de groep of selecteer in het venster Geselecteerde Trendpennen de trendpen die u uit de
trendgroep wilt wegnemen.

Verplaats deze trendpen naar het gewenste venster door op de naam te dubbelklikken of door
het klikken van de benodigde transportbuttons.

Herhaal de vorige twee stappen voor iedere trendpen die u in de groep wilt opnemen of
wegnemen.

Nadat u alle gewenste mutaties heeft doorgevoerd klikt u op de button Opslaan.

De gewijzigde trendgroep is nu beschikbaar in de Informatiemodule Trending  en kan direct
worden toegepast.

42

42
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4.3.3 Telwerk Configuratie

De Basis Configuratie module Telwerk Configuratie is bedoeld voor configureren van
bedrijfsurentellers en pulstellers

De module wordt opgestart via de menukeuzes Basis Configuratie - <regelaarnaam> - Telwerk
Configuratie

Het venster Telwerk Configuratie (onderdeel van Regelaar configuratie) wordt geopend.

 Let op: u kunt maximaal 256 telwerken per regelaar configureren.

Hoofdvenster

Het hoofdvenster bevat aan de linkerkant 4 snelkoppeling voor de configuratie van de diverse
regelaar-gebonden instellingen.

[Trend Configuratie] Configuratie van de trendpennen. Zie hoofdstuk Trend Configuratie 72
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[Trendgroep Configuratie] Configuratie van de Trendgroepen ('vaste' verzameling trendpennen).
Zie hoofdstuk Trendgroep Configuratie .

[Telwerk Configuratie] Configuratie van de bedrijfsuren- en pulstellers. Wordt in dit hoofdstuk
beschreven.

[Weekklok Configuratie] Configuratie van de weekklokken en uitzonderingsklokken. Zie
hoofdstukken Weekklok Configuratie  en Uitzonderingsklokken

Het grootste deel van het venster wordt gebruikt voor de deelvensters van het overzicht van de
Aanwezige telwerken en het Details venster

Deelvenster Aanwezige Telwerken

78

87 96



85

© 2014 BRControls Products B.V. - M.G.H. Vierhuis

Werking
Basis Configuratie modules

Het deelvenster Aanwezige Telwerken bevat 3 kolommen.

[Index]
Volgnummer van het telwerk. Per regelaar kunt u maximaal 256 telwerken configureren.
[Naam]
Verklarende naam voor het telwerk. De procesnaam wordt tussen blokhaken weergegeven,
vervolgens een punt en afsluitend de tagnaam van het telwerk.
[Reset Mode]]
Dit veld geeft aan op welk moment het telwerk weer op '0' gesteld dient te worden.

[Vrij] Het telwerk loopt continue door

[Dag] Het telwerk wordt iedere dag op '0' gesteld

[Week] Het telwerk wordt iedere week op '0' gesteld

[Maand] Het telwerk wordt iedere maand op '0' gesteld

Deelvenster Details

Het deelvenster Details bevat (afhankelijk van het IO-Type) 5 of 6 velden en drie drop-down
menu's.

[Index]
Volgnummer van het telwerk. Per regelaar kunt u maximaal 256 trendgroepen configureren. Dit
nummer kunt u niet wijzigen.
[Procesnaam]
Het [Procesnaam] veld bevat

bij een bestaand telwerk de ingegeven procesnaam

bij een nieuw telwerk de mogelijkheid de procesnaam in te voeren
[Tagnaam]
Het [Tagnaam] veld bevat

bij een bestaand telwerk de ingegeven tagnaam

bij een nieuw telwerk de mogelijkheid de tagnaam in te voeren

 LET OP: De velden [Procesnaam] en [Tagnaam] mogen samen niet meer dag 61 karakters
bevatten. De totale veldlengte is 64 karakters waarbij de twee blokhaken en de decimale punt
gereserveerd zijn en altijd automatisch worden toegevoegd.
[IO-Type]
Het veld [IO Type] is een drop-down menu met de volgende keuzes

[DI] Digitale Ingang. Indien deze keuze wordt gemaakt verschijnt tevens een additioneel
Indexveld waar het IO-index nummer van de DI ingevuld dient worden.

[LC] logi.CAD. Hierbij wordt een datapunt uit de onderstationsoftware logi.CAD gebruikt voor het
telwerk

[Min] Minuten. Van het bij [Vrijgave IO Type] ingevulde adres worden de minuten geteld. Dit
veld wordt vooral gebruikt bij bedrijfsurentellers

[Deelfactor]
In dit veld vult u de gewenste deelfactor (>=1) in van het telwerk.
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Heeft u het telwerk bijvoorbeeld ingesteld voor de registratie van minuten (IO-Type is Min) dan
wordt bij een deelfactor van 60 ieder uur het telwerk met 1 verhoogd.
[Reset Mode]]
Dit veld geeft aan op welk moment het telwerk weer op '0' gesteld dient te worden. Het veld is een
drop-down menu met de volgende keuzes

[Vrij] Het telwerk loopt continue door

[Dag] Het telwerk wordt iedere dag op '0' gesteld

[Week] Het telwerk wordt iedere week op '0' gesteld

[Maand] Het telwerk wordt iedere maand op '0' gesteld
[Vrijgave IO Type] en het veld [Index]
Dit drop-down menu en bijbehorende Indexveld kunt u gebruiken voor een eventuele vrijgave van
het telwerk. Het drop-down menu bevat de volgende keuzes

[Geen (Continue] Het telwerk is altijd vrijgegeven

[DI] Het telwerk wordt door een Digitale Ingang vrijgegeven

[DO] Het telwerk wordt door een Digitale Uitgang vrijgegeven

[SCD] het telwerk wordt door een berekende-/tussenwaarde uit de onderstationsoftware
vrijgegeven

[AO] Het telwerk wordt vrijgegeven door een Analoge Uitgang waarvan de sturing groter is dan
'0'.

Nieuw Telwerk aanmaken

Selecteer in het venster Aanwezige Telwerken een lege regel.

Geef in het veld [Procesnaam] onder Details een verklarende procesnaam in voor het aan te
maken telwerk.

Geef in het veld [Tagnaam] onder Details een verklarende tagnaam in voor het aan te maken
telwerk.

o  LET OP: De velden [Procesnaam] en [Tagnaam] mogen samen niet meer dag 61 karakters
bevatten. De totale veldlengte is 64 karakters waarbij de twee blokhaken en de decimale
punt gereserveerd zijn en altijd automatisch worden toegevoegd.

Kies het gewenste IO-Type en vul eventueel het Indexnummer in.

Geef in het veld [Deelfactor] de gewenste deelfactor in (aantal pulsen voordat het telwerk met 1
wordt verhoogd. De minimale waarde is 1.

kies de gewenste [Reset Mode]

Kies het gewenste IO-Type en het Indexnummer voor de vrijgave van het telwerk.

Nadat u alle gegevens heeft ingevoerd klikt u op de button Opslaan.

Het nieuwe telwerk is nu beschikbaar en, afhankelijk van de gekozen instellingen, direct
geactiveerd.

Bestaand Telwerk aanpassen

Selecteer in het venster Aanwezige Telwerken de gewenste regel.

Afhankelijk van de gewenste mutaties past u de velden aan.

Nadat u alle gegevens heeft ingevoerd klikt u op de button Opslaan.

Het aangepaste telwerk is nu beschikbaar en, afhankelijk van de gekozen instellingen, direct
geactiveerd.

De eventueel aanwezige tellerstand blijft na de mutatie gehandhaafd totdat er een eventuele '0'-
stelling wordt geactiveerd.
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4.3.4 Weekklok Configuratie

De Basis Configuratie module Weekklok Configuratie is bedoeld voor configureren van de
weekklokken.

De module wordt opgestart via de menukeuzes Basis Configuratie - <regelaarnaam> - Weekklok
Configuratie

Het venster Weekklok Configuratie (onderdeel van Regelaar configuratie) wordt geopend.

 Let op: u kunt maximaal 256 klokken per BRControls regelaar configureren. Iedere klok kan op
haar beurt weer 8 programma's bevatten. De Siemens AS1000 klokken zijn beperkt door het aantal
in de Siemens onderstations geprogrammeerde programma's.

Hoofdvenster

Het hoofdvenster bevat aan de linkerkant 4 snelkoppeling voor de configuratie van de diverse
regelaar-gebonden instellingen.

[Trend Configuratie] Configuratie van de trendpennen. Zie hoofdstuk Trend Configuratie 72
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[Trendgroep Configuratie] Configuratie van de Trendgroepen ('vaste' verzameling trendpennen).
Zie hoofdstuk Trendgroep Configuratie .

[Telwerk Configuratie] Configuratie van de bedrijfsuren- en pulstellers. Zie hoofdstuk Telwerk
Configuratie .

[Weekklok Configuratie] Configuratie van de weekklokken en uitzonderingsklokken. Wordt
gedeeltelijk in dit hoofdstuk beschreven.

Het grootste deel van het venster wordt gebruikt voor de deelvensters van de klokconfiguratie.
Voor de diverse kloktypes zijn tabbladen aangemaakt.

Tabbladen

Er zijn 3 tabbladen beschikbaar die elk een eigen hoofdvenster bevatten.
1. [Weekprogramma BRC] Configuratie weekprogramma's BRControls
2. [Weekprogramma AS1000] Configuratie weekprogramma's Siemens AS1000
3. [Uizondering] Configuratie van de Uitzonderingsprogramma's. Zie verder paragraaf 

Uitzonderingsklokken

Tabblad Weekprogramma BRC

78

83

96
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Klokkenoverzicht

Het linkerdeel van dit venster is gereserveerd voor het klokkenoverzicht van de (systeem)
controller.
In een boomstructuur wordt het kloknummer en de kloknaam weergegeven.

Het rechterdeel van het venster bestaat uit twee deelvensters.
1. [Overzichtsvenster] Grafische 3D-voorstelling en huidige statusmelding van de maximaal 8

schakelperiodes van de geselecteerde klok uit de boomstructuur. indien er geen klok in de
boomstructuur is geselecteerd, is dit deelvenster leeg.

2. [Programmavenster] Hier configureert u de maximaal 8 schakelperiodes van de geselecteerde
klok uit de boomstructuur. Indien er geen klok in de boomstructuur is geselecteerd is slechts een
lege tabel zichtbaar.

Overzichtsvenster
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In het overzichtsvenster wordt een 3D grafische weergave getoond van de schakelperiodes van de
geselecteerde weekklok. Tevens wordt onder het overzicht de huidige status van de klok
aangegeven.
Indien een schakelperiode wel geprogrammeerd is maar niet vrijgegeven wordt de weergave van
de desbetreffende schakelperiode transparant. 

De klokstatus kent 6 toestanden
1. [Klok huidige status aan] De klok is actief op basis van de schakelperiode
2. [Klok huidige status uit] De klok is niet actief op basis van de schakelperiode
3. [Klok handbedrijf aan] De klok is handmatig geactiveerd. Zodra er vanuit de schakelperiode een

uitschakeltijd wordt bereikt, zal de handbediening automatisch worden opgeheven.
4. [Klok handbedrijf uit] De klok is handmatig gedeactiveerd. Zodra er vanuit de schakelperiode

een schakeltijd wordt bereikt, zal de handbediening automatisch worden opgeheven.
5. [Klok uitzondering aan] De klok is door een Uitzonderingsprogramma geactiveerd.
6. [Klok uitzondering uit] De klok is door een Uitzonderingsprogramma gedeactiveerd.

Prioriteiten

Een handbediening heeft de hoogste prioriteit maar wordt door een wisselende schakelperiode



91

© 2014 BRControls Products B.V. - M.G.H. Vierhuis

Werking
Basis Configuratie modules

gedeactiveerd.
o Voorbeeld: Klok is actief door de schakelperiode. Met behulp van de handbediening wordt de

klok gedeactiveerd. Op het moment dat één van de 8 schakelperiodes actief wordt, zal de
handbediening vervallen en wordt het weekprogramma weer gevolgd volgens de
schakelperiodes.

De Uitzonderingsklok heeft de op één na hoogste prioriteit en is de gehele uitzonderingsperiode
actief. Een wisselende schakelperiode heeft geen effect op de werking van de Uitzonderingsklok.

De schakelperiode heeft de laagste prioriteit.

Programmavenster

In het programmavenster vindt de daadwerkelijke programmering van de schakelperiodes plaats.
Het programmavenster bevat een vaste indeling met 11 kolommen en 8 rijen.

[Periode]
Het volgnummer van de schakelperiode. Er zijn altijd 8 schakelperiodes beschikbaar en zichtbaar.
Indien de schakelperiode niet geconfigureerd is (in het voorbeeld periode 4 tot en met 8) wordt
deze ook niet getoond in het Overzichtsvenster.
[Vrijgave]
Door middel van onderstaande iconen wordt de vrijgave van de schakelperiode aangegeven. Door
te klikken op het icoontje kunt u de vrijgave activeren en deactiveren.

 Schakelperiode vrijgegeven

 Schakelperiode geblokkeerd
[ZO] [MA] [DI] [WO] [DO] [VR] [ZA]
Deze velden kunt u selecteren of deselecteren om de schakelperiode op de desbetreffende dag wel
of niet te laten plaatsvinden
[Start Tijd]
De starttijd van de schakelperiode
[Stop Tijd]
De stoptijd van de schakelperiode

De 8 schakelperiodes mogen elkaar overlappen waarbij het inschakelcommando van de klok
leidend is.

Nieuwe klok aanmaken

Strikt genomen is het niet mogelijk een nieuwe klok aan te maken. Een klok dient al aanwezig te
zijn in de onderstationsoftware voordat u deze kunt configureren. Om onderstaande handelingen
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uit te voeren dient u dus op de hoogte te zijn van de configuratie van de onderstationsoftware.
Indien u een niet bestaande klok configureert zal dit echter niet leiden tot een foutmelding.

Selecteer in het Overzichtsvenster de tekst Controller en klik daarna op uw rechtermuisknop. Er
verschijnt een snelmenu.

Klik op de button [Nieuwe Klok]

In het venster dat verschijnt vult u een passende naam voor de klok in en klikt u op [OK]

De nieuwe klok verschijnt in de boomstructuur, wordt automatisch voorzien van het eerste vrije
kloknummer en is geselecteerd om te configureren. U kunt dit kloknummer achteraf aanpassen. 

Klik op de gewenste dagen in de vinkboxen van de 1e schakelperiode waarop de klok
ingeschakeld dient te worden.
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o U kunt ook op één van de vinkboxen klikken met de rechtermuisknop. Er wordt dan een
snelmenu geopend met diverse presets. De presets spreken voor zich.

Geef vervolgens de Starttijd en Stoptijd in voor de in- en uitschakeling van de schakelperiode.
Hiervoor is achter de rechtermuisknop ook een aantal presets voorhanden.

Als laatste klikt u vervolgens op het icoontje van de vrijgave  ->  om de schakelperiode.

Herhaal deze stappen voor iedere schakelperiode en sluit af met [Opslaan] om de
schakelperiode(s) vast te leggen.

Terwijl u aan het configureren bent worden al uw keuzes direct getoond in het
Overzichtsscherm.

Bestaande klok - Schakelperiodes wijzigen, toevoegen of verwijderen

Selecteer de desbetreffende klok in de boomstructuur.

Breng in het programmavenster de gewenste wijzigingen aan.

Om een schakelperiode volledig te verwijderen deselecteert u alle vinkjes (of met het snelmenu
de optie [Schoonmaken] kiezen) en kiest u in het snelmenu van de Starttijd en Stop Tijd voor
[Tijd Reset]. Als laatste blokkeert u de vrijgave.

Sluit af met [Opslaan] om de mutaties vast te leggen.

Bestaande klok - Klok handbediening, hernoemen, verplaatsen of verwijderen

Selecteer de desbetreffende klok in de boomstructuur.

Klik op de rechtermuisknop om het snelmenu te openen

[Hand]
Deze keuze opent een popup menu waarmee u de klok Aan, Uit of op automatisch bedrijf kunt
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zetten

Automatisch

Hand Aan

Hand Uit

[Naam Hernoemen]
Deze keuze opent een popup menu waarmee u de naam van de klok kunt aanpassen. Pas de
naam aan en klik op [OK] om op te slaan

[Verplaats Klok]
Deze keuze opent een popup menu waarmee u het indexnummer de klok kunt aanpassen. Kies
uit de lijst een vrij kloknummer en klik op [OK] om op te slaan.

 LET OP: Het nieuwe kloknummer dient wel te bestaan in de onderstationsoftware.
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[Verwijder Klok]
Deze keuze opent een waarschuwingsmenu dat u met [Ja] dient te bevestigen voordat de klok
definitief wordt verwijderd.
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4.3.4.1 Uitzonderingsklokken

De Basis Configuratie module Uitzonderings Klokken is bedoeld voor tijdelijke mutaties in de
schakelperiodes. Specifiek gebruik tijdens vakanties, evenementen of bedrijfssluitingen en/of -
openingen (feestdagen, jubilea e.d.)

De module wordt opgestart via de menukeuzes Basis Configuratie - <regelaarnaam> -
Uitzonderings Klokken

Het venster Uitzonderings Klokken (onderdeel van Regelaar configuratie) wordt geopend.

 Let op: u kunt maximaal 32 uitzonderingsklokken per BRControls regelaar configureren. 

Hoofdvenster

Het hoofdvenster bevat aan de linkerkant 4 snelkoppeling voor de configuratie van de diverse
regelaar-gebonden instellingen.

[Trend Configuratie] Configuratie van de trendpennen. Zie hoofdstuk Trend Configuratie 72
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[Trendgroep Configuratie] Configuratie van de Trendgroepen ('vaste' verzameling trendpennen).
Zie hoofdstuk Trendgroep Configuratie .

[Telwerk Configuratie] Configuratie van de bedrijfsuren- en pulstellers. Zie hoofdstuk Telwerk
Configuratie .

[Weekklok Configuratie] Configuratie van de weekklokken en uitzonderingsklokken. Wordt
gedeeltelijk in dit hoofdstuk beschreven.

Het grootste deel van het venster wordt gebruikt voor de deelvensters van de klokconfiguratie.
Voor de diverse kloktypes zijn tabbladen aangemaakt.

Tabbladen

Er zijn 3 tabbladen beschikbaar die elk een eigen hoofdvenster bevatten.
1. [Weekprogramma BRC] Configuratie weekprogramma's BRControls. Zie verder paragraaf 

Weekklok Configuratie
2. [Weekprogramma AS1000] Configuratie weekprogramma's Siemens AS1000. Zie verder

paragraaf Weekklok Configuratie
3. [Uizondering] Configuratie van de Uitzonderingsprogramma's.

Tabblad Uitzonderingen

Het tabblad Uitzonderingen opent het configuratiescherm Uitzonderingen zoals eerder getoond.
Het grootste deel van het venster bevat een overzicht van de geprogrammeerde
uitzonderingsklokken.
Onder het overzicht staat het venster [Uitzonderings Details] waar de uitzonderingsklokken
geprogrammeerd en ingezien kunnen worden.

Deelvenster Overzicht

Het overzichtsvenster bevat 7 kolommen.

[Nr]
Volgnummer van de uitzonderingsklok. Per systeemcontroller kunt u maximaal 32
uitzonderingsklokken configureren.
[Naam]
Verklarende naam voor de uitzonderingsklok. Deze naam mag maximaal 32 karakters bevatten.
[Start Datum]

78

83

87

87
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Datum- en tijdstempel voor de start van de Uitzonderingsklok
[Eind Datum]
Datum- en tijdstempel voor het eind van de Uitzonderingsklok
[Actief]
Statusveld dat weergeeft of de uitzonderingsklok geactiveerd is
[Klok Aan]
Statusveld dat de functie van de Uitzonderingsklok weergeeft (Klok Aan indien actief).
[Klok Uit]
Statusveld dat de functie van de Uitzonderingsklok weergeeft. (Klok Uit indien actief)

Deelvenster Uitzonderings Details

Het deelvenster [Uitzonderings Details] bevat de onderstaande velden en keuzelijsten.

[Index]
Volgnummer van de uitzonderingsklok. Per systeemcontroller kunt u maximaal 32
uitzonderingsklokken configureren.
[Naam]
Verklarende naam voor de uitzonderingsklok. Deze naam mag maximaal 32 karakters bevatten.
[Start Datum]
Deze button opent een kalendervenster waarin u de startdatum en starttijd van de
uitzonderingsklok kunt kiezen.

[Eind Datum]
Deze button opent een kalendervenster waarin u de einddatum en eindtijd van de
uitzonderingsklok kunt kiezen.
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[Klokselectie]

Deze button opent een keuzevenster waarin u aangeeft op welke klok)ken de Uitzonderingsklok
dient in te grijpen.

[Actief]
Vinkbox waarmee u de Uitzonderingsklok kunt activeren of deactiveren
[AS1000]
Hiermee geeft u aan of de Uitzonderingsklok van invloed dient te zijn op een Siemens AS1000
systeemklok, indien deze protocolkoppeling actief is
[Klok Aan] / [Klok Uit]
Vinkboxen voor de gewenste actie van de Uitzonderingsklok.

Nieuwe Uitzonderingsklok aanmaken

Klik in het deelvenster [Uitzonderingen Details] op de button [Nieuw]

Het veld Index wordt automatisch ingevuld.

Geef in het veld [Naam] de naam in van de klok, bijvoorbeeld 'Vakantie 2014' (zonder de
aanhalingstekens)

Klik op de button [Start Datum] en voer de startdatum en -tijd in met behulp van de kalender en
de tijdvelden en klik vervolgens op OK. (de button [Now] vult de huidige datum en tijd in)

Klik op de button [Eind Datum] en voer de einddatum en -tijd in met behulp van de kalender en
de tijdvelden en klik vervolgens op OK. (de button [Now] vult de huidige datum en tijd in, al
heeft dat in dit geval niet veel zin)

Klik op de button [Klok Selectie] en vink de klokken aan waarop de Uitzonderingsklok in dient te
grijpen.

Klik op de vinkbox [Actief] om de Uitzonderingsklok te actieveren. Indien u dit vinkje niet
activeert wordt de Uitzonderingsklok wel getoond in het overzicht maar zal er tijdens de
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uitzonderingsperiode geen actie worden uitgevoerd.

Klik op de vinkbox AS1000 indien de uitzonderingsklok van toepassing is op een Siemens AS1000
onderstations

Klik óf op de vinkbox [Klok Aan] óf op de vinkbox [Klok Uit] om de gewenste actie tijdens de
uitzonderingsperiode te bepalen.

Nadat u alle keuzes en instellingen heeft afgerond klikt u op de button [Opslaan] om de
configuratie van de uitzonderingsklok op te slaan.

 LET OP: het kan tot maximaal 30 seconden duren voordat de uitzonderingsklok is opgeslagen
en in het overzichtsvenster verschijnt.
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4.4 Systeem Configuratie modules

Dit hoofdstuk beschrijft alle modules die u in het menu Systeem Configuratie  kunt kiezen.

Gebruikersbeheer

Alarm Configuratie

Alarm Organisatie

Alarm Profielen

Meldsystemen

SNMP Configuratie

27
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4.4.1 Gebruikersbeheer

Binnen de Webservice , waarvoor minimaal een V5.xx kernel benodigd is, is het gebruikersbeheer
volledig aangepast.
Anders dan bij vorige versie is de indeling op menu-niveaus verdwenen. Een project is vanaf deze
versie verdeeld in (maximaal) 6 zones.

 De documentatie is op dit punt nog niet compleet. Op het moment van schrijven is deze
module onderhevig aan vele mutaties die in een volgende versie worden beschreven.

Voordat toegang gekregen kan worden tot een webservice zal eerst een gebruiker moeten worden
aangemaakt met de juiste rechten om een naregelconfiguratie aan te kunnen passen.
Wat ook wezenlijk anders is geworden, is dat een gebruiker in het verleden toegang had tot en met
een bepaald niveau, nu alleen nog maar tot de specifiek aangegeven niveaus
Reden hiervoor is dat meerdere BRC45 systeemcontrollers, in meerdere gebouwen of bouwdelen
kunnen worden samengebonden tot één project.
Door deze andere opzet van het gebruikersbeheer i.c.m. de toegangsrechten is het mogelijk
geworden dat een bepaalde gebruiker echt alleen tot de voorgedefinieerde installatiedelen
toegang heeft en daar dan ook alleen de gewenste handelingen kan verrichten.

Wanneer een BRC45 systeemcontroller nieuw is, zal om een gebruiker aan te maken met
voldoende rechten de eerste keer verbonden moeten worden op het hoogste niveau.
Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van de gebruiker BRControls (let op: BRC zijn hoofdletters)
en als wachtwoord moet de dagcode worden opgevraagd.
Deze dagcode kan worden opgevraagd bij BRControls Products of BRControls Projects.

In het navolgende hoofdstuk wordt het aanmaken van een nieuwe gebruiker stap voor stap
beschreven.
Nadat op het hoogste niveau is ingelogd op het systeem kan onder [Systeem Configuratie] worden
genavigeerd naar [Gebruikersbeheer]

Er zal een overzicht worden getoond van de op dit moment gedefinieerde gebruikers
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Vervolgens kan nu aan de rechterzijde, door te klikken op de button Nieuw, een nieuwe
gebruiker worden aangemaakt

Bij Index wordt automatisch een volgnummer toegekend.
Om de nieuwe gebruiker direct te activeren dient het vinkje bij Actief te worden ingeschakeld
De naam van de gebruikersnaam kan vrij worden gekozen, denk er hierbij echter aan dat de naam
ook in de verschillende logboeken wordt meegenomen. Kies die naam dan ook zo dat deze
duidelijk en eenvoudig herleidbaar is.
Het wachtwoord kan vrij worden gekozen. Er zijn geen restricties met betrekking tot het minimum
aantal karakters
In dit geval is binnen de webservice slechts één project gedefinieerd. In andere gevallen kunnen
hier tot maximaal 6 projecten (lees: BRC45 systeemcontrollers) worden ingevoegd.
Per project moet per gebruiker worden bepaald of, en zo ja welke, toegangsrechten worden
toegekend.
De algemene toegang wordt bepaald door de vinkbox achter de projectnaam zoals hierboven
omschreven. 
De volgende stap is het specificeren van de gebruikersrechten.
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Nadat de button Configuratie naast het projectenoverzicht is bediend wordt bovenstaand venster
weergegeven.
Links bovenaan is de menu-keuze [Presets]
Deze biedt een aantal vaste rechtenstructuren die na activeren direct in het onderliggende
gedeelte worden verwerkt.
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De verschillende voorgedefinieerde gebruikersrechten-configuraties spreken voor zich.

Vanzelfsprekend kan van de Presets worden afgeweken om bepaalde toegangswensen mogelijk te
maken.
Ook is het mogelijk om een bepaalde gebruiker op het ene project bv toegang te geven op niveau
'Gebruiker' en op een ander bouwdeel in te laten loggen als 'Beheerder' of 'Systeembeheerder',
net wat gewenst is. Hierdoor bent u enorm flexibel in het verdelen van de toegangsrechten over de
gehele installatie

Onderstaand een schematisch overzicht van de verschillen tussen de beschikbare presets.
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Preset: Kijken
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Preset: Gebruiker
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Preset: Beheerder
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Preset: Installateur
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Preset: Systeembeheerder

Wanneer om wat voor reden dan ook geen gebruik gemaakt kan worden of afgeweken moet
worden van de beschikbare Presets moeten de gebruikersrechten 'handmatig' worden
geconfigureerd.
Hierbij moeten dan drie hoofd-groepen worden uitgewerkt:

Algemene
instellingen:

  Alarmen

  - Alarmen bevestigen

  - Alarmen resetten

  Configuratie instellingen

  - Aanpassen basis configuratie

  - Aanpassen systeemconfiguratie

  - Aanpassen Module configuratie
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Menu vrijgaves:

  Informatie

  - Trending

  - Telwerk trending

  - Alarmoverzicht

  - Handstatus overzicht

  - Systeem informatie

  - Systeem logboek

  - Gebruikerslogboek

  Basis configuratie

  - Trendconfiguratie

  - Trendgroep configuratie

  - Telwerk configuratie

  - Procesklokken

  - Uitzonderingsklokken

  Systeem configuratie

  - Alarm configuratie

  - Alarm organisatie

  - Alarm profielen

  - Meldsystemen

  - SNMP instellingen

  - Gebruikersbeheer

  Modules

  - Bronregistratie

  - Logboek toegangscontrole

  Module configuratie

  - Toegangscontrole

  - Sleutelbeheer

  - Bron configuratie

  - Naregelconfiguratie

Installatieoverzicht:

  Zone 1

  Zone 2   - Niveau 1

  Zone 3   - Niveau 2

  Zone 4   - Niveau 3

  Zone 5   - Niveau 4

  Zone 6   - Niveau 5

  - Niveau 6

  - Niveau 7

  - Niveau 8

  - Niveau 9

  - Popup niveau 1

  - Popup niveau 2

  - Popup niveau 3

  - Interne trending (voorheen rechtermuis
trend)

  - Live trending
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Wat nieuw is t.o.v.. de voorgaande webversies is dat binnen de HTML engineeringstool BRCad nu
aan elk grafisch beeld een zone moet worden toegekend.
Binnen de grafische beelden is nog steeds elk onderdeel in te delen in de reeds bekende niveau's
en elke button kan aan een popup niveau worden gekoppeld.
Door deze aanvullende indeling wordt het mogelijk een gebruiker niet alleen per onderdeel op een
beeld al dan niet toegang te verlenen maar daarnaast ook grafische beelden gedeeltelijk of als
geheel onzichtbaar te maken.
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4.4.2 Alarm Configuratie

De Systeem Configuratie module Alarm Configuratie is bedoeld voor het instellen van de Alarmen
en Meldingen

De module wordt opgestart via de menukeuzes Systeem Configuratie - <regelaarnaam> - Alarm
Configuratie

Het venster Alarm Configuratie (onderdeel van Regelaar configuratie) wordt geopend.

 Let op: u kunt maximaal 512 alarmen per regelaar configureren!

De alarmen worden in de regel voor de inbedrijfname van de installatie door BRControls of één van
haar systeempartners voor u ingevuld en geconfigureerd.
Dit betreft veelal een standaard selectie van veel voorkomende alarmen die door de software-
engineer op basis van kennis en ervaring zijn bepaald.
In voorkomende gevallen dat u zelf extra alarmen wilt aanmaken of de bestaande configuratie wilt
herzien worden de benodigde handeling hierna beschreven.
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Hoofdvenster

Het hoofdvenster bevat aan de linkerkant 5 snelkoppeling voor de systeemconfiguratie van de
diverse regelaar-gebonden instellingen.

[Alarm Configuratie] Configuratie van de Alarmen (dit hoofdstuk)

[Alarm Organisatie] Configuratie van de Alarmorganisatie (Wie krijgt welke melding op welk
tijdstip). Zie hoofdstuk Alarm Organisatie

[Alarm Profielen] Configuratie van de Alarm Profielen. Zie hoofdstuk Alarm Profielen

[Meldsystemen] Configuratie van de diverse meldsystemen. Zie hoofdstuk Meldsystemen 

[SNMP Instellingen] Configuratie van de SNMP functionaliteit. Zie hoofdstuk SNMP Instellingen

Het hoofdvenster bevat verder drie deelvensters.
1. [Alarmen] Overzicht van de geconfigureerde alarmen
2. [Alarm Instellingen 1] In dit venster worden nieuwe alarmen ingesteld of bestaande alarmen

aangepast/uitgelezen
3. [Alarm Instellingen 2] In dit venster wordt het alarm gekoppeld aan een datapunt, wordt het

resettype ingegeven en tevens het bedrijfscontactprofiel ingesteld.

Deelvenster Alarmen

120

125

129
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Het middelste deel van het hoofdvenster wordt gebruikt voor het tonen van de geconfigureerde
alarmen.
In een tabelvorm worden drie kolommen getoond.

[Index] Volgnummer van het alarm

[Naam] De procesnaam wordt tussen blokhaken weergegeven, vervolgens een punt en
afsluitend de naam van het alarm.

[Niveau] Weergave van het ingestelde alarmniveau. Een alarm kan op 9 prioriteitsniveaus
worden ingesteld. Prioriteitsniveaus 0, 1 en 2 zijn Urgente alarmen. De niveaus 3 t/m 9 zijn de
Niet Urgente alarmen.

Deelvenster Alarminstellingen 1
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Het rechterdeel van het hoofdscherm wordt gebruikt voor het instellen en wijzigen van de
gewenste alarmen.
De volgende 8 velden zijn beschikbaar

[Index] Volgnummer van het alarm

 Let op: u kunt maximaal 512 alarmen per regelaar configureren

[Naam] De gewenste procesnaam

 Let op: De velden [Naam] en [Proces Tagname] mogen samen niet meer dag 61 karakters
bevatten. De totale veldlengte is 64 karakters waarbij de twee blokhaken en de decimale punt
gereserveerd zijn en altijd automatisch worden toegevoegd.

[Proces Tagname] Naam van het alarm

[Actietekst] In dit veld kunt u eventueel een korte instructie geven die met het alarm verband
houdt. Dit veld mag ook leeg worden gelaten.

[Niveau] Dropbox met het alarmniveau. Een alarm kan op 9 prioriteitsniveaus worden ingesteld.
Prioriteitsniveaus 0, 1 en 2 zijn Urgente alarmen. De niveaus 3 t/m 9 zijn de Niet Urgente
alarmen.

[Vertragingstijd (s)] In dit veld geeft u aan hoe lang (in seconden) het alarm aanwezig dient te
zijn voordat deze in de alarmhandler wordt getoond en eventueel doorgemeld.

[Doormelden via] Door middel van de vinkboxen geeft u aan wat de vervolghandeling van het
alarm dient te zijn.
o [SMS] Doormelding via mail2sms voorziening
o [Email] Doormelding via email
o [BRScheduler] Doormelding via de BRScheduler storingsapplicatie

[Storingsuitgang] Een dropbox met 4 keuzes waarin wordt bepaald welke uitgang van het
logi.Cad alarmblok (in de onderstationsoftware) actief dient te worden bij het optreden van de
storing. In de regel wordt daarvoor uitgang Y1 gebruikt.
o [Geen] In het alarmblok van logi.Cad wordt geen specifieke uitgang geactiveerd
o [Y1] Uitgang Y1 van het alarmblok in logi.Cad wordt bij het optreden van het alarm actief.
o [Y2] Uitgang Y2 van het alarmblok in logi.Cad wordt bij het optreden van het alarm actief.
o [Y3] Uitgang Y3 van het alarmblok in logi.Cad wordt bij het optreden van het alarm actief.

Deelvenster Alarminstellingen 2
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De volgende velden zijn beschikbaar

[Gekoppeld aan] Middels deze dropbox koppelt u het alarm aan een datapunt. De mogelijke
datapunten zin;
o [Geen] Het alarm is geconfigureerd in logi.Cad
o [AI] Het alarm is gekoppeld aan een Analoge Ingang. Bij deze keuze verschijnt een extra veld

voor het indexnummer van het gekoppelde datapunt.
o [AO] Het alarm is gekoppeld aan een Analoge Uitgang. Bij deze keuze verschijnt een extra veld

voor het indexnummer van het gekoppelde datapunt.
o [DI] Het alarm is gekoppeld aan een Digitale Ingang. Bij deze keuze verschijnt een extra veld

voor het indexnummer van het gekoppelde datapunt.
o [DO] Het alarm is gekoppeld aan een Digitale Uitgang. Bij deze keuze verschijnt een extra veld

voor het indexnummer van het gekoppelde datapunt.
o [SCD] Het alarm is gekoppeld aan een Scadapunt uit logi.Cad. Bij deze keuze verschijnt een

extra veld voor het indexnummer van het gekoppelde datapunt.
o [SIO-A] Het alarm is gekoppeld aan een Analoog protocolpunt. Bij deze keuze verschijnt een

extra veld voor het indexnummer van het gekoppelde datapunt.
o [SIO-D] Het alarm is gekoppeld aan een Digitaal protocolpunt. Bij deze keuze verschijnt een

extra veld voor het indexnummer van het gekoppelde datapunt.
o [BORD-AI] Het alarm is gekoppeld aan een off-line status van Analoge Ingangsmoduul. Bij deze

keuze verschijnt een extra veld voor het indexnummer van het gekoppelde moduul.
o [BORD-AO] Het alarm is gekoppeld aan een off-line status van Analoge Uitgangsmoduul. Bij

deze keuze verschijnt een extra veld voor het indexnummer van het gekoppelde moduul.
o [BORD-DI] Het alarm is gekoppeld aan een off-line status van Digitale Ingangsmoduul. Bij deze

keuze verschijnt een extra veld voor het indexnummer van het gekoppelde moduul.
o [BORD-DO] Het alarm is gekoppeld aan een off-line status van Digitale Uitgangsmoduul. Bij

deze keuze verschijnt een extra veld voor het indexnummer van het gekoppelde moduul.
o [SYSTEM] Het alarm is gekoppeld aan een interne systeemmelding. Bij deze keuze verschijnt

een extra veld voor het indexnummer van het gekoppelde datapunt.
System 150 wordt actief indien de vrije ruimte op de SD-Card kleiner wordt dan 20%
System 151 wordt actief indien er een interventie (handbediening) op een willekeurige
fysieke digitale uitgang is geactiveerd
System 152 wordt actief indien er een interventie (handbediening) op een willekeurige
fysieke digitale ingang is geactiveerd
System 153 wordt actief indien er een interventie (handbediening) op een willekeurige
fysieke analoge uitgang is geactiveerd
System 154 wordt actief indien er een interventie (handbediening) op een willekeurige
fysieke analoge ingang is geactiveerd

o [KLOK HAND] Het alarm is gekoppeld aan een handbedieningsstatus van een klok. Bij deze
keuze verschijnt een extra veld voor het indexnummer van het gekoppelde datapunt.
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Indien in het veld [Gekoppeld aan] wordt gekozen voor een analoog datapunt verschijnen er extra
velden om de grenswaarden in te stellen of eventueel 2 setpoints uit de logi.Cad software te
gebruiken.

[Grenswaarden] Het linkerveld is de onderwaarde, het rechterveld de bovenwaarde. Het bereik
BUITEN deze twee waarden activeert het alarm. In het voorbeeld zal een AI waarde van 13,8 dus
geen alarm activeren terwijl de waarden 6,2 en 83,7 wel voor een alarm zullen zorgen. 
o [SP] Indien u deze vinkbox activeert worden de grenswaarden bepaald aan de hand van twee

setpoints in de logi.Cad onderstationsoftware. Het linker- en rechterveld dienen in dit geval te
worden voorzien van het indexnummer van de setpoints.

o Wilt u slechts op 1 waarde het alarm activeren dan vult u voor een lager-dan conditie het
linkerveld met de gewenste waarde en het rechterveld met de waarde '0'. Wilt u een hoger-
dan conditie activeren dan vult u het linkerveld met de waarde '0' en het rechterveld met de
gewenste waarde

Indien in het veld [Gekoppeld aan] wordt gekozen voor een digitaal datapunt, verschijnt er een
dropbox waarmee u aangeeft of het alarm actief dient te worden bij een Maak Contact (status van
0 naar 1) of bij een Verbreek Contact (status van 1 naar 0).

[Reset Type] Middels deze dropbox bepaalt u het resetgedrag van het alarm 
o [Reset +] Het alarm is altijd te resetten, ook als dit nog actief is
o [Reset -] Het alarm is alleen te resetten als het niet meer actief is
o [Logicad] Het alarm volgt de resethandeling uit logi.Cad

[Bedrijfscontact profiel] Middels deze dropbox kunt u een bedrijf of contactpersoon aan een
alarm koppelen. Dit is slechts ter informatie, er wordt geen verdere actie op de keuze
ondernomen. Zie hiervoor hoofdstuk Alarm Profielen

Onder het deelvenster Alarmen zijn buttons aanwezig voor het Opslaan, Annuleren of Wissen van
de invoer.

In de meeste gevallen worden de instellingen ook tekstueel weergegeven onder de buttons Hierna
zie u daarvan een voorbeeld.

125
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Nieuw alarm aanmaken

Selecteer een vrije regel in het deelvenster Alarmen

Geef in de velden [Naam] en [Proces tagname] de procesnaam en de naam van het alarm in.

 Let op: De velden [Naam] en [Proces Tagname] mogen samen niet meer dag 61 karakters
bevatten. De totale veldlengte is 64 karakters waarbij de twee blokhaken en de decimale punt
gereserveerd zijn en altijd automatisch worden toegevoegd.

Kies vervolges het gewenste alarmniveau. Een alarm kan op 9 prioriteitsniveaus worden
ingesteld. Prioriteitsniveaus 0, 1 en 2 zijn Urgente alarmen. De niveaus 3 t/m 9 zijn de Niet
Urgente alarmen.

Vul de gewenste vertragingstijd in seconden in of laat dit veld leeg. Indien het veld leeg wordt
gelaten (of gevuld met de waarde '0') dan zal het alarm zonder vertraging worden geactiveerd.
Dit is de standaard keuze.

Kies eventueel de gewenste vervolgactie SMS, Email of BRScheduler

Bepaal het gedrag van het logi.Cad alarmblok of laat de default keuze ongemoeid.

Koppel het alarm aan een datapunt en vul eventueel de index van het datapunt in. 

Bepaal de grenswaarden/setpoint of, bij digitale alarmen, stel in of het alarm moet activeren bij
een maak- of verbreek actie.

Kies het gewenste resettype en vervolgens het bedrijfscontactprofiel.

Controleer uw instellingen middels de tekstuele weergave onder de buttons en bevestig uw
keuzes met Opslaan.

het alarm is nu volledig geconfigureerd.
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4.4.3 Alarm Organisatie

De Systeem Configuratie module Alarm Organisatie is bedoeld voor het conditioneel groeperen van
de Alarmdoormeldingen

De module wordt opgestart via de menukeuzes Systeem Configuratie - <regelaarnaam> - Alarm
Organisatie

Het venster Alarm Organisatie (onderdeel van Regelaar configuratie) wordt geopend.

 Let op: u kunt maximaal 32 alarmorganisaties per regelaar configureren!

Hoofdvenster

Het hoofdvenster bevat aan de linkerkant 5 snelkoppeling voor de systeemconfiguratie van de
diverse regelaar-gebonden instellingen.

[Alarm Configuratie] Configuratie van de Alarmen. Zie hoofdstuk Alarm Configuratie 113
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[Alarm Organisatie] Configuratie van de Alarmorganisatie (Wie krijgt welke melding op welk
tijdstip). (dit hoofdstuk)

[Alarm Profielen] Configuratie van de Alarm Profielen. Zie hoofdstuk Alarm Profielen

[Meldsystemen] Configuratie van de diverse meldsystemen. Zie hoofdstuk Meldsystemen

[SNMP Instellingen] Configuratie van de SNMP functionaliteit. Zie hoofdstuk SNMP Instellingen

Deelvenster Organisaties

125

129
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Het deelvenster Organisaties geeft een overzicht van de alarmorganisaties (opvolgers) die
betrokken zijn bij de alarmopvolging. 
In een tabelvorm worden vijf kolommen getoond.

[Index] Volgnummer van de opvolger

[Actief] Hier wordt aangegeven of de geconfigureerde opvolger actief is

[Naam] Weergave van de naam die voor de opvolger is geconfigureerd

[Melden t/m] Dit veld geeft aan tot en met welk niveau de opvolger ingelicht dient te worden.
Een alarm kan op 9 prioriteitsniveaus worden ingesteld. Prioriteitsniveaus 0, 1 en 2 zijn Urgente
alarmen. De niveaus 3 t/m 9 zijn de Niet Urgente alarmen

[Melden via] Dit veld toont aan op welke wijze de opvolger zijn alarmmelding ontvangt. De
weergave kan de volgende tekst bevatten: Niet actief, SMS, Email of SMS + Email 

Deelvenster Gebruikersgegevens
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Het deelvenster gebruikersgegevens wordt gebruikt bij het invoeren of raadplegen van de
gebruikers (opvolgers) die betrokken zijn bij de alarmopvolging. 
In dit venster worden vijf velden getoond.

[Index] Volgnummer van de opvolger

[Actief] Hier wordt aangegeven of de geconfigureerde opvolger actief is

[Naam] Weergave van de naam die voor de opvolger is geconfigureerd

[Mobiel Nummer] Indien de opvolger SMS berichten dient te ontvangen, wordt dit veld ingevuld
met het mobiele nummer.

[Email Adres] Indien de opvolger email berichten dient te ontvangen, wordt dit veld ingevuld
met het emailadres.

Deelvenster Doormeld Instellingen

Het deelvenster Doormeld Instellingen wordt gebruikt bij het invoeren of raadplegen van de tijd-,
type en niveauinstellingen. 
In een tabelvorm worden de onderstaande velden getoond.

[Alarmen t/m] Dit veld geeft aan tot en met welk niveau de opvolger ingelicht dient te worden.
Een alarm kan op 9 prioriteitsniveaus worden ingesteld. Prioriteitsniveaus 0, 1 en 2 zijn Urgente
alarmen. De niveaus 3 t/m 9 zijn de Niet Urgente alarmen

[Melden naar] Hier geeft u aan of de opvolger het alarm middels een SMS, email of beide dient
te ontvangen

[Meldperiode] Het tijdspad waarbinnen de actieve alarmen doorgemeld dienen te worden.

[Melden op] De weekdagen waarop de alarmen doorgemeld dienen te worden, rekening
houdend met eerder genoemd tijdspad.
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Nieuwe Alarmorganisatie aanmaken

Klik op een vrije regel in het deelvenster Organisatie scherm

Vul in het deelvenster Gebruikersgegevens de naam, mobiele nummer en mail adres in (of
slechts één van beide, afhankelijk van de 'Melden naar'-keuze in het deelvenster
Doormeldinstellingen) en klik op het vinkboxje Actief.

In het deelvenster Doormeldinstellingen kiest u voor het gewenste alarmniveau. 

Maak de gewenste keuzez in het Melden Naar-veld

Kies de meldperiode in uren en dagen (een meldperiode van 00:00 tot 00:00 is volcontinu)

Klik op de button Opslaan om de Alarmorganisatie vast te leggen. 

De alarmorganisatie is nu geactiveerd.
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4.4.4 Alarm Profielen

De Systeem Configuratie module Alarm Profielen is bedoeld voor het vastleggen van
contactgegevens van de partijen die de alarmopvolging verzorgen.

De module wordt opgestart via de menukeuzes Systeem Configuratie - <regelaarnaam> - Alarm
Profielen

Het venster Alarm Profielen (onderdeel van Regelaar configuratie) wordt geopend.

 Let op: u kunt maximaal 32 alarmprofielen per regelaar configureren! De in deze module
vastgelegde profielen kunnen niet gebruikt worden voor het doormelden van alarmen en zijn
slechts ter informatie.

Hoofdvenster

Het hoofdvenster bevat aan de linkerkant 5 snelkoppeling voor de systeemconfiguratie van de
diverse regelaar-gebonden instellingen.
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[Alarm Configuratie] Configuratie van de Alarmen. Zie hoofdstuk Alarm Configuratie

[Alarm Organisatie] Configuratie van de Alarmorganisatie (Wie krijgt welke melding op welk
tijdstip). Zie hoofdstuk Alarm Organisatie

[Alarm Profielen] Configuratie van de Alarm Profielen. (Dit hoofdstuk)

[Meldsystemen] Configuratie van de diverse meldsystemen. Zie hoofdstuk Meldsystemen

[SNMP Instellingen] Configuratie van de SNMP functionaliteit. Zie hoofdstuk SNMP Instellingen

Deelvenster Aanwezige Profielen

113

120

129
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Het deelvenster Aanwezige Profielen geeft een overzicht van de contactgegevens van de
organisaties die betrokken zijn bij de alarmopvolging. 
In een tabelvorm worden drie kolommen getoond.

[Index] Volgnummer van de organisatie

[Bedrijfsnaam] De bedrijfsnaam van de organisatie

[Contactpersoon] Contactpersoon van de organisatie

Deelvenster Profiel Details
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Het deelvenster Profiel Details wordt gebruikt bij het invoeren of raadplegen van de organisaties
die betrokken zijn bij de alarmopvolging. 
In dit venster worden zeven velden getoond.

[Index] Volgnummer van de organisatie

[Bedrijfsnaam] De bedrijfsnaam van de organisatie

[Adres] Het adres van de organisatie

[Plaats] De plaats waar de organisatie is gevestigd

[Postcode] De postcode van de organisatie

[Contactpersoon] De vaste contactpersoon van de organisatie

[Telefoonnummer] Het telefoonnummer van de organisatie/contactpersoon.

Nieuwe Alarm Profiel aanmaken

Klik op een vrije regel in het deelvenster Aanwezige Organisaties

Vul in het deelvenster Profiel Details achtereenvolgens de bedrijfsnaam, adres, plaats, postcode,
contactpersoon en telefoonnummer is. 

Controleer uw invoer en klik op de button Opslaan om het Alarmprofiel vast te leggen. 

Het Alarmprofiel is nu geactiveerd.



129

© 2014 BRControls Products B.V. - M.G.H. Vierhuis

Werking
Systeem Configuratie modules

4.4.5 Meldsystemen

De regelapparatuur van BRControls kent vele manieren voor het melden van statussen, alarmen,
datapunten, trendgegevens e.d.
In dit hoofdstuk wordt de configuratie van deze meldsystemen beschreven. 

De Systeem Configuratie module Meldsystemen is bedoeld voor het vastleggen van de diverse
doormeldconfiguraties.

De module wordt opgestart via de menukeuzes Systeem Configuratie - <regelaarnaam> -
Meldsystemen

Het venster Meldsystemen (onderdeel van Regelaar configuratie) wordt geopend.

Hoofdvenster

Het hoofdvenster bevat aan de linkerkant 5 snelkoppeling voor de systeemconfiguratie van de
diverse regelaar-gebonden instellingen.
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[Alarm Configuratie] Configuratie van de Alarmen. Zie hoofdstuk Alarm Configuratie

[Alarm Organisatie] Configuratie van de Alarmorganisatie (Wie krijgt welke melding op welk
tijdstip). Zie hoofdstuk Alarm Organisatie

[Alarm Profielen] Configuratie van de Alarm Profielen. Zie hoofdstuk Alarm Profielen

[Meldsystemen] Configuratie van de diverse meldsystemen. (Dit hoofdstuk)

[SNMP Instellingen] Configuratie van de SNMP functionaliteit. Zie hoofdstuk SNMP Instellingen

Het hoofdvenster meldsystemen bevat verder 2 tabbladen voor de configuratie van de diverse
systemen; Tabblad Doormelding en het tabblad Modules.

Tabblad Doormelding

113

120

125
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Het tabblad Doormelding is opgedeeld in twee secties: de eerste sectie geeft een overzicht van de
algemene configuratie van de emailinstellingen, de tweede sectie de configuratie van de
Mail2Mobile functionaliteit. Deze laatste functionaliteit is een apart abonnement dat BRControls u
kan bieden voor het versturen van SMS berichten middels een emailprovider. Informeer hierover
bij uw BRControls contactpersoon.

Geheel onderin het venster in een button opgenomen [Import V4 Instellingen]. Deze button is
bedoeld voor het importeren van de instellingen van meldsystemen uit oudere BRControls
configuraties en dient alleen door servicetechnici van BRControls of vertegenwoordigers van haar
systeempartners te worden gebruikt.

Email Configuratie
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 LET OP: De regelapparatuur van BRControls kan alleen emailberichten versturen. Het is dus
niet mogelijk emailberichten op de BRControls regelapparatuur te ontvangen.

Om emailberichten te kunnen versturen dient u de SMTP server die de emailberichten kan
ontvangen, te configureren.
In de regel zijn er drie SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) servers denkbaar;
1. Een SMTP server op de projectlokatie
2. Een SMTP server van de provider die de Internetaansluiting heeft geleverd
3. Een SMTP server bij BRControls die speciaal is ingericht voor de BRControls regelapparatuur.

Deelvenster Server Instellingen
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Het Deelvenster Server Instellingen bevat vier invulvelden en zeven keuzevelden.

[SMTP Server IP] Het IP adres (IPV4) van de SMTP server 

[SMTP Server Poort] Het poortnummer waarop de SMTP server bereikbaar is, dit is in de regel
poort 25.

[Antwoordadres] Het antwoordadres dat in uw mailclient in het veld 'Van' verschijnt

[Domein] Het domein is afhankelijk van de SMTP server waar u verbinding mee maakt. Vraag dit
aan uw ICT afdeling of uw provider.

[Ingekorte Email] Door het activeren van deze optie wordt de email ingekort en worden alleen
de belangrijkste gegevens verstuurd.

Voorbeeld Standaard email
BHRS45-00305
CustId:ABCD
Demoregelaar
ProjectNr :0123456789
Loc 0000001234
********************************
[Algemeen].BrandAL
03-08-2014 15:48:55
Alarm Number:0001 Level :01 Tag Name :[Algemeen].BrandAL Bij brand pand verlaten

Voorbeeld Ingekorte email
Demoregelaar Prj:0123456789 03-08-2014
15:50:27
[Algemeen].BrandAL

[Standaard Onderwerp] Het standaard onderwerp van de verzonden email is 'Alarm'. U kunt er
voor kiezen dit onderwerp aan te passen door een voor u wellicht meer aansprekende tekst.
o [Customer ID] Het Customer ID wordt getoond in de onderwerpregel van de email
o [Project nummer] Het Project nummer wordt getoond in de onderwerpregel van de email
o [Alarm Text] De Alarm tekst wordt getoond in de onderwerpregel van de email
o [Projectnaam] De Projectnaam wordt getoond in de onderwerpregel van de email
o [Locatie Code] De Locatiecode wordt getoond in de onderwerpregel van de email

Overzicht SMTP serveradressen Nederland

Bijna iedere internetprovider in Nederland heeft een SMTP server beschikbaar die u kunt gebruiken
voor het versturen van de emails uit de BRControls regelapparatuur.
Hierna volgt een overzicht van de op het moment van schrijven beschikbare SMTP servers.

 LET OP: U kunt in de regelapparatuur van BRControls alleen een IP adres invullen! Om het IP
adres van de SMTP server te achterhalen opent u een command-venster (Dos-prompt) en typt u
het commando 'ping' (zonder aanhalingstekens) gevolgd door een spatie en de naam van de smtp-
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server. Er worden 4 ping-berichtjes verstuurd naar de SMTP server en het IP-adres zal worden
getoond.

1
12Move - smtp.12move.nl

A
A1 - mail.a1.nl
A2000 - smtp.a2000.nl
Acon - mail.acon.nl

B
BRControls - mail.brcontrols.info (195.35.222.164)
Bart - mail.bart.nl
Biscon - smtp.biscon.nl
Bos - mail.bos.nl
Box - mail.box.nl
Bit - smtp.bit.nl

C
Capitol Online - mail.capitolonline.nl
Casema - mail.acon.nl
Castel - mail.bart.nl
Chello - smtp.upcmail.nl
Cistron - smtp.cistron.nl
Cobweb - mail.cobweb.nl
COLT Telecom - smtp.colt.net
Compuserve Classic - smtp.compuserve.com
Compuserve 2000 - smtp.cs.com
Compuserve - mail.compuserve.com
Concepts - smtp.concepts.nl
Cuci - smtp.cuci.nl
Cybercomm - smtp.cybercomm.nl

D
Dataweb - smtp.dataweb.nl
DDS - smtp.dds.nl
Demon - post.demon.nl

E
Enternet - smtp.enternet.nl
Etrade - mail.username.etrade.nl
Euronet - smtp.euronet.nl
ExpressoWeb / Bart - mail.bart.nl
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F
Freeler - smtp.freeler.nl

G
Gateway to Internet - mail.e-post.nl
GlobalXS - smtp.globalxs.nl

H
HCCnet - smtp.hccnet.nl
Het Net - mailhost.hetnet.nl
Home - mail.home.nl

I
IAE - mail.iae.nl
IAF - mail.iaf.nl
IGR - mail.igr.nl
Inn - mail.inn.nl
IPR - mail.ipr.nl
Interbox - mail.box.nl
Interstroom - smtp.interstroom.nl
Introweb - smtp.introweb.nl

K
Kabelfoon - smtp.kabelfoon.nl
KeyAccess - mailhost.castel.nl
Knoware - smtp.knoware.nl
KPN -  mail.kpnmail.nl
KPN Zakelijk -  smtp.zakelijkmail.nl

L
Luna - smtp.luna.nl
Libertysurf - smtp.libertysurf.nl

M
Macon - smtp.macon.nl
Miconnet - smtp.miconnet.nl
Multiweb - smtp.multiweb.nl
MyWeb - mail.username.myweb.nl

N
Netland - smtp.netland.nl
NL net - smtp.nl.net
Noord Brabant Net - mail.concepts.nl

O
OneTel Net - mail.onetelnet.nl

P
Planet Internet - mail.planet.nl
Plex - mailhost.plex.nl

Q
Quickonline - smtp.quickonline.nl
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R
Rapide - smtp.rapide.nl
RS Net - mail.rsnet.nl

S
Scarlet - smtp.scarlet.nl
Solcon - mail.solcon.nl
Speedlinq - mail.domeinnaam.speedlinq.nl (waar domeinnaam uw domeinnaam bij speedlinq)
Speedxs - smtp.speedxs.nl
Superweb - smtp.uwnet.nl
Support Net - smtp.supportnet.nl

T
Talkline - smtp.talkline.nl
Tebenet - mail.tebenet.nl
Telebyte - smtp.telebyte.nl
Telfort / Tiscali - smtp.telfort.nl
The Internet Plaza Tip - smtp.tip.nl
TMFweb - mail.username.tmfweb.nl

U
UPC - smtp.upcmail.nl
UUNet - smtp.nl.net
UwNet - smtp.uwnet.nl

V
Vinden - smtp.vinden.nl
Versatel - relay.versatel.net

W
Wanadoo - smtp.wanadoo.nl
West Brabant - Net mail.concepts.nl
Wirehub - smtp.wirehub.nl
Wish - smtp.wish.net
WorldAccess - mail.planet.nl
WorldOnline - smtp.worldonline.nl
WXS - mail.planet.nl

X
Xs4all - smtp.xs4all.nl

Z
ZeelandNet - mail.zeelandnet.nl
Zonnet - smtp.zonnet.nl

Deelvenster Email Adres(sen) Ontvanger(s)
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Het deelvenster Email Adres(sen) Ontvanger(s) is bedoeld voor het invullen van emailadressen van
de gewenste ontvangers.

 LET OP: De emailadressen die u hier invult zullen ALLE meldingen van IEDER aan een email
gekoppeld systeem ontvangen op ELK mogelijk tijdstip. Indien u het emailverkeer wilt reguleren
dient u gebruik te maken van de Alarm Organisatie .

Mail to Mobile configuratie

De Mail to Mobile (M2M) voorziening is een betaalde dienst die BRControls u aan kan bieden en
waardoor u de mogelijkheid wordt geboden de gewenste meldingen naar een SMS te versturen.
De benodigde instellingen voor deze dienst worden in dit document verder niet besproken en
zullen door een servicetechnicus van BRControls dienen te worden ingesteld. De hierboven
getoonde invulvelden zijn slechts ter informatie en zullen niet functioneren.
Neem contact op met uw BRControls contactpersoon indien u van deze dienst gebruik wilt maken.

Tabblad Modules

120



BRControls Webservice

Versie: PRERELEASE.09.067

138

Het tabblad Modules voorziet in de instellingen van de diverse Meldmodules.
In de navolgende paragrafen worden deze instellingen besproken.
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4.4.5.1 Module BRScheduler

BRScheduler is een BRControls softwareapplicatie die voorziet in een gecentraliseerde storings- en
alarmorganisatie.
Deze softwareapplicatie maakt geen onderdeel uit van de Webservice en dient separaat
aangeschaft te worden. Vraag uw BRControls contactpersoon naar de mogelijkheden.
De functionaliteit en werking van BRScheduler valt buiten de scope van deze handleiding.

Om de doormelding naar BRScheduler te activeren dient u de volgende handelingen te verrichten;

Activeer het vinkje naast [BRScheduler] in het deelvenster [Modules]

Vul in het deelvenster dat verschijnt het IP-adres in van de BRScheduler-server in. (U kunt in
totaal twee BRScheduler servers instellen. Indien u geen gebruik maakt van de tweede
BRScheduler server vult u bij IP adres 2 de waarde 0.0.0.0 in)

Klik op de button Opslaan om de instellingen te bewaren en de doormelding te activeren.
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4.4.5.2 Module BRTrending

BRTrending is een BRControls softwareapplicatie die voorziet in een gecentraliseerde historische
trendverwerking.
Deze softwareapplicatie maakt geen onderdeel uit van de Webservice en dient separaat
aangeschaft te worden. Vraag uw BRControls contactpersoon naar de mogelijkheden.
De functionaliteit en werking van BRTrending valt buiten de scope van deze handleiding.

Om de doormelding naar BRTrending te activeren dient u de volgende handelingen te verrichten;

Activeer het vinkje naast [BRTrending] in het deelvenster [Modules]

Vul in het deelvenster dat verschijnt het IP-adres in van de BRTrending-server in. 

Klik op de button Opslaan om de instellingen te bewaren en de doormelding te activeren.
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4.4.5.3 Module BRAccess

BRTrending is een BRControls softwareapplicatie die voorziet in een gecentraliseerde
toegangscontrole.
Deze softwareapplicatie maakt geen onderdeel uit van de Webservice en dient separaat
aangeschaft te worden. Vraag uw BRControls contactpersoon naar de mogelijkheden.
De functionaliteit en werking van BRAccess valt buiten de scope van deze handleiding.

Om de doormelding naar BRAccess te activeren dient u de volgende handelingen te verrichten;

Activeer het vinkje naast [BRAccess] in het deelvenster [Modules]

Vul in het deelvenster dat verschijnt het IP-adres in van de BRAccess-server in.

Vul het BRAccess Alarm nr in. 

Klik op de button Opslaan om de instellingen te bewaren en de doormelding te activeren.
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4.4.5.4 Module SNMP

De SNMP (Simple Network Management Protocol) voorziening in de BRControls regelapparatuur is
in detail beschreven in hoofdstuk SNMP Instellingen
Deze voorziening maakt een vast onderdeel uit van de Webservice en behoeft niet separaat
aangeschaft te worden. 

Om de SNMP voorziening naar een SNMP Manager/Server wilt activeren dient u de volgende
handelingen te verrichten;

Activeer het vinkje naast [SNMP] in het deelvenster [Modules]

Vul in het deelvenster dat verschijnt het IP-adres in van de SNMP Manager/Server in.

Vul bij Community de tekst 'brcontrols' in (zonder aanhalingstekens en allemaal kleine letters)

Geef door middel van de vinkboxen aan welke meldingen u wenst te ontvangen
o [Systeem meldingen] Alle meldingen betreffende de status van de regelaars en RIO-modulen
o [Herhaal Alarm Meldingen] Indien deze optie is aangevinkt worden periodiek de

alarmmeldingen naar de SNMP Manager/Server herhaald indien deze niet worden opgelost
o [Verstuur All Clear] Indien deze vinkbox is geactiveerd wordt er ook een melding verstuurd als

alle alarmen zijn opgeheven
o De rest van de meldingen dient u te configureren bij de SNMP instellingen. Zie hiervoor

hoofdstuk SNMP Instellingen

Kies door middel van de dropbox bij [Watchdog] of u gebruik wilt maken van de
Watchdogmelding en met welke frequentie er een watchdogbericht verstuurd dient te worden.

Klik op de button Opslaan om de instellingen te bewaren en de SNMP voorziening te activeren.

Voordat er berichten worden verstuurd zult u de SNMP voorziening verder dienen te configureren. 
De beschrijving van deze configuratie vindt u in hoofdstuk SNMP Instellingen.
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4.4.5.5 Module Time Server

De Time Server module is een BRControls softwareapplicatie die de RTC (Real Time Clock ->
Systeemtijd) synchroniseert met op internet aanwezige NTP servers.
Deze voorziening maakt een vast onderdeel uit van de Webservice en behoeft niet separaat
aangeschaft te worden. 

Om de doormelding naar BRTrending te activeren dient u de volgende handelingen te verrichten;

Activeer het vinkje naast [BRTrending] in het deelvenster [Modules]

Vul in het deelvenster dat verschijnt het IP-adres in van de BRTrending-server in. 

Klik op de button Opslaan om de instellingen te bewaren en de doormelding te activeren.
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4.4.5.6 Module Watchdog
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4.4.5.7 Module Monavisa
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Eindnoot

Deze documentatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Indien u toch fouten
ontdekt of opmerkingen/toevoegingen heeft aan dit document, neem contact op met
documentatie@brcontrols.com

© BRControls Products B.V.
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