
Portforwardingen BRControls apparatuur

De BRControls regelapparatuur dient in de regel achter een beveiligde verbinding (VPN of Secomea) te 
worden ontsloten aan het internet.
Indien dit in uw situatie niet mogelijk is, dient er in alle intelligente netwerkapparatuur (modems, routers, 
managed switches, firewalls e.d.) tussen het internet en de BRControls regelapparatuur poorten te worden 
opengezet voor de datacommunicatie. 

Wij benadrukken nogmaals dat dit absoluut niet de voorkeur verdient aangezien een deel van de 
datacommunicatie dan onbeveiligd over het internet wordt getransporteerd.

Port forwarding of port mapping is het doorsturen van een TCP-of UDP-pakket in een NAT-gateway om een 
intern netwerk aan een extern netwerk (bijvoorbeeld internet) te koppelen door middel van poortnummers. 
Deze techniek wordt gebruikt om communicatie mogelijk te maken tussen externe hosts (bijvoorbeld uw PC 
thuis) en andere diensten, in dit geval BRControls webbeheer, binnen een LAN ((bedrijfs-)netwerk) waarop 
de BRControls regelapparatuur is aangesloten.

In voorkomende gevallen is ook de communicatie over het interne LAN (gedeeltelijk) afgeschermd. Dit 
document kan dan tevens als richtlijn dienen om de gewenste communicatie tot stand te brengen.

De hierna benoemde poortinstellingen zijn geschikt voor alle regelapparatuur met kernelversies 3, 4 en 5.
Vanaf versie 5 is het echter niet meer mogelijk om poorten te ‘verschuiven’ in de NAT-tabellen. Deze dienen 
dus 1-op-1 te worden ingesteld.

Poort  Protocol Dienst  Richting Doel
21  TCP  FTP  in/out  Servicedoeleinden
25  TCP  SMTP  out  Versturen van emails (voorkeur)
* 80  TCP  HTTP  in/out  Webserver BRControls
123  UDP  NTP  out  Netwerksynchronisatie Real Time Clock
161  TCP  SNMP  in/out  Managementsinformatie netwerkapparatuur
162  TCP  SNMP  in/out  Managementsinformatie netwerkapparatuur
502  TCP  MODbus in/out  MODbus over IP
2525  TCP  SMTP  out  Versturen van emails (alternatief )
* 9000  ** UDP    in/out  Datacommunicatie BRControls (voorkeur)
9001  TCP    in/out  Datacommunicatie BRControls (alternatief )
9051  TCP    in/out  BRScheduler (Storingsserver)
9052  TCP    in/out  BRTrending (Trendserver)
9058  TCP    in/out  BRCollect (Databaseserver)

* Deze poorten zijn minimaal benodigd om te kunnen communiceren met de BRControls regelapparatuur. 

** U dient uw intelligente netwerkapparatuur (indien mogelijk) in te stellen op het doorlaten van 
gefragmenteerde UDP pakketten.
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