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voor schade ontstaan door eventuele fouten of onvolkomenheden in deze uitgave. Priva kan zonder
voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aanbrengen aan haar producten en aan de
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Operationeel maken
Start TC Operator via Windows Start > Programma's' > Priva > Top Control <versie> <taal> > TC Operator.

Stel de projectenmap in bij Hulpmiddelen > Opties.

Communicatie instellen
Stel de communicatie met het project als volgt in.

1. Selecteer in het menu Project de optie Openen.
2. Selecteer een project.
3. Klik op de button Configureren.
4. Stel de communicatie in.

Starten met TC Operator

In deze handleiding wordt er van uitgegaan dat TC Operator is geïnstalleerd, het project
beschikbaar is, de projectenmap is ingesteld en dat de communicatie met het project is
geconfigureerd. Voor deze zaken kunt u uw netwerkbeheerder of de Handleiding Starten met
Priva Top Control raadplegen.

Starten van TC Operator
Het ‘Start’ menu van Windows heeft in het menu ‘Programma’s’ het submenu ‘Priva\Top Control
<versie><taal>’. In dit menu bevindt zich het item ‘TC Operator’. Door het aanklikken hiervan start u TC
Operator.

Project openen
Met TC Operator kunnen Top Control projecten bekeken en bediend worden. Het openen gaat als volgt:

1. Klik in het menu ‘Project’ op de optie ‘Openen’. Er verschijnt een lijst met één of meer projecten.
2. Selecteer uw project. Het project kan op meerdere werkplekken tegelijk met TC Operator geopend

worden mits er voldoende gebruikerslicenties voor TC Operator zijn.
3. Klik op de button ‘Openen’. Voor het openen is communicatie met het project noodzakelijk, het

programma vraagt de instellingen indien nodig.
4. Vul uw gebruikersnaam in. Indien u geen gebruikersnaam met bijbehorende wachtwoord heeft,

kan degene die uw systeem beheert hiervoor zorgen ( ‘Project’ | ‘Gebruikersbeheer’).
5. Vul de bijbehorende wachtwoord in.
6. Klik op Ok. TC Operator opent het project en bouwt een verbinding op met de controllers van het

project.

U kunt het programma verkennen door de menu’s en buttons te bekijken.

U kunt meer projecten tegelijkertijd openen, zie hiervoor de instelling in het venster
‘Hulpmiddelen’| ‘Opties’, tabblad ‘Programma’.

Het is ook mogelijk via een Windows-snelkoppeling TC Operator direct met een bepaald project
en schema te openen. Zie hiervoor de Help bij TC Operator.

Navigeren door de schema’s van een project
Om een goed beeld te krijgen van navigeren door de schema’s van een project kunt u onderstaande
instructies volgen. Bedenk hierbij wel dat uw project sterk kan afwijken van het getoonde
voorbeeldvenster.
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TC Operator

1. Het projectoverzicht (zie A in TC Operator (pag. 2)) toont de structuur van uw project en werkt net
als de Windows Verkenner. Staat het projectoverzicht niet op uw scherm, activeer deze dan door
middel van [F6]. Ook kan het projectoverzicht in een los venster staan. Klik met de muis op + om
items in het projectoverzicht te openen.

2. Klik met de muis op een item in het projectoverzicht. Na het aanklikken van een item in het
projectoverzicht laat TC Operator het bijbehorende schema ( C ) zien.

3. Elk onderdeel van het projectoverzicht heeft een schema, sommige schema’s zijn echter leeg. In
een schema kunnen symbolen ( D ), variabelen ( E ), snelkoppelingen en afbeeldingen staan. Door
de muis even boven een onderdeel te houden, verschijnt in een zogenaamde tooltip de omschrijving
van het onderdeel.

4. De variabelen geeft de actuele waarde of de installatiecode weer, bijvoorbeeld ‘18,2 ºC’ (variabele
weergave) of ‘1TT1-1’ (installatiecode). U kunt in het menu ‘Schema’ schakelen tussen ‘Variabele
weergave’ en ‘Installatiecode’.

5. Bij snelkoppelingen in het project staat in de tooltip: ‘Ga naar …’. Door op een snelkoppeling te
klikken wordt het betreffende schema geopend.

6. Net als in een browser kunt u nu terug gaan naar het laatst bekeken schema, door middel van de
menu-optie ‘Schema’ | ‘Vorige schema’.

7. Boven het schema staat een tabblad ( B ). Indien gewenst kunt u zelf tabbaden van andere schema’s
toevoegen, zodat u bijvoorbeeld snel kunt schakelen tussen bij elkaar horende schema’s. Om een
extra tabblad toe te voegen klikt u met de rechter muisknop op een ander onderdeel in het
projectoverzicht en selecteert u hierin ‘Toevoegen tabblad’.

In het onderdeel ‘Hulpmiddelen’| ‘Opties’, tabblad ‘Schema’ kunt u onder andere symboolstijl,
lettertype en relatieve lettergrootte instellen.

Instellingen zoeken en bekijken
Met TC Operator kunt u de instellingen van uw installatie zoeken, bekijken en wijzigen. Instellingen zijn
bijvoorbeeld temperatuur-setpoints, starttijden, overwerktijden en statussen.

Als voorbeeld volgt hier het zoeken en bekijken van de overwerktijd.

 
2TC Operator September 2020

PDF output of Online Help

 
PDF output of Online Help



1. Als u niet weet in welk schema de overwerktijd staat, kunt u dit met TC Operator opzoeken. Druk
op [F3] om het zoekvenster te openen.

2. Voer de te zoeken tekst in, bijvoorbeeld ‘Overwerk’.
3. Druk op [ENTER]. TC Operator gaat in het projectoverzicht, schema’s, instellingenvenster etc. zoeken

naar de opgegeven tekst, en toont alle gevonden items in een lijst. In de kolom ‘Lokatie’ ziet u in
welk schema het item staat. Komt het onderdeel ‘Overwerk’ niet in uw project voor, laat TC Operator
bijvoorbeeld zoeken naar ‘Temperatuur’.

4. Dubbelklikken op een item om het schema te openen waarin het item voorkomt.
5. Sluit het venster ‘Zoeken’.
6. Klik in het schema op het symbool van het tijdprogramma voor de instelling van het overwerk. Ook

kunt u klikken op de variabele in plaats van het symbool. In sommige gevallen, zoals voor
software-elementen, staat het onderdeel niet in het schema maar in het menu ‘Schema’| ‘Overige
elementen’.

7. In het instellingenvenster staat de ‘Overwerktijd’. Net als in het schema ziet u in het instellingenvenster
actuele waarde uit de controller die TC Operator up-to-date houdt.

Het standaard instellingenvenster met de overwerktijd ziet er als volgt uit:

Instellingenvenster

Als u een variabele ziet met kruisjes ( ) betekent dit dat deze variabele niet in de controller
bekend is. Neem hiervoor contact op met de installateur die uw installatie onderhoudt.

U kunt het instellingenvenster vastpinnen, gebruik hiervoor button A uit Instellingenvenster
(pag. 3). U bereikt hiermee dat het venster blijft staan, ook als u een ander venster of schema
actief maakt.

Lees de documentatie (button C ) als u meer over de betreffende regeltechnische onderdelen
wilt weten. Button B geeft uitleg over het programma TC Operator.

Een lijst met veel voorkomende afkortingen vindt u achter in deze handleiding.

Instellingen wijzigen
In het instellingsvenster (zie ook voorgaande tekst) staan variabelen. Aan het invulveld kunt u direct
zien of u de variabele mag wijzigen: alle witte velden kunt u aanpassen, alle grijze velden niet. Indien u
onvoldoende rechten heeft om een instelling te wijzigen, kunt u dit zien aan het afgebeelde sleuteltje
in het veld ( ).

1. Vul als overwerktijd de eindtijd van het overwerken in.
2. Bevestig de wijziging met de [ENTER]-toets. TC Operator verzendt de waarde naar de controller.

Extra informatie over overwerktijd
Met de overwerktijd geeft u aan op welk tijdstip de installatie deze dag ‘uit’ gaat. De waarde ‘0:00’ geeft
aan dat er geen overwerk is ingesteld.

In het standaard instellingenvenster van het tijdprogramma staan ook de begin- en eindtijden van de
installatie (tabblad ‘Instellingen’).

Een paar voorbeelden:
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UitlegOverwerktijd
[hh:mm]

Eindtijd
[hh:mm]

Begintijd
[hh:mm]

De installatie blijft aan tot 8
uur ‘s avonds, de
overwerktijd wordt daarna
door de regelsoftware op
‘0:00’ gezet.

20:0018:008:00

De installatie blijft aan tot 5
uur, de overwerktijd wordt
daarna door de
regelsoftware op ‘0:00’
gezet.

17:0018:008:00

De installatie blijft aan tot 1
uur ‘s nachts, de
overwerktijd wordt daarna
door de regelsoftware op
‘0:00’ gezet.

1:0018:008:00

Geen overwerk, de
installatie blijft aan tot 6 uur.

0:0018:008:00

Sturingen
In het instellingsvenster kunnen ook sturingen voorkomen. Een sturing in het venster van het
tijdprogramma is bijvoorbeeld ‘Tijdprogramma’. Klik éénmaal in dit veld en u ziet dat er een button
verschijnt. Door op deze button te klikken krijgt een menu met mogelijkheden. In dit geval:

OmschrijvingStand
de regelsoftware bepaalt de stand van de sturing: ‘aan’
of ‘uit’

Automatisch

de sturing blijft in de stand ‘uit’ totdat u een nieuwe stand
kiest

Uit (H)

de sturing blijft in de stand ‘aan’ totdat u een nieuwe stand
kiest

Aan (H)

Om te voorkomen dat sturingen onopgemerkt op handmatig blijven staan kunt u per controller
een overzicht opvragen. Open met de rechter muisknop op een controller, gebouwdeel of
project de optie ‘Sturing’. In het overzicht staan alle variabelen waarvan handsturing mogelijk
is. Alle handmatige sturingen zijn voorzien van het hand-icoon.

Gewijzigde instellingen bekijken
De controller houdt een log bij van de wijzigingen van de instellingen, zodat u achteraf kunt zien wie
welke wijzigingen heeft gedaan.

1. Klik met de rechter muisknop op de controller met de betreffende instelling.
2. Selecteer ‘Nieuwe waarde instellingen’. TC Operator gaat nu aan de controller een overzicht opvragen,

dit kan enige tijd duren.
3. In het overzicht ziet u onder andere de tijd van de wijziging, de naam van de gewijzigde instelling

en de oude en nieuwe waarde.

Extra informatie
• Zodra de gereserveerde geheugenruimte in de controller voor dit overzicht vol is, zal de controller

het oudste gegeven verwijderen.
• Tijdens het inbedrijfstellen van uw project zijn ook allerlei instellingen gewijzigd, deze herkent u in

de kolom ‘Installatiedeel’ aan de tekst ‘TC Engineer’.
• Zijn er in de controller geen gebruikersnamen gedefinieerd, dan staat er als gebruiker ‘Vrij’.

Regelingen verklaren
De controllers regelen in uw gebouw bijvoorbeeld de verwarming, koeling en zonwering. In de
regelsoftware van de controller is vastgelegd op welke manier dit precies gaat. Veel regelingen zullen
heel logisch zijn, maar in sommige gevallen is het niet duidelijk waarom de regelcomputer een bepaald
onderdeel ‘aan’ of juist ‘uit’ zet.
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Als voorbeeld volgt hier het regelgedrag van zonwering. ‘Waarom gaat de zonwering nu omhoog?’ Hierop
is geen eenduidig antwoord mogelijk, maar met behulp van TC Operator kunt u wel uitzoeken wat de
oorzaak is.

1. Open het schema van het bewuste onderdeel, in dit geval de zonwering. In het schema kunnen
onderdelen staan die van invloed zijn op de regeling, bijvoorbeeld de lichtintensiteit, de windsnelheid,
een tijdprogramma en de glazenwasserschakelaar.

2. Open het instellingenvenster van het bewuste onderdeel.
3. Klik op de Documentatie-button. In dit venster kunt u meer lezen over de regeling.
4. Teksten in het blauw geven actuele waarden en statussen weer, met een muisklik kunt u zien

waarvan de betreffende waarde afhankelijk is. Hierbij kunt u bijvoorbeeld zien in welk schema de
onderdelen staan die van invloed zijn op deze regeling.

5. Over teksten in het groen (indien aanwezig) kunt u met een muisklik extra uitleg krijgen.

Grafieken en tabellen
De controller houdt, naast de actuele waarden, van een aantal waarden lijsten bij met het verloop van
de waarde. In de regelsoftware is gedefinieerd of hiervoor grafieken of tabellen worden gebruikt. In
onderstaand overzicht ziet u wat de verschillen zijn:

MethodeIntervalTijdsduurAantal punten
Per interval bepaalt de
controller de
gemiddelde waarde.

Het interval wordt
bepaald door de
ingestelde tijdsduur,
en varieert tussen 1
sec. (bij 3 min.
grafiekduur) en 32
min. (bij 96 uur
grafiekduur).

Instelbaar per
controller tussen 3
min. en 96 uur.

Per variabele 180Grafiek

Per interval slaat de
controller de laatst
gemeten waarde op.

Afhankelijk van de
regelsoftware in de
controller, kan per
variabele verschillen.

Afhankelijk van de
regelsoftware in de
controller, kan per
variabele verschillen.

Per variabele 54
meetpunten of een
veelvoud daarvan

Tabel

Open een tabel of grafiek van een variabele door:

• In een schema met de rechter muisknop op een groene variabele te klikken en te kiezen voor
‘Grafiek’ of ‘Tabel’.

• In een instellingsvenster te klikken op de button of .

Instelbare grafieken
Naast de standaard grafieken, gedefinieerd in de regelsoftware, kunt u als gebruiker ook ‘eigen’ grafieken
definiëren.

1. Klik met de rechter muisknop op een controller in het projectoverzicht.
2. Selecteer ‘Instelbare grafieken’. Het kan zijn dat TC Operator meldt dat de grafiekduur niet is ingesteld,

zie hiervoor de volgende paragraaf.
3. Sleep een variabele uit een instellingsvenster of schema naar het venster ‘Instelbare grafieken’.

Onderaan het venster ziet u hoeveel instelbare grafieken u aan de controller heeft toegevoegd en
hoe groot het maximum aantal is.

In het venster ‘Instelbare grafieken’ kunt u de grafieken en tabellen bekijken. Aan de variabele in het
instellingsvenster kunt u overigens niet zien of daarvan een instelbare grafiek wordt bijgehouden.

Wijzigen grafiekduur
Per controller kunt u de grafiekduur wijzigen. Door het wijzigen van de grafiekduur verandert ook het
interval van de te bewaren (meet)gegevens. De inhoud van de reeds geregistreerde grafieken gaat
verloren.

1. Klik met de rechter muisknop op de controller.
2. Selecteer ‘Algemene instellingen’.
3. Klik op het tabblad ‘Grafiekduur’.
4. Geef de grafiekduur op voor vaste grafieken (‘Grafiekduur metingen grafieken’) en voor eigen

grafieken (‘Grafiekduur instelbare grafieken’).
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Meerdere variabelen in een grafiek weergeven
Het is mogelijk twee of meer variabelen in één grafiek weer te geven. Om ervoor te zorgen dat de grafiek
meerdere keren opvraagbaar is brengt u deze in een tabblad onder.

1. Sleep een variabele, waarvan een grafiek bestaat, uit een instellingenvenster of uit een schema naar
het tabblad boven het schema.

2. Klik met de rechter muisknop op het nieuwe tabblad en hernoem deze door een functionele naam
te geven.

3. Sleep een variabele, waarvan een grafiek moet bestaan, uit een instellingenvenster of een schema
naar het tabblad van de grafiek.

4. Klik op het tabblad van de grafiek om het resultaat te bekijken.

Historische gegevens bekijken
Standaard laat TC Operator actuele (meet)gegevens uit de controllers zien. Met TC Operator kunt u ook
de gegevens in TC History bekijken.

1. Open een grafiek of tabel.
2. Klik op de button , dit is alleen mogelijk als TC History actief is, en er historische gegevens

aanwezig zijn.

Door nogmaals op de button te klikken, wordt teruggeschakeld naar de weergave van actuele
gegevens van de controller.

Variabelen op laten halen door TC History / Cloud History

Als u gebruik wilt maken van Cloud History, zorg ervoor dat u TC History Connect heeft
gedownload van Mijn Priva (https://my.priva.com), en u deze tool geïnstalleerd en gestart heeft
vanaf het bureaublad.

Vanuit TC Operator kunt u opgeven welke variabelen TC History / Cloud History moet ophalen.

1. Ga in TC Operator naar één van de volgende items:
TC History:
• een variabele in een schema of instellingenvenster
• een variabele in het venster ‘Instelbare grafieken’
• het venster ‘Alarmen/Meldingen’ (tabblad ‘Logboek’) van een controller (zie ook Meldingen (pag.

6)).
• het venster ‘Nieuwe waarde instellingen’ van een controller
Cloud History
• een variabele in een schema of instellingenvenster
• een variabele in het venster ‘Instelbare grafieken’

2. Klik met de rechter muisknop op het item.
3. Selecteer de optie ‘History’. TC History / Cloud History zorgt er nu voor dat de variabele periodiek

wordt opgehaald uit de controller en slaat de gegevens op in een database.

Gegevens afdrukken en exporten
Grafieken en tabellen kunt u printen en exporteren naar andere pakketten. In de vensters van grafieken

en tabellen kunt u met de buttons en gegevens afdrukken en exporten naar tekst- of
kommagescheiden bestanden. Geëxporteerde bestanden kunt u bijvoorbeeld inlezen in tekstverwerkers
of spreadsheetprogramma’s.

Meldingen
Naast variabelen zoals gemeten buitentemperaturen en setpoints houdt de controller ook meldingen
bij. Zo zijn er bijvoorbeeld storings- en bedrijfsmeldingen. Een melding kunt u zien als een digitale
waarde die 1 (‘in’) of 0 (‘uit’) is.

Bij de meldingen komen een aantal begrippen steeds terug.
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Bedrijfsmelding en storingsmelding
Om te beginnen het begrip bedrijfsmelding (afgekort tot ‘B’): dit is een signaal wat de controller ontvangt
van het aangesloten apparaat als deze is aangegaan. Bijvoorbeeld: de controller ontvangt een
bedrijfsmelding van een pomp, deze bevestiging zorgt ervoor dat de regeling de ketel veilig mag starten.

Een storingsmelding (afgekort tot ‘St’) is eigenlijk het omgekeerde: het aangesloten apparaat geeft een
signaal af dat er iets mis is in het apparaat. De regeling in de controller houdt er rekening mee door het
apparaat niet te starten.

Het is ook mogelijk dat de controller een apparaat aanstuurt en een bedrijfsmelding verwacht, maar
de bedrijfsmelding komt niet binnen de gestelde tijd. Dit heet een digitaal stuur alarm (afgekort tot
‘Dsa’).

Opnemer-alarm en grenswaarde-melding
Begrippen die met metingen te maken hebben zijn ‘opnemer-alarm’ en ‘grenswaarde-melding’. Een
opnemer-alarm krijgt u als een opnemer defect is, terwijl een grenswaarde-melding optreedt als de
ingestelde minimum- of maximumgrens wordt overschreden.

Computermelding
Tenslotte nog de computermeldingen: dit zijn alarmmeldingen die aangeven dat er iets mis is met de
regelcomputer.

Om een indruk te krijgen welke meldingen er zijn kunt u in het menu ‘Project’ het item
‘Meldingsgegevens’ openen. Selecteer vervolgens links in het venster een controller en TC
Operator laat alle meldingen van de controller zien.

Meldingen in de schema’s
In de schema’s kunt u aan de kleur zien om wat voor melding het gaat: bedrijfsmeldingen zijn groen,
hoge urgente meldingen rood, laag urgente meldingen geel en meldingen zonder urgentie wit. Als de
tekst knippert geeft dit aan dat de melding nog niet is geaccepteerd.

Meldingen bekijken
U kunt per controller bekijken welke meldingen ‘in’ zijn. Klik hiervoor met de rechter muisknop op de
controller en selecteer ‘Alarmen/Meldingen’. Na het overhalen van de gegevens uit de controller komen
de in-meldingen op het scherm. Onder aan het venster ziet u in de statusbalk het totale aantal meldingen.
Met de buttons in het venster kunt u bepaalde type meldingen verbergen, om bijvoorbeeld meer
overzicht te krijgen.

U kunt het venster ‘Alarmen/Meldingen’ ook op een hoger niveau in het projectoverzicht
oproepen, bijvoorbeeld op projectniveau, het bovenste item.

TC Operator meldingen laten tonen en printen
Zodra er in de controller een urgente melding aanwezig is, kan TC Operator dit melden en eventueel
printen. Hiervoor moet u in het venster ‘Project’ | ‘Opties’ opgeven dat TC Operator de aangesloten
controller of het beheerstation 1 en/of 2 moet scannen. Ook kunt u in het tabblad ‘Afdruk opties’ opgeven
of TC Operator de binnengekomen meldingen moet printen.

Het optreden van een storing
Als het tonen van meldingen in TC Operator is ingesteld, meldt TC Operator dit als volgt:
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1. Rechts onder in het venster verschijnt het alarmicoon, rood voor hoog urgente storingen en geel
voor laag urgente storingen. In het projectoverzicht ziet u aan een rood bolletje in welke controller
een melding aanwezig is.

2. Dubbelklik op het alarmicoon indien het venster ‘Controller alarmen’ niet automatisch wordt geopend.
3. Als er een geluidssignaal te horen is kunt u dit stoppen met de button  .
4. Dubbelklik in het venster ‘Controller alarmen’ op de controller om het venster ‘Alarmen/Meldingen’

van de controller te openen.
5. Na het overhalen van de gegevens uit de controller komen alle ‘in’-meldingen op het scherm. Indien

er geen meldingen verschijnen, kan het zijn dat de storing al is opgeheven. Voer in dat geval het
volgende punt uit om het alarm te accepteren.

6. Accepteer de melding met de button .
7. Sommige meldingen zijn voorzien van het icoon . Klik in dat geval op de rechter muisknop. In

het menu staat ‘Accepteer melding’ of ‘Reset storing’, afhankelijk van het soort storing.
• ‘Accepteer melding’: Storingen waarvan het signaal van de storing meetbaar aanwezig blijft,

bijvoorbeeld een opnemer-melding.
• ‘Reset storing’: Storingen die eenmalig optreden en daarna niet meer meetbaar zijn, bijvoorbeeld

een communicatie alarm.
8. Open het schema wat hoort bij het betreffende onderdeel. Dit kan door het dubbelklikken op de

melding. Het is ook mogelijk via het rechter muis menu direct het instellingenvenster te openen.
9. Los, indien mogelijk, het probleem op. De uit te voeren actie is afhankelijk van de optredende storing.

Na het wegnemen van de oorzaak van de stroring zal de melding verdwijnen uit het overzicht
‘Alarmen/Meldingen’.

10. Sommige storingen veroorzaken een vergrendeling in de software, bijvoorbeeld bij een ketelstoring.
De vergrendeling zorgt er voor dat de ketel niet meer gestart wordt voordat de vergrendeling is
opgeheven. Het opheffen kan, afhankelijk van uw software en installatie, via een software-reset in
TC Operator, of via drukknop bij uw installatie.

Gebruik de buttons in het venster ‘Alarmen/Meldingen’ om de weergave van de verschillende
typen meldingen uit en aan te zetten.

Klik op de kopjes van de kolommen om de lijst te sorteren. Door bijvoorbeeld op ‘Omschrijving’
te klikken sorteert TC Operator de meldingen op omschrijving.

Bekijk de ‘eigen’ toelichting bij een melding. Selecteer hiervoor een melding in het venster en

kijk naar de button . Als deze lichtblauw is kunt u er op klikken en opent het venster met de
meldinggegevens. Zie ook Meldingen voorzien van een toelichting (pag. 9)
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Overzicht acties

Effect
Overige

Effect
Regeling in
controller

Effect
Melding in
controller

ActieLocatie (venster)

PC geluid gaat uit  
 

Controller alarmen

Het alarmicoon
(rechts onder)
verdwijnt.
In het projectoverzicht
verdwijnt het rode
bolletje bij de
controller.
Alarm uitgang van de
controller (optioneel)
gaat uit.

Variabele in controller:
Accepteer alarm=0

 
 

Alarmen/
Meldingen (Actueel)

  Melding verdwijnt Reset storingAlarmen/
Meldingen (Actueel)

Hiermee geeft u aan
dat u de melding hebt
gezien.

   Accepteer
melding

Alarmen/
Meldingen (Actueel)

Hiermee geeft u aan
dat u de melding hebt
gezien.Accepteer melding

Instellingen

Hiermee geeft u aan
dat u de melding hebt
gezien.Accepteer melding

Instellingen

Vergrendeling wordt
opgeheven.

Melding ‘Vergrendelde
storing’ worden
opgeheven.
Meldingen met status
‘DSA’ worden
opgeheven.

Instellingen

Vergrendeling wordt
opgeheven.

Melding ‘Vergrendelde
storing’ worden
opgeheven.
Meldingen met status
‘DSA’ worden
opgeheven.

Drukknop
(hardwarematige
reset)

Bij installatie

Meldingen terugkijken
Meldingen in het venster ‘Alarmen/Meldingen’, tabblad ‘Actueel’ verdwijnen zodra ze niet meer ‘in’ zijn.
Als u wilt weten welke meldingen er geweest zijn, kunt u het tabblad ‘Logboek’ bekijken. In dit overzicht
staat niet alleen wanneer de meldingen optraden (‘In meldingen’), maar ook wanneer ze werden
opgeheven (‘Uit meldingen’). TC Operator haalt ook deze instellingen op uit de controller.

Meldingen voorzien van een toelichting
In sommige gevallen is het handig een melding te voorzien van een ‘eigen’ toelichting, die u kunt
raadplegen zodra de melding zich voordoet. Zo zou u bijvoorbeeld bij de meldingen van een pomp aan
kunnen geven in welke ruimte zich de pomp bevindt. In TC Operator heten de ‘eigen’ toelichtingen:
‘meldingsgegevens’.

1. Open in het menu ‘Project’ het item ‘Meldingsgegevens’.
2. Selecteer links in het venster een controller. TC Operator laat de meldingen zien die bij de controller

horen.
3. Selecteer een melding. TC Operator laat voor het soort melding de meldinggegevens zien.
4. U kunt nu nieuwe meldingsgegevens toevoegen en koppelen aan één of meer meldingen.

Onderhoud
Voor het goed functioneren van het systeem is het verstandig van tijd tot tijd aandacht te besteden aan
de volgende zaken.
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Gebruikers en rechten
U kunt, als u in TC Operator als ‘Supervisor’ bent ingelogd, in het onderdeel ‘Gebruikersbeheer’ gebruikers
toevoegen en verwijderen. Ook kunt u rechten instellen voor de toegang van de verschillende
programma’s en controllers. Het onderdeel ‘Gebruikersbeheer’ vindt u in het menu ‘Project’.

Uitdraai maken van instellingen van de controllers
Een uitdraai van de instellingen van de controllers kan in de toekomst handig zijn om instellingen te
raadplegen als er met een controller problemen zijn. In TC Operator kunt u met de wizard ‘Instellingen
openen als tekstdocument’ een tekstbestand met alle instellingen maken. Dit tekstbestand kunt u
printen en bewaren. De wizard ‘Instellingen openen als tekstdocument’ vindt u in het menu
‘Hulpmiddelen’.

Bediening in TC Operator
De projecten kunnen, met behulp van TC Operator, op een aantal manieren worden bediend en/of
gemonitord. Hiervoor zijn er in TC Operator een aantal hulpmiddelen die de bediening inzichtelijker
maken.

• Bediening vanuit het projectoverzicht (pag. 12)
• Bediening vanuit de menubalk (pag. 10)
• Bediening vanuit de werkbalk (pag. 10)
• Instellingenvenster (pag. 15)
• Bediening vanuit het schema (pag. 13)

Verder zijn er nog een aantal overzichten die uitgebreidere informatie geven over het project.

• Meldingen afhandelen (pag. 43)
• Venster Alarmen/Meldingen - Logboek (pag. 45)
• Venster Alarmen/Meldingen - Actueel (pag. 119)
• Overzicht externe gegevens (pag. 57)

Zie ook:

Bedienings tips (pag. 65)

Bediening vanuit de menubalk
In de menubalk zijn de opties voor de algemene bediening van het project ondergebracht. De instellingen
die hier gemaakt worden gelden dus voor het gehele project.

De bedienings opties die hier zijn ondergebracht zijn o.a. de instellingen van de weergave van de
schema's, de instellingen van het gebruikersbeheer en de help opties. Door op de items op de menubalk
te klikken wordt het bijbehorende optiemenu geopend. Selecteer hieruit de benodigde optie.

Opties die lichtgrijs zijn, zijn niet beschikbaar voor de ingelogde gebruiker. In de simulator mode en de
offline mode kunnen bepaalde opties niet beschikbaar zijn. Tevens zijn er voor een aantal opties bepaalde
rechten nodig. Deze rechten kunnen door een supervisor aan de gebruiker worden toegekend bij de
opties gebruikersbeheer.

Bediening vanuit de werkbalk
Het hoofdvenster van de applicatie heeft een werkbalk waarmee een aantal vaak voorkomende
bewerkingen snel met behulp van de muis op te roepen zijn. Alle bewerkingen hebben betrekking op
het geselecteerde project. Op bepaalde plaatsen in het programma kunnen één of meerdere opties
niet beschikbaar zijn. De optie(s) in de werkbalk zullen dan in het grijs worden weergegeven.
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 /  Project overzicht tonen/verbergen
Met deze button wordt het project overzicht venster getoond.

Vanuit dit venster kunnen alle controllers, installatiedelen en regelmodulen uit het project worden
geopend.

De locatie van het venster kan worden gewijzigd door met de muis op de grijze rand te dubbelklikken.
Het venster kan als een 'los' venster in het midden van het beeld worden geplaatst, of als 'vast' venster
aan de linker rand van het beeldscherm.

Project openen
Met deze button wordt het overzicht venster geopend met alle projecten die in de projecten folder op
de PC zijn opgeslagen.

Vanuit dit venster kan een keuze worden gemaakt om een project te openen met verbinding, om te
simuleren of als offline.

Zoeken
Met deze button kan er in het project worden gezocht naar teksten, elementen, installatie codes enz.

Door op het zoekresultaat te dubbelklikken wordt het Schema geopend waarin de gezochte string is
gevonden.

Zoeken (pag. 79)

Overige elementen overzicht
Met deze button wordt het overige elementen overzicht geopend.

Van een regelmodule kunnen in een Schema niet altijd alle elementen worden weergegeven. Alle
elementen die niet kunnen worden weergegeven, zoals de algemene instellingen, regelwaarden enz.
worden in dit overzicht geplaatst.

Door met de muis op een element te dubbelklikken wordt het bijbehorende menuplaatje geopend.

Vorig venster
Met deze button wordt het voorgaande venster geopend.

De volgorde van het openen van de vensters wordt bijgehouden. Hierdoor is het mogelijk om met
behulp van deze button snel het voorgaande geopende venster weer op te roepen.

Volgend venster
Met deze button wordt het volgende venster geopend.

De volgorde van het openen van de vensters wordt bijgehouden. Indien er door de voorgaande vensters
is gebladerd kan met behulp van deze button snel het volgende venster weer worden opgeroepen.

Startschema tonen
Met deze button kunt u naar het door u zelf opgegeven startschema springen (indien opgegeven).

Standaard wordt naar het project niveau gesprongen.
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Volledig scherm wisselen
Met deze button kan de weergave van de applicatie worden gewijzigd. Het schematisch overzicht kan
worden weergegeven in een venster of over de gehele grootte van het beeldscherm.

Historische gegevens overzicht weergeven
Door op de 'historische gegevens' button te klikken wordt een overzicht van historische gegevens
opgevraagd.

In het venster worden de aangemelde history punten weergegeven.

De button is alleen beschikbaar indien er van meldingen een historisch overzicht wordt bijgehouden.

Bediening vanuit het projectoverzicht
Voor de weergave van het projectoverzicht zijn verschillende mogelijkheden:

• Het projectoverzicht staat links in het scherm.
• Het projectoverzicht staat in een los venster.
• Het projectoverzicht is niet zichtbaar.

Project overzicht
In het projectoverzicht staan alle controllers die in het project aanwezig zijn. Elk controller is
onderverdeeld in één of meer installatiedelen. Deze installatiedelen bevatten weer één of meer
regelmodulen die min of meer bij elkaar horen.

In het project is op deze manier een structuur aangebracht die het bedienen van de installatie zeer
eenvoudig maakt.

Project overzicht opvragen (pag. 78)

In het menu 'Beeld' kan door middel van de opties 'Projectoverzicht' en 'Scherm vastzetten' geschakeld
worden tussen de verschillende mogelijkheden.

Met de functietoets [F6] wordt geschakeld tussen het tonen en verbergen van de projectoverzicht.

Projectoverzicht in- en uitklappen
Als het projectoverzicht op het scherm staat kan door middel van de volgende twee buttons het overzicht
worden in- en uitgeklapt.

Toon volledig projectoverzicht

Toon alleen eerste niveau projectoverzicht

Onderdelen in het projectoverzicht
In het projectoverzicht kan door middel van de muis of cursortoetsen door het overzicht gelopen worden.

Project

Gebouwdeel

Controller
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Installatiedeel

Regelmodule

Door met de rechter muisknop op een onderdeel te klikken wordt een menu getoond.

Schema overzicht opvragen
Op een aantal niveau's kan er in het project handmatig een schema worden opgevraagd (indien aanwezig).
Dit schema kan bijv. een vereenvoudigd overzicht van de regeling geven, of een plattegrond met
metingen, statussen enz.

Bediening vanuit het instellingenvenster (pag. 75)

Alarmen/Meldingen actueel/logboek overzicht
Vanuit het project overzicht kunnen ook de meldingen uit het project worden opgevraagd. Van elke
controller kunnen de Alarmen/Meldingen logboek en de Alarmen/Meldingen actueel worden bekeken.
In het Alarmen/Meldingen logboek staat een overzicht van de laatste 400 meldingen die in de controller
of project (in het geval van een beheerstation) hebben plaatsgevonden. Het Alarmen/Meldingen actueel
overzicht geeft een overzicht van de actuele meldingen in de desbetreffende controller.

Externe gegevens overzicht
In het externe gegevens overzicht staan de statussen van de externe gegevens zoals deze softwarematig
worden verwerkt.

Externe gegevens overzicht openen (pag. 79)

Plaats van het project overzicht
De locatie van het venster kan worden gewijzigd door met de muis op de grijze rand te dubbelklikken.
Het venster kan als een 'los' venster in het midden van het beeld worden geplaatst, of als 'vast' venster
aan de linker rand van het beeldscherm.

Bediening vanuit het schema
In het schema van de geselecteerde regelmodule staat een schematisch overzicht van de regeling met
daarbij de belangrijkste statussen, sturingen en metingen. Hierdoor ontstaat er een duidelijk overzicht
van de aangesloten regeling.

De volgende onderdelen kunnen in de schema's worden weergegeven:

• Symbolen
• Variabelen of installatiecodes
• Teksten
• Tekenonderdelen
• Snelkoppelingen

Bediening vanuit het instellingenvenster (pag. 75)
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Door dubbel op een variabele te klikken wordt de meest voor de hand liggende actie uitgevoerd.
In het schema zal dit meestal het openen van het bijbehorende instellingen venster zijn.

Symbolen
Symbolen geven bijvoorbeeld installatie onderdelen weer. Door de muis even boven het symbool te
houden, verschijnt in een zogenaamde Tooltip de omschrijving van het onderdeel. Door met de muis
op het symbool te klikken, wordt het instellingen venster ervan geopend.

Zie ook: Venster Opties - Schema (pag. 33)

Variabelen
In de variabelen wordt de huidige status van de installatie of de installatiecode weergegeven. Het
schakelen tussen variabele weergave en installatiecode gebeurt in het menu 'Schema' met de opties
'Variabele' en 'Installatiecode'.

Het lettertype van de variabele kan worden ingesteld in het venster 'Opties' (menu 'Hulpmiddelen') in
het tabblad 'Schema'.

De kleur van de variabele in het schema geeft aan om wat voor soort variabele het gaat:

OmschrijvingKleur
Variabelen waarvan een grafiek of tabel kan worden weergegeven. Bedrijfsmeldingen.Groen

Berekende waarde, statusmelding.Wit

Storingsmelding, deze knippert indien een storingsmelding niet geaccepteerd is.Rood

Sturingen en laag urgente storingsmeldingen. Indien de tekst knippert, is het een laag urgente
storingsmelding die nog niet geaccepteerd is.

Geel

Door met de muis op een variabele te klikken, wordt het instellingen venster geopend waar de variabele
in voor komt.

Nieuwe waarden instellen
Bij een aantal variabelen is het mogelijk is om handmatig de waarden/sturingen aan te passen. Hierbij
gaat het vooral om variabelen zoals setpoints, sturingen, tijdprogramma's enz. Om een nieuwe waarde
in te kunnen stellen moet eerst het instellingen venster van het desbetreffende variabele worden
opgevraagd.

Nieuwe waarden instellen (pag. 78)

Accepteren storingen
Indien er een storing optreed in de installatie dan zal de status bij het desbetreffende onderdeel gaan
knipperen. Hierdoor is het in het schema direct zichtbaar wanneer er een nieuwe storing is opgetreden.

Storingsmeldingen uit de installatie kunnen worden geaccepteerd door in het schema met de linker
muisknop op de status (ST) te klikken en uit het menu de optie 'Accepteer' te selecteren. In het schema
zal de storing stoppen met knipperen.

De storingsmelding wordt alleen geaccepteerd. De storing zelf wordt hiermee dus niet
opgeheven.
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Variabele aanmelden bij TC History
De controller heeft een aantal buffers, stukjes geheugen waarin informatie opgeslagen kan worden.
Deze buffers hebben een beperkte capaciteit. Wanneer de buffer vol is, zal de nieuwste informatie
ervoor zorgen dat de oudste wordt weggegooid. (een zogenaamd ringgeheugen). TC History vraagt,
voordat deze informatie verloren gaat, de inhoud van de buffers op en bewaart ze op de harde schijf
van uw PC.

Variabelen aanmelden bij TC History / Cloud History (pag. 74)

Tabbladen toevoegen
Er kunnen meerdere schema's achter elkaar gezet worden door in het project overzicht met de rechter
muisknop op een regelmodule te klikken en de menuoptie 'Toevoegen tabblad' te selecteren. Deze
extra tabbladen kunnen ook weer verwijderd worden met de rechter muisknop.

Instellingenvenster
Wanneer u in een schema op een installatiedeel klikt verschijnt er een instellingenvenster met een
overzicht van alle metingen, statussen, sturingen enz. van het desbetreffende installatiedeel.

Per regel staat de omschrijving van één item van het desbetreffende installatiedeel. Achter de
omschrijving staan de waarden/statussen van het item.

Bediening vanuit het instellingenvenster (pag. 75)

Nieuwe waarden instellen
Bij een aantal variabelen is het mogelijk is om handmatig de waarden/sturingen aan te passen. Hierbij
gaat het vooral om variabelen zoals setpoints, sturingen, tijdprogramma's enz.

Nieuwe waarden instellen (pag. 78)

Accepteren storingen
Storingsmeldingen uit de installatie kunnen worden geaccepteerd door met de linker muisknop op de
status (ST) te klikken en uit het optiemenu de optie 'accepteer' te selecteren. In het schema zal het
storings symbool stoppen met knipperen.

De storingsmelding wordt alleen geaccepteerd. De storing zelf wordt hiermee dus niet
opgeheven.

Variabele aanmelden bij TC History
De controller heeft buffer, waarin instellingen, meldingen en metingen in opgeslagen kunnen worden.
Dit buffer heeft een beperkte capaciteit. Wanneer het buffer vol is, zal de nieuwste informatie ervoor
zorgen dat de oudste wordt weggegooid. (een zogenaamd ringgeheugen). TC History vraagt, voordat
deze informatie verloren gaat, de inhoud van de buffers op en bewaart ze op de harde schijf van uw
PC.

Variabelen aanmelden bij TC History / Cloud History (pag. 74)
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Buttons in de werkbalk (Alarmen/Meldingen venster)

Meldingsgegevens

Door middel van de button is de documentatie op te vragen van de geselecteerde melding
(voorwaarde is wel dat hier documentatie aan toegekend is).

Afdrukken
Het Alarmen/Meldingen overzicht kan direct naar de printer worden gestuurd door op de 'print' button
te klikken.

Afdruk voorbeeld
Het Alarmen/Meldingen overzicht kan bekeken worden voordat afgedrukt wordt. Er kunnen geen
wijzigingen in het afdruk voorbeeld worden gemaakt.

Bewaren
Het Alarmen/Meldingen overzicht kan worden opgeslagen als .RTF,TXT of CSV-bestand door op de
'bewaar' button te klikken.

Zoek functie
Het Alarmen/Meldingen overzicht kan doorzocht worden met een zoek functie, door op de 'zoek' button
te klikken. Er kan hierna een zoek tekst opgegeven worden in het 'zoek venster'.

Computermeldingen
Computermeldingen (pag. 67) zijn speciale storingen, meestal met een hoge urgentie omdat ze aangeven
dat er iets mis is in de controller. Computermeldingen is een verzamel naam voor een aantal verschillende
alarmen. Klik op de button voor een overzicht van de verschillende Computermeldingen.

Tijdschakel meldingen
Tijdschakel meldingen (pag. 117) treden op als in de regelsoftware tijdschakel programma's aanwezig
zijn, die in- of uitschakelen.

Modem meldingen
Modem meldingen (pag. 113) treden op wanneer een gebruiker verbinding maakt met de controller via
een modemverbinding.

Interne meldingen
Interne meldingen (pag. 110) treden op door een in de regelsoftware gedefinieerde status. De controller
zal een melding genereren afhankelijk van een aantal voorwaarden die in de regelsoftware zijn vastgelegd.

Opnemer meldingen
Opnemer meldingen (pag. 115) treden op wanneer een meting (analoge ingang) boven of onder een
ingestelde waarde komt. De instellingen van deze waarden worden gemaakt in TC Operator. De Opnemer
meldingen worden standaard in het Alarmen/Meldingen overzicht geplaatst met de, bij de melding
behorende, tijd van in/uit schakelen.
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Communicatie meldingen
Communicatie meldingen (pag. 105) treden op wanneer de controller geen antwoord meer krijgt van de
controllers die hij moet afscannen. Mogelijke oorzaak is dat de datanetverbinding onderbroken is of
dat de te scannen controller uit staat.

Bedrijfsmeldingen
Bedrijfsmeldingen (pag. 104) treden op wanneer een aangesloten installatie in bedrijf komt.

Storingsmeldingen
Storingsmeldingen (pag. 116) treden op wanneer een aangesloten installatie in storing valt.

Niet urgente storingen
Melding zonder urgentie (pag. 114) zijn meldingen die de status 'niet urgent' hebben.

Laag urgente storingen
Laag urgente storingen (pag. 112) zijn meldingen die de status 'laag urgent' hebben.

Hoog urgente storingen
Hoog urgente storingen (pag. 107) zijn meldingen die de status 'hoog urgent' hebben.

In meldingen
Een melding heeft de status 'In' op het moment dat de melding/storing optreed.

Uit meldingen
Een melding heeft de status 'Uit' op het moment dat de melding/storing afvalt of verholpen is. Aan een
uit-melding is altijd een in-melding vooraf gegaan. Door de 'uit' meldingen te onderdrukken worden
alleen de 'In' meldingen in het Alarmen/Meldingen overzicht getoond.

Historisch gegevens
Door op de 'History' button te klikken wordt het historische bestand van het Alarmen/Meldingen overzicht
opgevraagd. Op beeld verschijnen de opgeslagen meldingen. De button is alleen beschikbaar indien er
van het Alarmen/Meldingen overzicht een historisch bestand wordt bijgehouden. Wanneer de historische
gegevens van het Alarmen/Meldingen overzicht worden opgevraagd is het niet mogelijk om
meldingsoorten in het overzicht te onderdrukken. Alle meldingen in het buffer zullen worden getoond.

History terug stappen
Met behulp van deze knoppen is het mogelijk om door de historische meldingen terug te bladeren.

History verder stappen
Met behulp van deze knoppen is het mogelijk om door de historische meldingen verder te bladeren.

History eigenschappen
Met deze optie kunnen de eigenschappen worden opgevraagd / gewijzigd.
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Gebruikers beheren
TC Engineer en TC Manager kunnen beveiligd worden tegen ongewenst gebruik door op te geven welke
gebruikers toegang hebben. Elke gebruiker krijgt een gebruikersnaam en een wachtwoord. In elk project
moet minimaal één supervisor aanwezig zijn. De supervisor heeft standaard volledige rechten; alleen
hij kan gebruikers en andere supervisors toevoegen en/of verwijderen. Een supervisor kan zichzelf nooit
verwijderen.

De naam en het wachtwoord van een gebruiker worden gebruikt om op het project in TC Engineer en
TC Manager in te loggen. Als er verbinding gemaakt wordt met de controller, worden de gebruikersnaam
en het wachtwoord vergeleken met de gebruikersgegevens in de controller. Aan de hand hiervan wordt
vastgesteld welke rechten de gebruiker heeft.

Zie ook:

Gebruiker toevoegen (pag. 18)

Wachtwoord wijzigen (pag. 19)

Rechten per gebruiker instellen (pag. 19)

Gebruiker verwijderen (pag. 22)

Venster Gebruikersbeheer (pag. 22)

Gebruiker toevoegen

Alleen een supervisor kan gebruikers toevoegen.

1. Kies het menu Project > Gebruikersbeheer.
Het venster Gebruikersbeheer verschijnt.

2.
Voeg een gebruiker toe door op de knop in de werkbalk te klikken.
of

Voeg een gebruiker met supervisorrechten toe door op de knop te klikken.
Het venster Eigenschappen gebruiker verschijnt.

3. Vul een gebruikersnaam van maximaal 10 karakters in.
4. Voer tweemaal hetzelfde wachtwoord in.
5. Klik op OK.
6. Schakel de optie TC Engineer in om de gebruiker toegang tot TC Engineer te geven (of laat de optie

uitgeschakeld).
7. Schakel de optie Meldingsgegevens wijzigen, Facility manager en/of History-punten wijzigen in als u

extra rechten aan de gebruiker wilt toekennen.
8.

Klik op de knop om het volledige projectoverzicht weer te geven.
9. Leg per controller de toegangsrechten vast, en eventueel het instelniveau.
10. Klik op de knop Toepassen om de wijzigingen op te slaan en te verzenden.

of
Klik op de knop Sluiten om de wijzigingen op te slaan maar niet direct te verzenden.
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Zie ook:

Venster Gebruikersbeheer (pag. 22)

Wachtwoord wijzigen
1. Kies het menu Project > Gebruikersbeheer.

Het venster Gebruikersbeheer verschijnt.
2. Klik in de lijst Gebruikers op de gebruiker waarvan u het wachtwoord wilt wijzigen.
3.

Klik op de knop .
Het venster Gebruikersgegevens opnieuw verzenden verschijnt.

4. Vul zowel bij de optieNieuwwachtwoord als bij de optieBevestigingwachtwoord een nieuw wachtwoord
in.

5. Klik op OK om de wijziging vast te leggen.

Rechten per gebruiker instellen
1. Kies het menu Project > Gebruikersbeheer.

Het venster Gebruikersbeheer verschijnt.
2. Klik in de lijst Gebruikers op de gebruiker waarvoor u de rechten wilt instellen.
3. Schakel de optie TC Engineer boven het projectoverzicht in als de gebruiker toegang moet hebben

tot TC Engineer.
4. Via de optie Facility manager kunt u aan de gebruiker extra rechten toekennen, zoals het beheren

van scènes (zie verder tabel hierna).
5. Stel de toegang per controller in:
6.

Klik op de knop of schakel de optie Alleen kijken in als de gebruiker de controller alleen mag
monitoren en niet de instellingen ervan mag wijzigen.
of

Klik op de knop of schakel de optie Instellen in als de gebruiker instellingen mag wijzigen, en
schakel in de kolom Instelniveau het gewenste niveau in (of klik op de knop 1, 2 of 3 in de werkbalk):
• 1: gebruiker kan tijdens bedrijf dagelijkse instellingen aanpassen, zoals setpoints, tijdprogramma's

en handmatige sturingen
• 2: gebruiker kan ook diepere instellingen van regelingen aanpassen; dit niveau is bedoeld voor

servicetechnici met installatiekennis die tijdens onderhoud aanpassingen moeten kunnen
doorvoeren, bijvoorbeeld grenswaarde-instellingen, tijdvertragingen en nalooptijden

• 3: gebruiker kan regelgedrag wijzigen; dit niveau is bedoeld voor partners of medewerkers van
Priva die alle instellingen moeten kunnen aanpassen

of

Klik op de knop of schakel de optie Inbedrijfstellen in als de gebruiker volledige toegang moet
hebben.

7. Klik op OK om de wijzigingen vast te leggen.

Vergeet niet de optie TC Engineer boven de lijst in te schakelen om de gebruiker toegang te
geven voor TC Engineer.
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 Gebruikers Supervisors
Rechten

-√Toegang tot gebruikersbeheer

-√Gebruikers toevoegen

-√Wachtwoord van een gebruiker wijzigen

-√Gebruikers verwijderen

Schakel de optie TC Engineer in.√Toegang tot TC Engineer

√√Toegang tot TC Manager

Schakel de optie History-punten
wijzigen in.

√Variabelen af- en aanmelden bij TC History

-√Instellingen uit controller als back-up bewaren

-√Instellingen uit back-up naar controller verzenden

-√Instellingen van controllers bewaren als
simulatie-instellingen

-√Simulatie-instellingen naar controller verzenden

-√Instellingen van controller afdrukken

-√Kloksynchronisatie

Schakel bij de optie Instelniveau
minimaal 1 in.

√Meldingen accepteren

Schakel bij de optie Instelniveau
minimaal 1 in.

√Instelbare grafieken toevoegen

Schakel de optie Facility manager
in.

√Tijd en datum wijzigen

Schakel bij de optie Instelniveau
minimaal 3 in.

√Grafiektijdsduur wijzigen

instelbaar√Controllers

Schakel de optie Facility manager
in.

√Scènes binnen een ruimte beheren

Schakel de optie Facility manager
in.

√Documentdepot beheren

Schakel de optie Facility manager
in.

√Aanvullende gebruikersinformatie wijzigen

Zie Beschikbare schermen in TC Manager (pag. 20) voor een overzicht van de schermen die de gebruikers
in TC Manager hebben.

Beschikbare schermen in TC Manager
De rechten van de gebruiker bepalen welke schermen de gebruiker heeft in TC Manager. De tabel geeft
de rechten in TC Engineer en de bijbehorende schermen in TC Manager.
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Engineer

 
met optie TC
Engineer

Facility
manager

 
met optie
Facility
manager

Beheerder
historische
gegevens

 
met optie

History-punten
wijzigen

Niet-technische
gebruiker

(Standaard)

 
en

gebruiker

 
met optie
Meldings-
gegevens
wijzigen

Supervisor

 

Beschikbare schermen in TC
Manager

√√√√√Dashboard

√√√√√Alarmen

√ 4√ 4√ ¹√ ¹√Handsturingen

√√√√√Favoriete views

√√√√√Regelen

√√√√√Alarmen

√√√√√Tijdprogramma's

√√√Installatie

√√√√√TouchPoints

√ 4√ 4√Hardware

√√√√√Inspecteren

√ 4√ 4√Handsturingen

√√√Gebeurtenissen en wijzigingen

√√√√√Views

√√√√Trends

√√√√Trends

√√TC History

√√√√Instellingen / Systeeminstellingen

√√√ ²√Systeemtijd

√√√ ³√Algemene instellingen

√√Gebruikers

√√√√√Instellingen / Mijn instellingen

√√√√√Mijn gebruikersgegevens

√√√√√Mijn alarminstellingen

√√√√√Views

√√√√√Als nieuwe view opslaan

√√√√√View vervangen

√√√√√Views beheren

√√√Naar standaardview resetten

√√√√√Help

√√√√√Over TC Manager

√√√√√Help

Een niet-technische gebruiker heeft geen schermen voor Trends, maar kan wel historische gegevens bekijken via de
schema's.
¹ Alleen-lezen, navigatie niet toegestaan.
² Alleen-lezen.
³ Sommige parameters zijn alleen-lezen.
4 Navigatie toegestaan, handsturingen niet toegestaan.
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Gebruiker verwijderen

Alleen een supervisor kan gebruikers verwijderen.

1. Kies het menu Project > Gebruikersbeheer.
Het venster Gebruikersbeheer verschijnt.

2. Klik in de lijst Gebruikers op de gebruiker die u wilt verwijderen.
3.

Klik op de knop .
De melding Gebruiker '"naam" verwijderen? verschijnt op het scherm.

4. Klik op "Ja" om de gebruiker te verwijderen.
De gebruiker is nu uit de lijst verwijderd.

Gebruikersgegevens per controller opvragen
Alleen supervisors kunnen de gebruikersgegevens per controller opvragen.

1. Kies het menu Project > Gebruikersbeheer....
2.

Toon het volledige projectoverzicht door op de knop te klikken.
3. Selecteer in het projectoverzicht een controller.
4.

Klik op de knop .
U ziet de gebruikersgegevens in een overzicht.

Venster Gebruikersbeheer
In het venster Gebruikersbeheer wordt het projectoverzicht weergegeven met de gebouwdelen, de

controllers en eventueel een of meer modems. Met de knop toont u het volledige projectoverzicht.

Door op de knop te klikken toont u alleen het eerste niveau van het projectoverzicht. Per controller
kunnen aan gebruikers rechten toegekend worden.

Het aantal gebruikers dat u kunt invoeren, is beperkt. Dit wordt bepaald door de lengte van de
gebruikersnamen, maar ook door andere gegevens zoals de initialisatiestring, het telefoonnummer en
de projectidentificaties die bij modems opgegeven zijn.

Gebruiker toevoegen (pag. 18)

Wachtwoord wijzigen (pag. 19)

Rechten per gebruiker instellen (pag. 19)

Gebruiker verwijderen (pag. 22)

Project beveiligen
U kunt het project extra beveiligen tegen ongewenst gebruik door een zogenaamd terugbelnummer te
gebruiken. Als de gebruiker via een modem verbinding maakt met het project, wordt zijn gebruikersnaam
en wachtwoord gecontroleerd. Hierna wordt de verbinding verbroken en de controller belt naar het
telefoonnummer dat vastgelegd is.
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De optie Terugbelnummer is pas zichtbaar na het toevoegen van een pc met modem op het tabblad
Communiceren.
1. Schakel de optie Terugbelnummer in.
2. Leg het telefoonnummer in het veld daarachter vast.
3. Klik op de knop Toepassen om de wijzigingen op te slaan en te verzenden.

of
Klik op de knop Sluiten om de wijzigingen op te slaan maar niet direct te verzenden.

Deze extra beveiliging is alleen beschikbaar als een modem aan het project toegevoegd is.

Door op de knop Eigenschappen gebruikersbeheer te klikken opent u het venster Eigenschappen
gebruikersbeheer waarin u instellingen voor wachtwoorden en gebruikersnamen kunt wijzigen.

Gebruikersgegevens opslaan en bekijken

Via de knop slaat u de lijst met gebruikers op als tekstbestand in een van de volgende
bestandstypes: csv, rtf, txt of htm.

Om gebruikersgegevens in een lijst te bekijken:
1. Zorg dat er verbinding is met de controller waarvan u de gebruikersgegevens wilt bekijken.
2.

Klik op de knop .
Het venster Gebruikers in controller [naam] verschijnt. Hier ziet u een lijst met gebruikersgegevens
inclusief rechten, instelniveaus en eventuele terugbelgegevens.

Venster Eigenschappen gebruiker
Als u het venster Eigenschappen gebruiker opent om het wachtwoord van een gebruiker te wijzigen, is
de titel van dit vensterGebruikersgegevens opnieuw verzenden. Dit om te benadrukken dat u de gewijzigde
gegevens naar de controller moet verzenden om te voorkomen dat een gebruiker geen toegang meer
heeft tot de controller.

Gebruikersnamen en wachtwoorden moeten aan de volgende regels voldoen:
• Ze mogen alle letters, cijfers en leestekens bevatten, met uitzondering van letters met accenttekens

en de karakters "\" en "~".
• Gebruikersnamen mogen niet met een cijfer of leesteken beginnen.
• Ze bestaan maximaal uit 10 karakters en voor wachtwoorden geldt daarnaast minimaal 4 karakters.

Venster Eigenschappen gebruikersbeheer
U kunt in het venster Eigenschappen gebruikersbeheer instellen uit hoeveel karakters het wachtwoord
minimaal en maximaal mag bestaan. Daarnaast kunt u door de optie Laatste gebruikersnaam verbergen
bij inloggen in te schakelen ervoor zorgen dat de laatst gebruikte gebruikersnaam niet in het venster
Login verschijnt. Dit verhoogt het beveiligingsniveau omdat onbevoegden dan niet direct over een
gebruikersnaam beschikken.

Nog niet alle gebruikersgegevens zijn verzonden
De gebruikersgegevens die zijn gewijzigd, zijn nog niet verzonden naar de controller(s). Doordat de
gebruikersgegevens in de software afwijkt van de gegevens in de controller(s) is het mogelijk dat de
gebruikers geen toegang meer hebben tot de controller(s). Om dit te voorkomen stelt u de controller
(opnieuw) in bedrijf.

Gebruiker heeft onvoldoende rechten om gebruikers te
beheren

Oorzaak
U probeert het gebruikersbeheer te openen terwijl u geen toegang heeft tot het gebruikersbeheer.
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Oplossing
• Vraag een gebruiker met supervisorrechten om in te loggen en uw gebruikergegevens te wijzigen.
• Log in met de gegevens van een gebruiker die voldoende rechten heeft.

De gebruiker heeft niet voldoende rechten om de lijst op te
vragen

Oorzaak
U probeert gegevens van het gebruikersbeheer op te vragen terwijl u geen toegang heeft tot het
gebruikersbeheer.

Oplossing
• Vraag een gebruiker met supervisorrechten om in te loggen en uw gebruikergegevens te wijzigen.
• Log in met de gegevens van een gebruiker die voldoende rechten heeft.

De gebruiker heeft niet voldoende rechten om de lijst te
verzenden

Oorzaak
U probeert gegevens van het gebruikersbeheer te verzenden terwijl u geen toegang heeft tot het
gebruikersbeheer.

Oplossing
• Vraag een gebruiker met supervisorrechten om in te loggen en uw gebruikergegevens te wijzigen.
• Log in met de gegevens van een gebruiker die voldoende rechten heeft.
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Project openen
In dit venster staan alle projecten met omschrijving en versienummer.

Project openen (pag. 74)

Om verbinding met het project te maken moeten in TC LAN Manager de communicatie instellingen van
het project zijn ingevuld. TC LAN Manager zorgt ervoor dat er een verbinding met het project wordt
gemaakt aan de hand van de ingevoerde communicatie eigenschappen.

Meerdere projecten openen (pag. 99)

Project in gebruik
Het is niet mogelijk om met meerdere gebruikers tegelijkertijd dezelfde project database te openen.
Indien een project al in gebruik is wordt dit kenbaar gemaakt door een slot in het pictogram van het
project.

Project versie
Alleen projecten met de juiste versie kunnen geopend worden, projecten die gemaakt zijn met een
oudere versie van Top Control kunnen niet geopend worden. Oudere projecten moeten eerst ge-update
worden.

Klik op de kolom titel 'versie' om de projecten op versienummer te sorteren.

Zie ook:

Login (pag. 25)

Login

Inloggen in het project
Om een project te kunnen bedienen moet u inloggen met behulp van een gebruikernaam en een
wachtwoord.

Aan de hand van de gebruikernaam en het wachtwoord wordt bepaald welke rechten de gebruiker
heeft in het desbetreffende project en/of controllers.

Nadat een project geopend is zal de projectnaam bovenin het beeld verschijnen.

 
25TC Operator September 2020

PDF output of Online Help

 
PDF output of Online Help



Communicatie instellen
Als u een controller wilt bedienen, is communicatie met het project nodig. Omdat de communicatie op
verschillende manieren tot stand gebracht kan worden, moeten eerst de instellingen voor de
communicatie vastgelegd worden.

De communicatie kan op verschillende manieren tot stand gebracht worden: via Remote Management,
lokaal via ethernet, via een modem, of via TC LAN Manager:
• Communicatie via ethernet instellen (pag. 26)
• Communicatie via modem instellen (pag. 27)
• Communicatie via TC LAN Manager instellen (pag. 27)
• Communicatie via Remote Management instellen (pag. 26)

Communicatie via Remote Management instellen
Als u het project op afstand wilt beheren, kan met het project gecommuniceerd worden via de Remote
Management functionaliteit.

1.
Klik op de button in de werkbalk of gebruik de toetscombinatie [Ctrl]+[O] of selecteer de optie
Project | Openen...'

2. Klik op het gewenste project in de lijst met projecten.
3. Klik op de button Configureren om het venster Projectconfiguratie te openen.
4. Kies in de lijst Project voor Lokaal communiceren met routering.
5. Kies in de lijst Apparaten : voor Via Remote Management.
6. Kies in de lijst Kies controller: een controller.

Als u geen controller kunt kiezen kunt u een IP-adres invullen bij de optie IP-adres.
7. Klik op OK om de configuratie op te slaan.

Om te communiceren heeft u een Priva Services account nodig. Zodra u de communicatie start, wordt
u gevraagd in te loggen. Als u nog geen account heeft, vraag dan aan de administrator van uw organisatie
om u toegang te geven.

Communicatie via ethernet instellen
In het datanet communiceert TC Operator via ethernet met de controllers.
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1.
Klik op de button in de werkbalk of gebruik de toetscombinatie [Ctrl]+[O] of selecteer de optie
Project | Openen...'

2. Klik op het gewenste project in de lijst met projecten.
3. Klik op de button Configureren om het venster Projectconfiguratie te openen.
4. Kies in de lijst Project voor Lokaal communiceren.
5. Kies in de lijst Apparaten voor Via het netwerk (ethernet).
6. Kies in de lijst Kies controller een controller.

Als u geen controller kunt kiezen kunt u een IP-adres invullen.
7. Vul bij de optie IP-adres een IP-adres in.
8. Klik op OK om de configuratie op te slaan.

Communicatie via modem instellen
Het is mogelijk dat het Top Control programma via een modem met een controller communiceert.

1.
Klik op de button in de werkbalk of gebruik de toetscombinatie [Ctrl]+[O] of selecteer de optie
Project | Openen...'

2. Klik op het gewenste project in de lijst met projecten.
3. Klik op de button Configureren om het venster Projectconfiguratie te openen.
4. Kies in de lijst Project voor Lokaal communiceren.
5. Kies in de lijst Apparaten voor Via een modem.
6. Selecteer een modem.
7. Geef het telefoonnummer van het project op.
8. Klik op OK om de configuratie op te slaan.

Voor communicatie via een modem moet het modem in Windows geïnstalleerd zijn.

Communicatie via TC LAN Manager instellen
Als op het netwerk een pc met TC LAN Manager actief is, kan met het project gecommuniceerd worden
via TC LAN Manager vanaf elke pc waarop Top Control programma's geïnstalleerd zijn.
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1.
Klik op de button in de werkbalk of gebruik de toetscombinatie [Ctrl]+[O] of selecteer de optie
Project | Openen...'

2. Klik op het gewenste project in de lijst met projecten.
3. Klik op de button Configureren om het venster Projectconfiguratie te openen.
4. Kies in de lijst Project voor Communicatie met een TC LAN Manager.

Er verschijnt een lijst met de computernamen van de pc's waarop TC LAN Manager actief is.
5. Kies de pc waarop TC LAN Manager actief is.

AIs de lijst met pc-namen niet compleet is, probeer dan het volgende:
1. Controleer of TC Engineer via de firewall van Windows over het netwerk mag

communiceren.
2. Verwijder, indien van toepassing, de blokkering in de firewall. Zie ook Firewall instellen

(pag. 28).

of
Vul het IP-adres van de pc met TC LAN Manager in, bijvoorbeeld als TC LAN Manager zich in een
ander ethernetsegment bevindt.

6. Klik op OK om de configuratie op te slaan.

Firewall instellen
TC LAN Manager kan via het netwerk communiceren met andere Priva-applicaties. Als de communicatie
via een firewall verloopt, moeten extra instellingen van de firewall vastgelegd worden. De firewall moet
toestaan dat applicaties gebruikmaken van protocollen en poortnummers. De Priva-applicatie zoekt in
de reeks conform onderstaande tabel een vrij te gebruiken poortnummer voor zowel TCP als UDP.

PoortnummerProtocol
23456
24690
25924
27158

TCP

23457
24691
25925
27159

UDP (voor broadcasts)

Venster Projectconfiguratie
In het venster Projectconfiguratie configureert u de communicatie aan de hand waarvan de verbinding
met het project tot stand gebracht wordt. Door een keuze te maken in de lijst Project geeft u aan op
welke wijze met het project gecommuniceerd moet worden.

Als u kiest voor Lokaal communiceren, geeft u via de lijst Apparaten : aan hoe de lokale communicatie
plaatsvindt:
• Als de controller via een netwerk verbonden moet worden, selecteert u Via het netwerk (ethernet).

Vervolgens legt u het IP-adres vast dat tijdens het engineeren vastgelegd is.
• Als de controller via een modem moet communiceren, selecteert u Via een modem. Vervolgens

maakt u een keuze uit de modems die op de pc aanwezig zijn en in Windows geïnstalleerd zijn.
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Als communicatie via TC LAN Manager plaatsvindt, moet opgegeven worden met welke TC LAN Manager
dat moet gebeuren.

Als u kiest voor Lokaal communiceren met routering, geeft u via de lijst Apparaten : of het project Via
Remote Management verbonden moet worden of Via het netwerk (ethernet routering).

Zie ook:

Communicatie via ethernet instellen (pag. 26)

Communicatie via modem instellen (pag. 27)

Communicatie via TC LAN Manager instellen (pag. 27)

Communicatie via Remote Management instellen

Een controller een IP-adres in een ander netwerksegment toewijzen

Configuratie project

Project :
Bij Project : wordt aangegeven op welke wijze er gecommuniceerd wordt met het project.

Lokaal communiceren
3 mogelijkheden:
• Alle communicatie met het project loopt via 1 controller. Deze controller verzorgt het doorsturen

van informatie.
• Er wordt met 1 controller van het project gecommuniceerd. Indien een andere controller

geadresseerd wordt, dan wordt het doorsturen van informatie verzorgd door de controller waarmee
verbinding is.

• Er wordt met 1 controller van het project gecommuniceerd. Indien een andere controller
geadresseerd wordt, dan wordt dit door de controller waarmee verbinding is doorgestuurd.

Lokaal communiceren / TC History via het netwerk
4 mogelijkheden:
• Alle communicatie met het project loopt via 1 controller. Deze controller verzorgt het doorsturen

van informatie.
• Er wordt met 1 controller van het project gecommuniceerd. Indien een andere controller

geadresseerd wordt, dan wordt het doorsturen van informatie verzorgd door de controller waarmee
verbinding is.

• Er wordt met 1 controller van het project gecommuniceerd. Indien een andere controller
geadresseerd wordt, dan wordt dit door de controller waarmee verbinding is doorgestuurd.

• TC History bevindt zich op een andere computer.

Lokaal communiceren met routering
• Er wordt rechtstreeks met alle controllers van het project gecommuniceerd.

Lokaal communiceren met routering / TC History via het netwerk
• Er wordt rechtstreeks met alle controllers van het project gecommuniceerd. TC History bevindt zicht

op een andere computer.
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Communicatie met een TC LAN Manager
• Er wordt via een TC LAN Manager met de controllers van het project gecommuniceerd.

Apparaten :
De communicatie met de controller kan plaats vinden door middel van een directe verbinding via een
modem verbinding of via een netwerk (Ethernet).

Via een modem
Als de controller via een modemverbinding is verbonden moet er een modem geselecteerd worden. In
het overzicht staan alle geïnstalleerde modems die op de pc aanwezig zijn.

Via het netwerk (ethernet)
Indien de controller via een netwerk verbonden is moet hier het IP-adres gekozen worden van de
controller. Dit IP-adres is tijdens het engineren ingesteld en naar de controller verzonden.

Via Remote Management
U kunt projecten benaderen via het internet via de Priva cloud-dienst Remote Management.
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Venster Communicatiestatus
In het venster Communicatiestatus ziet u de status van de communicatie. Aan de hand hiervan kunt u
nagaan waarom er bijvoorbeeld geen communicatie (meer) is met het project.
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Opties

Venster Opties - Programma

Projectenmap
De projectenmap staat na installatie zo ingesteld dat een Top Control applicatie gebruik maakt van een
project map op de pc waarop het Top Control applicatie is geïnstalleerd. Het is mogelijk om deze instelling
te wijzigen, waardoor de projecten centraal bewaard kunnen worden.

De Projectenmap is in te stellen als er geen project is geopend en er geen andere Top Control applicatie
actief is (TC Engineer, TC Manager, TC ServeCenter of TC LAN Manager).

De voordelen van het centraal bewaren van projecten zijn dat:

• Wijzigingen gemaakt worden door andere gebruikers direct zichtbaar zijn.
• Er altijd de laatste versie staat.
• Er van alle projecten gemakkelijk een back-up gemaakt kan worden.

Als TC Engineer een centraal bewaard project opent dan mogen TC Engineer en TC Manager datzelfde
project niet meer openen. Meerdere keren TC Manager mag wel. Als TC Manager een project opent
staat er geen "slotje" meer in het project open venster, maar als het project in TC Engineer geprobeerd
wordt volgt na het selecteren van het project de melding "Project [projectnaam] wordt gebruikt door
TC Engineer".

Let op dat bij het wijzigen van de Projectenmap locatie u en de Top Control applicatie voldoende
rechten hebben op de nieuwe locatie.

Automatisch blokkeren programma
Om het programma af te schermen tegen ongewenst gebruik moet er tijdens het opstarten een
loginnaam en een wachtwoord worden opgegeven. Echter, nadat er is ingelogd kan een ieder in een
onbewaakt moment gebruik maken van het programma.

Om dit te voorkomen is het mogelijk om het programma te blokkeren op het moment dat er niet bediend
wordt. De tijdvertraging waarna de blokkering geactiveerd wordt is instelbaar. De tijdvertraging gaat in
vanaf het moment dat er voor de laatste maal een gebruikersactie heeft plaats gevonden. Nadat de tijd
verstreken is wordt het programma geblokkeerd. Om verder te kunnen bedienen moet (opnieuw)
worden ingelogd.

De tijdvertraging kan handmatig worden ingesteld tussen de 1 en 60 minuten. De tijdvertraging van de
blokkering werkt alleen als de optie Automatisch blokkeren programma is ingeschakeld.

Toon communicatie waarschuwingen op voorgrond
Bij communicatiewaarschuwingen, zoals het wegvallen van de verbinding met TC LAN Manager, kan de
Top Control applicatie de waarschuwing in het communicatiestatus-venster tonen.

Zie ook:

Venster Opties - Schema (pag. 33)

Venster Opties - Exporteren (pag. 34)
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Projectenmap instellen
1. Kies het menu Hulpmiddelen > Opties....

Het venster Opties wordt geopend.
2. Ga naar het tabblad Programma.

Klik bij de optie Projectenmap op de knop .
3. Selecteer een map.
4. Klik op OK.

TC Engineer automatisch blokkeren
TC Engineer kan automatisch geblokkeerd worden als de software na een in te stellen tijd niet gebruikt
is. Om het programma te deblokkeren moet opnieuw ingelogd worden. Ongeautoriseerd gebruik wordt
hierdoor voorkomen.

1. Kies het menu Hulpmiddelen > Opties.
Het venster Opties verschijnt.

2. Ga naar het tabblad Programma.
3. Schakel de optie Automatisch blokkeren programma in.
4. Stel bij de optie Tijdvertraging de tijd in waarna het programma moet blokkeren bij inactiviteit.
5. Klik op OK om de wijziging op te slaan.

Venster Opties - Schema
Schematische overzichten kunnen worden weergegeven met de onderstaande symbolen:
• Priva classic (Compri HX symbolen)
• DIN
• NEN
• ANSI

Andere opties met betrekking tot schema's zijn:
• Lettergrootte van de variabelen voor het veranderen van de grootte van de letters van de variabelen.
• Lettertype van de variabelen voor het veranderen van het lettertype van de variabelen.
• Achtergrond om de achtergrond af te drukken of weg te laten bij het afdrukken van een schema.
• Variabelen in zwart om de tekst van de variabelen af te drukken in zwart, ongeacht de kleur van de

variabele in het schema.
• 3D Leidingen om leidingen in een schema in 3D weer te geven.
• Achtergrondkleur om de achtergrondkleur van de schema's in het project in te stellen. De gekozen

achtergrondkleur wordt weergegeven in de schema's in TC Engineer, TC Operator en TC Manager.
Klik Standaard als u naar de standaard achtergrondkleur wilt terugkeren.

Kies voor de achtergrond een geschikte kleur. Kies een kleur waarbij elementen in een
schema niet wegvallen. Als vlakken worden gebruikt om delen van een schema te verbergen,
verander dan de kleur van het vlak mee met de achtergrondkleur.

Zie ook:

Venster Opties - Programma (pag. 32)

Venster Opties - Exporteren (pag. 34)
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Venster Opties - Exporteren
Van alle metingen in de controller worden de laatste 180 meetpunten (verdeeld over een instelbare
periode) bewaard. Deze meetgegevens kunnen worden gebruikt in afrekeningen en in rapportages.
Om het bewerken van de meetwaarden te vereenvoudigen heeft TC Manager de mogelijkheid om een
export-bestand te genereren die direct door bv Microsoft Kladblok of MS Excel kan worden ingelezen.
Vervolgens kunnen alle mogelijkheden van bv MS Excel worden benut om de meetwaarden te
manipuleren. De opbouw van het export bestand kan naar eigen voorkeur worden opgebouwd.

Het bewaren / exporteren van meetgegevens kan alleen vanuit een grafiek / tabel venster. Nadat van
een meting een grafiek is opgevraagd kan deze met behulp van de bewaren als knop naar een uitvoer
bestand worden geschreven. Dit bestand (.csv) is direct door bv MS Excel in te lezen. Ook samengestelde
grafieken kunnen op deze wijze worden geëxporteerd.

Kolomomschrijving
Bij elke eigenschap hoort een omschrijving (bv buitentemperatuur). Deze omschrijving kan in het export
bestand worden opgenomen. Bovenaan de kolom met meetpunten zal deze omschrijving worden
weergegeven.

Gemiste waarde weergave
Als gebruik wordt gemaakt van TC History dan wordt na 2/3 deel van de ingestelde grafieksduur de
gegevens uit de controller opgehaald. (er is dan nog 1/3 deel speling i.v.m. verbinding maken met de
controller). Wanneer het TC History niet is gelukt om binnen de grafieksduur de gegevens op te halen
zullen er punten worden gemist.

De tekens die zijn opgegeven bij Gemiste waarde weergave zullen op de plaats van de gemiste waarden
worden gezet.

Datum/tijd weergave
In het exportbestand kan de datum en tijd op verschillende wijzen worden weergegeven. Selecteer de
gewenste datum en tijd weergave model.

Zie ook:

Venster Opties - Programma (pag. 32)

Venster Opties - Schema (pag. 33)

Venster Opties - Alarmering

Activeer programma en alarm venster bij nieuw alarm
Bij het optreden van een nieuwe alarmstatus in het project kan de Top Control applicatie worden
geactiveerd. Het alarm venster zal in beeld worden gezet ongeacht de applicatie waarin op dat moment
gewerkt wordt. (de Top Control applicatie moet wel actief zijn).

Geluidssignaal
Bij het optreden van een nieuw alarm in het project kan een geluidssignaal worden gegeven. Wanneer
er geen geluidsbestand is geselecteerd zal er een toon via de PC luidspreker worden weergegeven.
Indien de PC wel beschikt over een geluidskaart kan er een Wave (*.wav) of een Midi (*.mid) bestand
worden afgespeeld. Het geluidssignaal kan eenmalig worden weergegeven of continu. Wanneer de
optie 'geluidssignaal bij nieuw alarm' niet is geselecteerd is deze optie niet beschikbaar.

Het geluidssignaal kan worden geaccepteerd in het alarmvenster.
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Venster Opties - Weergave

Aantal regels per scherm weergeven
Het maximum aantal te tonen regels per venster in het historische overzicht van het logboek en
nieuwewaarde instellingen venster.
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Venster Algemene instellingen

Klok
Tijdprogramma's maken gebruik van de datum en de tijd.

Tijdschakelprogramma's maken gebruik van de weekdag. U kunt dit niet wijzigen; de weekdag wordt
berekend aan de hand van hetgeen bij Datum en Jaar ingevuld is.

Grafiekduur
Van alle metingen en percentages van PID-regelaars worden de grafieken bewaard. De verdeling is 180
punten over de ingestelde tijdseenheid. De in te stellen tijdsduur bij de optie Grafiekduur metingen
grafieken is 3 minuten tot 96 uur. Dit is als volgt opgebouwd: 0.03, 0.06, 0.12, 0.24, 0.48, 1.36, 3.00, 6.00,
12.00, 24.00, 48.00 en 96.00 uur.

Van de eigenschappen waarvan een instelbare grafiek kan worden opgevraagd, kunt u een tijdsduur
opgeven waarover een grafiek kan worden opgevraagd. De verdeling is 180 punten over de ingestelde
tijdseenheid. De in te stellen tijdsduur bij de optie Grafiekduur instelbare grafieken is 3 minuten tot 96
uur. Dit is als volgt opgebouwd: 0.03, 0.06, 0.12, 0.24, 0.48, 1.36, 3.00, 6.00, 12.00, 24.00, 48.00 en 96.00
uur.

Zie ook:

Grafiekduur instellen (pag. 75)

Controller
Het nummer van de controller wordt tijdens het in bedrijf stellen van de controller ingesteld en kunt u
niet wijzigen. Het nummer mag in een project maar één keer voorkomen.

Het kaarttype staat op de printplaat van de hardware.

Elke controller heeft een uniek serienummer. De controller wordt aan de hand van het serienummer
tijdens het in bedrijf stellen geïdentificeerd.

Het inbedrijfstelnummer dat hier getoond is, is het inbedrijfstelnummer dat in de controller is opgeslagen.
Als dit nummer hoger is dan het inbedrijfstelnummer in de projectdatabase, zal tijdens het in bedrijf
stellen de melding optreden dat betreffende controller al eerder in bedrijf is gesteld met een kopie van
dit project.

Diverse
Bij de optie Aantal pogingen legt u het aantal malen vast dat de controller mag terugbellen als u via een
wachtwoord ingelogd heeft met een "terugbelnummer".

De optie Maximaal aantal pogingen bellen naar TC ServeCenter of oproepcentrale geldt voor het
telefoonnummer dat in de controller is ingesteld en naar TC ServeCenter of een oproepcentrale belt.
De waarde kan zowel negatief als positief zijn:
• Als u bijvoorbeeld "2" invult, dan volgt na 2 pogingen om de melding(en) door te bellen de

computermelding Uitbel alarm meldingen.
• Legt u "0" vast, dan kan er geen melding optreden. De controller blijft met tussenpozen proberen

de melding(en) door te bellen.
• Als u bijvoorbeeld "- 2" invult, volgt na 2 pogingen om de melding(en) door te bellen geen

computermelding.

Voorkom dat de controller blijft proberen om de melding(en) door te bellen. Dit kan namelijk
leiden tot hoge telefoonkosten. Vul daarom altijd een getal in, bijvoorbeeld "10". Als het na tien
pogingen niet gelukt is om de melding door te bellen, worden de pogingen gestaakt en volgt
de melding Uitbel alarm meldingen.
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Versie-informatie
Op dit tabblad ziet u een overzicht van de software die in de controller aanwezig is, voorzien van datum
en tijd waarop deze gegenereerd en/of verzonden is.

Leverancier
Op dit tabblad staan gegevens van de Priva Blue ID-hardware en gegevens van Priva.
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Venster Sturingen
In het venster Sturingen kunt u de status van de in- en uitgangen van het project bekijken. Zodra een

in- of uitgang handmatig wordt gestuurd, verschijnt in de kolom Omschrijving.

Software, uitgangen en ingangen
Op het tabblad Software staan alle sturingen vanuit de regelsoftware. Op het tabblad Uitgangen en
Ingangen staan de sturingen vanuit de hardware, bijvoorbeeld schakelaars.

Gegevens bekijken
U kunt u het schema van de regelmodule, bekijken door op een item in de lijst te dubbelklikken. U kunt
deze gegevens ook bekijken door met de rechtermuisknop op een item te klikken en Open [naam
regelmodule] in het snelmenu te kiezen. Als het item betrekking heeft op meerdere regelmodulen kiest
u in het snelmenu de optie Openen... en geeft u eerst aan van welke regelmodule u de schematische
voorstelling wilt bekijken. Daarna wordt het schema van de gekozen regelmodule geopend.

In het snelmenu kunt u verder nog kiezen voor Instellingen. Hiermee opent u het instellingenvenster
van de in- of uitgang.

Lijst als tekstbestand opslaan

Via de knop slaat u de lijst op als tekstbestand in een van de volgende bestandstypes: csv, rtf, txt
of htm.

Menu informatie invoer
| Invoer | Menu informatie (pag. 39) |

Door met de muis op een element te klikken wordt het menu behorende bij het element geopend. In
dit menu staat uitgebreidere informatie, instellingen, metingen, enz van het geselecteerde element. De
bediening vind dan ook grotendeels plaats vanuit deze menu's.

Variabelen in een veld zijn variabelen waarbij het mogelijk is om handmatig een nieuwe waarde
in te stellen. Hierbij gaat het vooral om variabelen zoals setpoints, sturingen, tijdprogramma's enz.

• Om een variabele handmatig een nieuwe waarde te geven moet men eerst de variabele selecteren
door hier met de rechter muisknop op te klikken.

• Geef hierna met behulp van het toetsenbord de gewenste waarde op. Door op de [ENTER] toets te
drukken wordt de invoer bevestigd en naar de controller verzonden.

Handmatig sturen
In de praktijk kan het voorkomen dat u over wilt gaan op handbediening. Dit kan bijvoorbeeld als u
onderhoud aan een pomp wilt verrichten.

• Om de pomp op handbediening te zetten zoekt u in het Instellingen venster de sturing van de
desbetreffende pomp op en klik hier met de muis.

• Er verschijnt een selectiebox waarmee u de sturing handmatig uit, handmatig aan of automatisch
kan laten regelen.

Indien de sturing automatisch plaats vind zal dit altijd door de software geregeld worden.
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Per regel staat de omschrijving van één item van het desbetreffende installatiedeel. Achter de
omschrijving staan de waarden/statussen van het item.

Grafieken en/of tabellen
Van een aantal variabelen worden in de controller de meetpunten bewaard. Hierdoor is het mogelijk
om van deze metingen/berekeningen grafieken en/of tabellen op te vragen. Door met de linkermuisknop
dubbel op de variabele te klikken zal er een grafiek worden getoond. Wanneer met de rechtermuisknop
op de variabele wordt geklikt verschijnt er een optiemenu waaruit gekozen kan worden voor een grafiek
of een tabel van de variabele.

Grafiek bekijken (pag. 79)

Tabel bekijken (pag. 77)

Symbolen in variabele veld

Van variabele kan een grafiek worden opgevraagd.

Van variabele kan een tabel worden opgevraagd.

Accepteerbare toestand. Zie ook: Menu informatie (pag. 39).

Variabele met instelniveau. De ingelogde gebruiker heeft niet voldoende rechten om deze variabele
te wijzigen.

Door op de button te klikken is het mogelijk om het venster "vast" te zetten. Wanneer er
een ander menu of zelf een andere applicatie wordt opgestart dan zal het venster op de
voorgrond blijven staan. Op deze manier is het tevens mogelijk om van meerdere installatiedelen
tegelijk de bijbehorende menu's op het beeld vast te zetten.

Door op de button te klikken wordt de specifieke documentatie van het opgevraagde
element getoond. Per regel staat een uitgebreide omschrijving van het desbetreffende item.

Door op de link Documentatie te klikken wordt de specifieke documentatie van het opgevraagde
element getoond. Per regel staat een uitgebreide omschrijving van het desbetreffende item.

Zie ook:

Afkortingen I/O-soorten (pag. 103)

Menu informatie
| Menu informatie invoer (pag. 38) | Opties |
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Grafieken/tabellen opvragen
Van een aantal variabelen worden in de controller de meetpunten opgeslagen en kan niet alleen de
actuele waarde maar ook een grafiek en/of een tabel met het verloop van de waarden worden bekeken.

Deze variabelen zijn over het algemeen metingen en percentages van PID-regelaars.

Van variabele kan een grafiek worden opgevraagd.

Van variabele kan een tabel worden opgevraagd.

Accepteerbare toestand.

Rechten u heeft niet voldoende rechten om deze variabele te wijzigen.

Variabelen op laten halen door TC History
Vanuit de Top Control applicatie wordt opgegeven welke variabele door TC History moeten worden
opgehaald.

Elementen ophalen uit TC History (pag. 78)

Variabele aanmelden / activeren bij TC History
De controller heeft een aantal buffers, stukjes geheugen waarin informatie opgeslagen kan worden.
Deze buffers hebben een beperkte capaciteit. Wanneer de buffer vol is, zal de nieuwste informatie
ervoor zorgen dat de oudste wordt weggegooid. (een zogenaamd ringgeheugen). TC History vraagt,
voordat deze informatie verloren gaat, de inhoud van de buffers op en bewaart ze op een harde schijf
van een PC.

Variabelen aanmelden bij TC History / Cloud History (pag. 74)

Voor deze optie moet TC History op de PC geïnstalleerd zijn.

Variabele deactiveren bij TC History
Een variabele die door TC History wordt opgevraagd kan (tijdelijk) worden gedeactiveerd door nogmaals

de optie 'History' aan te klikken. De zal verdwijnen.

Het historisch bestand van de variabele zal door TC History niet meer worden bijgewerkt.

Om met TC History te kunnen communiceren moet TC History zijn opgestart voordat het
desbetreffende project geopend wordt.

Ophalen van de gegevens
Standaard worden de in de Top Control applicatie gedefinieerde punten door TC History opgehaald:
het punt is 'Actief' . Het is ook mogelijk handmatig de opdracht tot ophalen te geven:
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Ophalen van History gegevens (pag. 78)

Zie ook:

Grafiek bekijken (pag. 79)

Tabel bekijken (pag. 77)

Gegevens in een bestand opslaan (pag. 79)

Zoeken (pag. 79)

Documentatie

Verknopingen
Een aantal regeltechnische omschrijving zijn blauw onderstreept. Door op deze omschrijving te klikken
worden van het begrip de verknopingen weer gegeven. De verknopingen tonen de actuele waarde.

Begrippen
Een aantal begrippen zijn groen onderstreept. Door op deze begrippen te klikken wordt er over het
begrip een uitgebreidere uitleg gegeven.
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Projectopties

Venster Projectopties - Controller-alarmen
Als een storing in een controller optreedt wordt een controller-alarm gegenereerd. Een controller die
netwerkmanager is, scant zichzelf en kan ook andere controllers scannen op aanwezige alarmen. Als u
met de applicatie de communicatie en de bediening start met een controller die geen netwerkmanager
is, signaleert de applicatie alleen de meldingen van de controller waarmee de Top Control applicatie
communiceert.

Schakel de optie Scannen van lokaal-controller in om de Controller-alarmen van de controller waarmee
de applicatie communiceert in het venster Controller-alarmen weer te geven.

Schakel de optie Scannen netwerkmanager in om de Controller-alarmen van andere controllers (gescand
door netwerkmanager 1 en/of 2) in het venster Controller-alarmen weer te geven.

Zie ook:

Venster Controller-alarmen (pag. 43)

Project opties schema

Startschema referentie
Vul hier een referentie in voor het startschema in.

De startschema referentie zal toegekend worden aan de button 'Startschema tonen' in de werkbalk.

Deze kunt u dan gebruiken als een soort van zelf gedefinieerde 'Home' button.

Zie ook:

Een schema definiëren voor de Startschema button (pag. 86)

Bediening vanuit de werkbalk (pag. 10)
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Meldingen en diagnose

Meldingen afhandelen
Rechtsonder in de statusbalk van de applicatie ziet u een alarmindicator. Deze indicator heeft vier
weergaven:
•

: er worden geen controllers gescand
•

: er is geen storing
•

: er is een storing met een hoge urgentie
•

: er is een storing met een lage urgentie

Als er sprake is van een storing doet u het volgende:
1. Dubbelklik op de alarmindicator.

Het venster Controller-alarmen wordt geopend waarin u de melding kunt accepteren zodat de
alarmindicator uitgaat. Zie: Venster Controller-alarmen (pag. 43).

Venster Controller-alarmen
In het venster Controller-alarmen ziet u een of meer actuele melding(en). Als er verbinding is met een
controller die netwerkmanager is, worden niet alleen de meldingen weergegeven van de netwerkmanager
maar ook de meldingen van de controllers die door de netwerkmanager beheerd en gescand worden.
Als er verbinding is met een controller die geen netwerkmanager is, worden alleen de meldingen van
deze controller weergegeven.

Controller-alarmen opties controleren (pag. 43)

Meerdere meldingen tegelijk accepteren (pag. 44)

Geluidssignaal stoppen (pag. 44)

Overzicht van actuele meldingen openen (pag. 80)

Zie ook:

Venster Alarmen/Meldingen - Actueel (pag. 119)

Controller-alarmen opties controleren
In een geopend project:
1. Kies in het menu Project > Projectopties....
2. Ga naar het tabblad Controller-alarmen.

Zie ook:

Venster Projectopties - Controller-alarmen (pag. 42)
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Meerdere meldingen tegelijk accepteren
U kunt meldingen van één of meerdere controllers in één keer accepteren:
1. Selecteer meerdere meldingen door de <Ctrl>-toets ingedrukt te houden terwijl u op de melding

klikt.
of
Selecteer meerdere opeenvolgende meldingen door op de eerste melding te klikken, en vervolgens
de <Shift>-toets ingedrukt te houden terwijl u op de laatste melding klikt.
of
Selecteer alle meldingen door op <Ctrl+A> te drukken.

2. Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde meldingen, en kies in het snelmenu
Accepteer (hoog) urgent alarm in controller(s).
of

Klik op of .

Geluidssignaal stoppen
1.

Druk op om het geluidssignaal (indien ingesteld) te stoppen.

U stopt alleen het geluidssignaal. Een eventuele storing wordt hiermee niet verholpen en de
melding blijft actueel.

Overzicht van actuele meldingen openen
1. Dubbelklik op de melding.

Het venster Alarmen/Meldingen wordt geopend. Zie verder Venster Alarmen/Meldingen - Actueel
(pag. 119).

of

1. Klik met de rechtermuisknop op een controller.
2. Kies in het snelmenu Alarmen/Meldingen.

Het venster Alarmen/Meldingen wordt geopend. Zie verder Venster Alarmen/Meldingen - Actueel
(pag. 119).

Venster Alarmen/Meldingen

Venster Alarmen/Meldingen - Actueel
Op het tabblad Actueel in het venster Alarmen/Meldingen staat een lijst met een of meer actuele meldingen
over een controller. Als de controller een netwerkmanager is, staan er ook meldingen over controllers
die door de netwerkmanager beheerd en gescand worden. In de statusbalk ziet u of en zo ja, hoeveel
(actuele) meldingen er zijn. Ook wordt aangegeven of er meldingen verborgen zijn.

Weergave van de lijst aanpassen
De weergave van de lijst met meldingen is op verschillende manieren aan te passen:
• U kunt meer of minder meldingen in de lijst tonen door de knoppen op de werkbalk te gebruiken.

Zo kunt u onder meer bepaalde soorten meldingen verbergen of alleen meldingen met een hoge
urgentie tonen.

• Het is mogelijk om de gegevens in een kolom in omgekeerde volgorde te sorteren door op een
kolomkop te klikken. Door nogmaals te klikken herstelt u de vorige sorteervolgorde.

• U kunt de breedte van een kolom aanpassen door de kolomscheiding tussen twee kolomkoppen
te verslepen.

Gegevens bekijken

Welke gegevens u kunt raadplegen, hangt af van de (soort) melding.
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Als de melding betrekking heeft op een regelmodule, kunt u de schematische voorstelling van deze
regelmodule bekijken door op een melding in de lijst te dubbelklikken. U kunt deze gegevens ook
bekijken door met de rechtermuisknop op een melding te klikken en Open [naam regelmodule] in het
snelmenu te kiezen.

Als de melding betrekking heeft op meerdere regelmodulen kiest u via de optieOpenen... in het snelmenu
eerst van welke regelmodule u de schematische voorstelling wilt bekijken. Daarna wordt de schematische
voorstelling van de gekozen regelmodule geopend.

In het snelmenu kunt u verder nog kiezen voor Instellingen [naam]. Hiermee opent u een venster met
instellingen.

Lijst als tekstbestand opslaan

Via de knop slaat u de lijst op als tekstbestand in een van de volgende bestandstypes: csv, rtf, txt
of htm.

Zie ook:

Venster Alarmen/Meldingen - Logboek (pag. 45)

Buttons in de werkbalk (Alarmen/Meldingen venster) (pag. 46)

Venster Alarmen/Meldingen - Logboek
In het venster Alarmen/Meldingen staat op het tabblad Logboek een lijst met meldingen over een controller.
Alle meldingen worden standaard in de lijst geplaatst.

Als de controller een netwerkmanager is, staan er ook meldingen van controllers die door de
netwerkmanager beheerd en gescand worden. In de kolom Controller staat over welke controller de
melding gaat. In de statusbalk ziet u of en zo ja, hoeveel (actuele) meldingen er zijn. Ook wordt
aangegeven of er meldingen verborgen zijn.

De meldingen worden in de controllers opgeslagen en slechts een beperkte tijd bewaard.

Weergave van de lijst aanpassen
De weergave van de lijst met meldingen is op verschillende manieren aan te passen:
• Geef meer of minder meldingen in de lijst weer door de knoppen op de werkbalk te gebruiken. Zo

kunt u onder meer bepaalde soorten meldingen verbergen of alleen meldingen met een hoge
urgentie tonen. Zie Buttons in de werkbalk (Alarmen/Meldingen venster) (pag. 46).

• Sorteer de gegevens in een kolom in omgekeerde volgorde door op een kolomkop te klikken. Door
nogmaals te klikken herstelt u de vorige sorteervolgorde.

• Pas de breedte van een kolom aan door de kolomscheiding tussen twee kolomkoppen te verslepen.

Gegevens bekijken

Welke gegevens u kunt raadplegen, hangt af van de (soort) melding.

Door op de knop te klikken kunt u in de lijst zoeken door een tekst op te geven.

Als de melding betrekking heeft op een regelmodule, kunt u de schematische voorstelling van deze
regelmodule bekijken door op een melding in de lijst te dubbelklikken. U kunt deze gegevens ook
bekijken door met de rechtermuisknop op een melding te klikken en Open [naam regelmodule] in het
snelmenu te kiezen.

Als de melding betrekking heeft op meerdere regelmodulen kiest u in het snelmenu de optie Openen...
en geeft u eerst aan van welke regelmodule u de schematische voorstelling wilt bekijken. Daarna wordt
de schematische voorstelling van de gekozen regelmodule geopend.
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In het snelmenu kunt u verder nog kiezen voor Instellingen [naam]. Hiermee opent u een venster met
instellingen.

Lijst als tekstbestand opslaan

Via de knop slaat u de lijst op als tekstbestand in een van de volgende bestandstypes: csv, rtf, txt
of htm.

Zie ook:

Venster Alarmen/Meldingen - Actueel (pag. 119)

Buttons in de werkbalk (Alarmen/Meldingen venster) (pag. 46)

Weergave van de lijst met meldingen aanpassen
De weergave van de lijst met meldingen is op verschillende manieren aan te passen:
• Geef meer of minder meldingen in de lijst weer door de knoppen op de werkbalk te gebruiken. Zo

kunt u onder meer bepaalde soorten meldingen verbergen of alleen meldingen met een hoge
urgentie tonen.

• Sorteer de gegevens in een kolom in omgekeerde volgorde door op een kolomkop te klikken. Door
nogmaals te klikken herstelt u de vorige sorteervolgorde.

• Pas de breedte van een kolom aan door de kolomscheiding tussen twee kolomkoppen te verslepen.

Controller-alarmen
Met deze optie verbergt of toont u meldingen die aangeven dat er iets mis is in de controller.
Controller-alarmen zijn meestal meldingen met een hoge urgentie.

Zie ook:

Computermeldingen (pag. 67)

Tijdprogramma meldingen
Met deze optie verbergt of toont u meldingen die optreden als in de regelsoftware tijdprogramma's die
in- of uitschakelen, aanwezig zijn.

Modemmeldingen
Met deze optie verbergt of toont u meldingen die optreden wanneer een gebruiker verbinding maakt
met de controller via een modemverbinding. De controller genereert een melding als een gebruiker
verbinding maakt met de controller via een modemverbinding.

Het kan voorkomen dat er voor de modemmelding een * (sterretje) staat. Dit geeft aan dat het om de
gebruikerslijst gaat die uit de controller gehaald is, en dus mogelijkerwijs kan verschillen met de
gebruikerslijst die in TC Engineer of TC Manager staat waarmee het project geopend is.

Interne meldingen
Met deze optie verbergt of toont u meldingen die optreden door een in de regelsoftware gedefinieerde
status. De controller genereert een melding afhankelijk van een aantal voorwaarden die in de
regelsoftware zijn vastgelegd.
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 Opnemermeldingen
Met deze optie verbergt of toont u meldingen die optreden als een meting (door een analoge ingang)
boven of onder een ingestelde waarde komt. De instellingen van deze waarden zijn opgeslagen in TC
Manager.

Communicatiemeldingen
Met deze optie verbergt of toont u meldingen die optreden als de controller geen antwoord (meer)
krijgt van de controllers die de controller als netwerkmanager scant. Mogelijke oorzaak is dat de
verbinding onderbroken is of dat de te scannen controller is uitgeschakeld.

Bedrijfsmeldingen
Met deze optie verbergt of toont u meldingen die optreden wanneer een aangesloten installatie in
bedrijf komt.

Storingsmeldingen
Met deze optie verbergt of toont u meldingen die optreden als er een storing in een aangesloten
installatie is.

Geen urgentie
Met deze optie verbergt of toont u meldingen die niet urgent zijn.

Laag urgent
Met deze optie verbergt of toont u meldingen met een lage urgentie.

Hoog urgent
Met deze optie verbergt of toont u meldingen met een hoge urgentie.

In meldingen
Een melding heeft de status 'In' op het moment dat de melding/storing optreed.

Uit meldingen
Een melding heeft de status 'Uit' op het moment dat de melding/storing afvalt of verholpen is. Aan een
uit-melding is altijd een in-melding vooraf gegaan. Door de 'uit' meldingen te onderdrukken worden
alleen de 'In' meldingen in het Alarmen/Meldingen overzicht getoond.

Historisch gegevens
Door op de 'Historisch gegevens' knop te klikken wordt het historische bestand van het
Alarmen/Meldingen overzicht opgevraagd. Op beeld verschijnen de opgeslagen meldingen. De button
is alleen beschikbaar indien er van het Alarmen/Meldingen overzicht een historisch bestand wordt
bijgehouden. Wanneer de historische gegevens van het Alarmen/Meldingen overzicht worden opgevraagd
is het niet mogelijk om meldingsoorten in het overzicht te onderdrukken. Alle meldingen in het buffer
zullen worden getoond.

History terug stappen
Met behulp van deze knoppen is het mogelijk om door de historische meldingen terug te bladeren.
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History verder stappen
Met behulp van deze knoppen is het mogelijk om door de historische meldingen verder te bladeren.

History eigenschappen
Met deze optie kunnen de eigenschappen worden opgevraagd / gewijzigd.

Hoog of laag urgent alarm aanwezig in controller

Deze knoppen zijn alleen aanwezig als het tabblad Actueel geopend is.

Storingen kunnen via de alarmuitgang van de controller als alarmsignaal naar buiten worden gevoerd
(zie Alarmuitgang op controller (pag. 48)). Als in de controller sprake is van een storing met hoge urgentie,

licht de knop op. Bij minder urgente storingen licht de knop op. Als de controller

netwerkmanager is, licht de knop ook op als een storing met een hoge urgentie optreedt in één
van de controllers die gescand worden.

U kunt het alarmsignaal accepteren door op de knop te klikken. De alarmuitgang is hierna weer
bekrachtigd.

• Door het alarmsignaal te accepteren, stopt u alleen het signaal. De storing zelf wordt hiermee
niet opgeheven en blijft dus actueel.

• De afhandeling van alarmsignalen kan ook anders geconfigureerd zijn. Zo is het mogelijk
dat het signaal pas stopt als de storing daadwerkelijk verholpen is. Zie verder de toelichting
bij de betreffende regelmodule in TC Engineer.

In/uit-meldingen

Deze knop is alleen aanwezig als het tabblad Logboek geopend is.

Met de knop verbergt of toont u actuele meldingen.

Met de knop verbergt of toont u meldingen die niet meer actueel zijn.

Alarmuitgang op controller

Storingen in de controller kunnen via de on-board alarmuitgang (A) van de controller als alarmsignaal
naar buiten gevoerd worden. Dit kunnen storingen met een hoge of lage prioriteit, of beide zijn. Standaard
stopt het alarmsignaal zodra het in TC Manager geaccepteerd wordt. Het is ook mogelijk de alarmuitgang
zodanig te configureren dat het alarmsignaal pas stopt zodra de storing is opgeheven. In de documentatie
bij de regelmodulen in TC Engineer vindt u meer informatie over alle configuratiemogelijkheden.
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In TC Engineer configureert u als volgt welke storingen de alarmuitgang aansturen:
1. Voeg op het tabblad Samenstellen de regelmodule Controller algemeen aan de controller toe.
2. Ga naar het tabblad Configureren > tabblad Configuraties, en klik op het element Laag urgente storingen,

Hoog urgente storingen en/of Laag/hoog urg.storingen.
3. Selecteer de configuratie On-board alarmuitgang van het element en wijzig desgewenst de manier

waarop het alarmsignaal afgehandeld moet worden door het element verder te configureren.

Meldinggegevens
In het 'Meldinggegevens' venster heeft men de mogelijkheid om documentatie toe te voegen aan
meldingen. De documentatie die toegevoegd wordt, wordt opgeslagen per meldingsoort. De zelf
gemaakte documentatie kan binnen een meldingsoort toegekend worden aan één of meerdere
meldingen.

In het 'Alarmen/Meldingen actueel' en 'Alarmen/Meldingen logboek' venster in TC Operator is door

middel van de 'Toon documentatie' button de documentatie op te vragen van de geselecteerde
melding (voorwaarde is wel dat hier documentatie aan toegekend is).

Het toevoegen van documentatie is alleen mogelijk als de ingelogde gebruiker in TC Operator voor dit
project rechten heeft om documentatie toe te voegen. Een supervisor mag altijd documentatie toevoegen.

Documentatie toevoegen (pag. 73)

Documentatie aan een melding toekennen (pag. 73)

Documentatie omschrijving wijzigen (pag. 73)

Documentatie verwijderen. (pag. 74)

Buttons in de werkbalk

Nieuwe meldinggegevens
Met behulp van deze button kan er documentatie gemaakt worden voor een melding(en).

Verwijder meldinggegevens
Met behulp van deze button kan de gemaakte documentatie verwijderd worden.

Als de documentatie aan meerdere meldingen is toegekend dan zal daar ook de documentatie
verwijderd worden.
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Wijzig meldinggegevens omschrijving
Met behulp van deze button kan de omschrijving van de documentatie gewijzigd worden.

Toon alleen eerste niveau projectoverzicht
Met behulp van deze button wordt de projectboom dicht geklapt tot het eerste niveau. Het eerste niveau
kan zowel een bouwdeel als een controller zijn.

Toon volledig projectoverzicht
Met behulp van deze button wordt de projectboom maximaal open geklapt.

Documentatie weergave
In het 'Documentatie weergave' venster wordt de toegevoegde documentatie getoond die gemaakt is
in het 'Meldigen documentatie' venster.

Weergave van de meldingen
Om meer overzicht in de lijst te krijgen kan met buttons ingesteld worden van welke soort meldingen
de weergave onderdrukt moet worden. Ook kan worden ingesteld van welke urgenties de weergave
onderdrukt moet worden.

Sorteren van de lijst
De lijst van meldingen kunt u sorteren.

• Klik hiertoe op één van de buttons in de kop van de verschillende kolommen.

Door nogmaals op dezelfde button te klikken wordt de volgorde omgekeerd.

De kolombreedte kan worden aangepast door met de muis de kolomscheiding in de kop te
verslepen.

Door de toetsencombinatie CTRL en +, wordt de kolombreedte automatisch aan de tekstbreedte
in de kolommen aangepast. Deze kolombreedte instelling wordt niet door Windows bewaard.

Meldinggegevens oproepen
In de vensters 'Alarmen/Meldingen actueel en 'Alarmen/Meldingen logboek' kunt u de toegevoegde tekst

van een melding opvragen door middel van de button .

Zoeken

In de vensters 'Alarmen/Meldingen actueel en 'Alarmen/Meldingen logboek kan met de button naar
meldingen worden gezocht. Het programma zoekt de opgegeven tekst in de Omschrijving, Installatiedeel,
Installatiecode, Status etc.

Zie ook:

Meldinggegevens (pag. 49)
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History eigenschappen
In het eigenschappen venster van het logboek meldingen overzicht is het historische bereik van de
History weergegeven. Het historische bereik is de periode waarover de gegevens uit het
Alarmen/Meldingen logboek op de PC zijn opgeslagen. Het historische bereik ligt tussen de datum/tijd
waarop het historische bestand is aangemaakt en de laatst opgehaalde datum/tijd.

Tevens is het mogelijk om direct een datum/tijd op te geven waarvan de historische gegevens getoond
moeten worden. De ingevoerde datum wordt gebruikt als begindatum.

Foutmeldingen
Projectcommunicatie instellen (pag. 51)

Fout 104: Lijst kan niet worden weggeschreven in geheugen (pag. 52)

De gebruiker heeft niet voldoende rechten om de lijst op te vragen (pag. 52)

Fout 106: De lijst is niet aanwezig in de controller of kan niet worden opgevraagd (pag. 52)

Fout 107: De lijstgegevens van de controller zijn niet correct (pag. 53)

De gebruiker heeft niet voldoende rechten om de lijst te verzenden (pag. 53)

Lijst versie '...' , vereist in controller '...' (pag. 53)

Fout 115: Gereserveerde geheugenruimte in controller is kleiner dan de lengte van de te verzenden lijst
(pag. 53)

De lijst in de controller komt niet overeen met de versie die wordt verwacht volgens de database (pag.
125)

Waarschuwing 201: De controller heeft een versie systeemsoftwarelijst die nieuwer is dan de te verzenden
lijst, wilt u doorgaan? (pag. 126)

Waarschuwing 204: De controller heeft een versie interfacesoftwarelijst die nieuwer is dan de te
verzenden lijst, wilt u doorgaan? (pag. 54)

Waarschuwing 205: De interfacesoftwarelijst in de controller is gelijk aan de te verzenden lijst, wilt u
doorgaan? (pag. 127)

Gebruikersbeheer van controller "[naam]" is nog niet verzonden (pag. 128)

Op de poort van de controller waarmee TC Operator verbinding heeft is geen modem of management
PC gedefinieerd (pag. 54)

Geen printer aanwezig (pag. 54)

Verkeerde versie database, versie X gevonden, versie Y vereist (pag. 55)

Nog niet alle gebruikersgegevens zijn verzonden (pag. 55)

Geen communicatie of onvoldoende rechten (pag. 55)

Grafiekduur instelbare grafieken is niet ingesteld (pag. 123)

Er is nog een Top Control applicatie actief. De projectenmap kan niet gewijzigd worden. (pag. 124)

Communicatie is nog niet geopend, openen? (pag. 55)

Projectcommunicatie instellen
Bij het in bedrijf stellen en bedienen van een controller met het programma TC Engineer is er
communicatie met het project nodig. Daarom moet voor elk project de communicatie ingesteld worden.
De instellingen die in TC Engineer worden opgegeven, gelden ook voor de programma's TC Manager
en TC LAN Manager.
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De communicatie kan op verschillende manieren tot stand komen: via een seriële poort, via een modem,
via TC LAN Manager of via ethernet. Deze instellingen bepalen de wijze waarop er gecommuniceerd
wordt met het project.

1. Druk in de melding op OK.
Het venster Communicatie-instellingen. wordt geopend.

2. Voer de communicatie instellingen van het project in.
3. Probeer nogmaals de verbinding met het project tot stand te brengen.

Zie ook:

Communicatie via ethernet instellen (pag. 26)

Communicatie via modem instellen (pag. 27)

Communicatie via TC LAN Manager instellen (pag. 27)

Fout 104: Lijst kan niet worden weggeschreven in geheugen
Het verzenden van de software naar de controller is niet (geheel) gelukt. De software wordt naar de
controller verzonden in kleine stukjes (blokken). Na elk verzonden blok wordt er door de controller
informatie teruggezonden dat het blok aangekomen is. Wanneer er geen antwoord meer wordt ontvangen
zal het verzenden van de software worden gestopt. De oorzaak kan een slechte verbinding tussen de
PC en de controller zijn, maar ook een te druk datanet (indien de software verzonden wordt via het
datanet).

Controleer de verbinding tussen de PC en de controller. Een slechte verbinding kan tot gevolg hebben
dat de software niet juist ontvangen wordt. Indien de software via het datanet naar de controller wordt
verzonden is het aan te raden om een directe verbinding tussen de PC en de controller te gebruiken.

Probeer hierna opnieuw de software te verzenden

De gebruiker heeft niet voldoende rechten om de lijst op te vragen

Oorzaak
U probeert gegevens van het gebruikersbeheer op te vragen terwijl u geen toegang heeft tot het
gebruikersbeheer.

Oplossing
• Vraag een gebruiker met supervisorrechten om in te loggen en uw gebruikergegevens te wijzigen.
• Log in met de gegevens van een gebruiker die voldoende rechten heeft.

Fout 106: De lijst is niet aanwezig in de controller of kan niet worden opgevraagd
Het opvragen van de lijst uit de controller is niet gelukt. Het is mogelijk dat de op te vragen lijst niet in
de controller aanwezig is of dat deze verminkt is.

Zie ook:

Problemen met Comforte en Comforte VAV oplossen (pag. 80)
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Fout 107: De lijstgegevens van de controller zijn niet correct
Bij het opvragen van de lijsten worden de gegevens van de lijsten gecontroleerd. Indien de lijstgegevens
niet correct zijn kunnen de lijsten niet worden opgevraagd. In de lijstgegevens staan de algemene
gegevens, zoals b.v. de lijst soort en de lijst lengte.

De gebruiker heeft niet voldoende rechten om de lijst te verzenden

Oorzaak
U probeert gegevens van het gebruikersbeheer te verzenden terwijl u geen toegang heeft tot het
gebruikersbeheer.

Oplossing
• Vraag een gebruiker met supervisorrechten om in te loggen en uw gebruikergegevens te wijzigen.
• Log in met de gegevens van een gebruiker die voldoende rechten heeft.

Lijst versie '...' , vereist in controller '...'
De lijstversie die verzonden wordt naar de controller heeft een versie die niet overeenkomt met de
lijstversie die in de controller vereist is.

Fout 115: Gereserveerde geheugenruimte in controller is kleiner dan de lengte van de
te verzenden lijst
De gegenereerde software lijst is groter dan het beschikbare geheugen van de controller. Hierdoor is
het niet mogelijk om de lijst te verzenden.

De lijsten kunnen te groot worden wanneer de software te veel regelingen bevat. Al deze regelingen
worden gegenereerd tot 'bin files'. Hoe meer regelingen des te groter worden deze 'bin files'.

Verwijder een deel van de regelingen in de software door deze b.v. onder te brengen in een andere
controller

De lijst in de controller komt niet overeen met de versie die wordt verwacht volgens
de database

Mogelijke oorzaak 1
De controller bevat regelsoftware die nieuwer is dan het project op uw pc.

Oplossing 1
Zorg ervoor dat de PC met het nieuwe project gaat werken.

Mogelijke oorzaak 2
De controller bevat regelsoftware die ouder is dan het project op uw pc.

Oplossing 2
Zorg ervoor dat de controller opnieuw in bedrijf gesteld wordt met TC Engineer.

Waarschuwing 201: De controller heeft een versie systeemsoftwarelijst die nieuwer is
dan de te verzenden lijst, wilt u doorgaan?
De systeem software (Progly) die naar de controller verzonden gaat worden is ouder dan de systeem
software waarmee de controller momenteel werkt. Door het inzenden van een oudere versie systeem
software kunnen functionaliteiten komen te vervallen.
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Controleer de versie van de systeem software versie en verzend de juiste (nieuwe) versie.

Waarschuwing 202: Systeemsoftwarelijst heeft een andere geheugenindeling, wilt u
doorgaan?
De systeem software (Progly) die naar de controller verzonden wordt heeft een andere geheugen
indeling. De systeem software die verzonden wordt is voor een ander controller-type en kan niet naar
de controller verzonden worden.

Start de inbedrijfstel Wizard opnieuw.

Wanneer de fout blijft optreden neem dan contact op met uw leverancier.

Waarschuwing 204: De controller heeft een versie interfacesoftwarelijst die nieuwer
is dan de te verzenden lijst, wilt u doorgaan?
De interface software die naar de controller verzonden gaat worden is ouder dan de interface software
waarmee de controller momenteel werkt. Door het inzenden van een oudere versie interface software
kunnen functionaliteiten komen te vervallen.

Controleer de versie van de interface software en verzend de juiste (nieuwe) versie.

Waarschuwing 205: De interfacesoftwarelijst in de controller is gelijk aan de te verzenden
lijst, wilt u doorgaan?
De interface software hoeft hierdoor niet verzonden te worden. Indien gewenst kan de interface software
toch verzonden worden.

Gebruikersbeheer van controller "[naam]" is nog niet verzonden
Van controller "..." is de lijst van gebruikers gewijzigd. Deze wijzigingen zijn nog niet verzonden naar de
controller. Doordat de gebruikerslijst op de PC afwijkt van de lijst in de controller is het mogelijk dat de
gebruikers geen toegang meer hebben tot de controller.

Verzend de gebruikersgegevens naar de controller.

Op de poort van de controller waarmee TC Operator verbinding heeft is geen modem
of management PC gedefinieerd
In TC Operator vind er nu een extra controle plaats betreft de communicatie met het project. Zodra de
communicatie van een project geopend wordt, wordt er gecontroleerd of de seriële poort op de controller
(waarmee men verbinding heeft) ook geconfigureerd is als een Management PC of Modem.

Als dit niet het geval is zal er een waarschuwingsmelding verschijnen die meld dat de configuratie onjuist
is, men kan overigens in deze versie nog wel gewoon verder bedienen zonder problemen.

Gebruiker heeft onvoldoende rechten om gebruikers te beheren

Oorzaak
U probeert het gebruikersbeheer te openen terwijl u geen toegang heeft tot het gebruikersbeheer.

Oplossing
• Vraag een gebruiker met supervisorrechten om in te loggen en uw gebruikergegevens te wijzigen.
• Log in met de gegevens van een gebruiker die voldoende rechten heeft.

Geen printer aanwezig
Op de PC is geen printer gevonden. Alle print functionaliteiten zijn hierdoor niet beschikbaar. Controleer
of de printer juist is geïnstalleerd.
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Verkeerde versie database, versie X gevonden, versie Y vereist
De geselecteerde regelmodule is van een andere databaseversie dan de versie die op de pc aanwezig
is. De regelmodule kan hierdoor niet geconfigureerd worden. De regelmodule in het project heeft
waarschijnlijk een ouder versienummer.

De oude modulenassortimenten kunnen worden geïnstalleerd vanaf de dvd van Top Control via de
setup.

Nog niet alle gebruikersgegevens zijn verzonden
De gebruikersgegevens die zijn gewijzigd, zijn nog niet verzonden naar de controller(s). Doordat de
gebruikersgegevens in de software afwijkt van de gegevens in de controller(s) is het mogelijk dat de
gebruikers geen toegang meer hebben tot de controller(s). Om dit te voorkomen stelt u de controller
(opnieuw) in bedrijf.

Geen communicatie of onvoldoende rechten
Met het project kan geen verbinding worden gemaakt. Er is geen communicatie met het project of de
ingelogde gebruiker heeft niet voldoende rechten om de controller te mogen bedienen. Controleer de
verbinding, of log in onder een gebruikersnaam met voldoende rechten.

Grafiekduur instelbare grafieken is niet ingesteld
Er is geen grafiekduur voor de instelbare grafieken ingesteld.

Als de grafiekduur 0 (hh:mm) is dan wordt er geen grafiek bijgehouden, de grafiekduur is te wijzigen,

zie: Grafiekduur instellen (pag. 75)

Er is nog een Top Control applicatie actief. De projectenmap kan niet gewijzigd worden.
Voordat de projectmap gewijzigd kan worden moeten alle overige Top Control applicaties afgesloten
zijn.

Andere Top Control applicaties die ook gebruik kunnen maken van de Top Control projecten map zijn
bijvoorbeeld:

• TC Engineer
• TC LAN Manager
• TC Operator
• TC History
• TC ServeCenter
• TC Project Upgrade

Communicatie is nog niet geopend, openen?

Oorzaak
Zonder communicatie is het niet mogelijk om het project in bedrijf te stellen, te bedienen of sommige
instellingen te wijzigen.

Oplossing
1. Klik op "Ja" om de communicatie te starten.
2. Indien nodig, stel de projectconfiguratie in.
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Instellingen als tekstdocument openen
1. Selecteer Hulpmiddelen > Instellingen openen als tekstdocument.
2. Selecteer één of meer controllers, of het gehele project.

Per controller is aangegeven op welke datum voor de laatste keer instellingen zijn opgehaald.
3. Klik op Volgende.
4. Selecteer de instellingen die in het overzicht moeten worden opgenomen.
5. Klik op de knop Starten.

De instellingen worden opgenomen in een bestand dat in de map Documents van het project als
PrintOut.rtf opgeslagen wordt. Het bestand kan met Word, WordPad of een ander met RTF
geassocieerd programma bekeken en afgedrukt worden. In het document wordt achter elke instelling
het instelniveau (1), (2) of (3) aangegeven.

Zie ook:

Instellingen openen als tekstdocument - Stap 1/2 (pag. 56)

Instellingen openen als tekstdocument - Stap 2/2 (pag. 56)

Instellingen openen als tekstdocument - Stap 1/2
De instellingen in de controller kunt u bekijken en afdrukken. Zo krijgt u met één oogopslag inzicht in
de momentele status van de regeling(en) in de controller.

De instellingen worden in een bestand gerapporteerd. Het bestand wordt opgeslagen als 'PrintOut.RTF'
in de map 'Documents' van het project. Word, Wordpad of een ander met RTF geassocieerd programma
wordt gestart. Het document kan bekeken en afgedrukt worden. In het document wordt achter elke
instelling door middel van (1), (2) of (3) het instelniveau aangegeven.

Zie ook:

Instellingen openen als tekstdocument - Stap 2/2 (pag. 56)

Instellingen controller afdrukken

Gegevens in een bestand opslaan (pag. 79)

Instellingen openen als tekstdocument - Stap 2/2
In de voorgaande stap zijn de controllers geselecteerd waaruit de instellingen moeten worden
opgevraagd. In het venster Instellingen openen als tekstdocument - stap 2/2 kunt u opgeven welke
eigenschappen in het overzicht opgenomen moeten worden.

Instellingen controller afdrukken

Uit backup, maar deze ophalen indien ouder dan...
Als er verbinding is met het project is het mogelijk om de actuele statussen, metingen en instellingen
uit het project op te halen om deze hierna te bekijken en/of af te drukken. Indien er geen verbinding is
met het project zal de optie voor het ophalen van de gegevens niet beschikbaar zijn. Zie: Communicatie
starten
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Er kan worden aangegeven wanneer de instellingen uit de controller moeten worden opgehaald door
op te geven hoe oud dat de laatst opgehaalde gegevens mogen zijn. Wanneer de laatst opgehaalde
gegevens recenter is dan de opgegeven tijd zullen de gegevens niet worden opgehaald uit de controller.
De laatst opgehaalde gegevens zullen dan worden gebruikt.

Alleen uit backup
Wanneer er geen verbinding is met de controller kunnen de laatst opgehaalde gegevens worden
afgedrukt. Het is hiervoor wel noodzakelijk dat de instellingen minimaal eenmaal zijn opgehaald.

Standaardinstellingen van regelmodulen laden
Het is mogelijk om een overzicht te genereren van alle regelingen uit de controller met de daarbij
behorende (in de regelmodule gedefinieerde) instellingen.

Uit simulatie
Wanneer er geen verbinding is met de controller kunnen de instellingen uit de simulatie worden
afgedrukt. Het is hiervoor wel noodzakelijk dat het project minimaal eenmaal is gesimuleerd.

Inclusief tabellen
Als er in de controller tabellen worden bijgehouden dan is het mogelijk om deze ook af te drukken.

Automatisch doorgaan indien er foutmeldingen zijn
Als er tijdens het ophalen van gegevens uit de controller geen verbinding is met een controller dan zal
de betreffende controller worden overgeslagen.

Zie ook:

Instellingen openen als tekstdocument - Stap 1/2 (pag. 56)

Overzicht externe gegevens
Binnen een project kunnen regelmodulen gegevens uit andere regelmodulen gebruiken. Als de
regelmodulen niet aan dezelfde controller zijn toegevoegd maar aan twee verschillende controllers dan
zullen de controllers onderling gegevens uitwisselen. Deze gegevens worden externe gegevens genoemd.
Zo kan de buitentemperatuur één keer gemeten worden en vervolgens in meerdere regelmodulen
(controllers) gebruikt worden.

Er zijn twee soorten externe gegevens:
• inkomende externe gegevens
• uitgaande externe gegevens

Inkomende externe gegevens
Inkomende externe gegevens zijn gegevens die door een andere controller zijn verzonden, en die de
geselecteerde controller gebruikt. Per gegeven staat weergegeven uit welke controller, uit welk
installatiedeel en uit welke regelmodule de gegevens afkomstig zijn en wat de waarde van de gegevens
zijn.

De controller scant continue op het datanet naar de benodigde externe gegevens. Zolang deze gegevens
worden ontvangen zijn deze externe gegevens "geldig". Als de verbinding echter verbroken wordt,
worden de externe gegevens niet meer ontvangen. De regeling blijft werken met de laatst ontvangen
gegevens, de externe gegevens zijn dan echter niet meer geldig.

Uitgaande externe gegevens
Uitgaande externe gegevens zijn gegevens die door een andere controller worden ontvangen, en die
de geselecteerde controller verzendt. Per gegeven staat weergegeven uit welk installatiedeel en uit
welke regelmodule de gegevens afkomstig zijn en wat de waarde van de gegevens zijn. Uitgaande
externe gegevens zijn altijd geldig.
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Tabellen Algemeen
| Algemeen | Tabellen History (pag. 64) |

Bij een aantal variabelen worden de meetpunten in de controller opgeslagen en kan niet alleen de
actuele waarde maar ook een tabel met het verloop van de waarden worden bekeken.

• De controller kan van één variabele 54 meetpunten in een tabel 'wegschrijven'.
• Tevens bestaan er variabelen waarvan een veelvoud van 54 meetpunten bewaard worden. Dit zijn

waarden die meestal in grafiekvorm worden gepresenteerd, bv een buitentemperatuurmeting.

Opvragen tabellen
Het opnemen van een verlengde tabel in een project gaat als volgt.

Verlengde tabellen samenstellen (pag. 77)

Opvragen tabellen

Tabel bekijken via schema (pag. 77)

Als de optie tabel niet in deze lijst vermeld staat wordt er van de variabele geen tabel bijgehouden.

Tabel bekijken (pag. 77)

De tabel van een variabele wordt opgevraagd door met de muis op de variabele te klikken, of door de
optie tabel in het optiescherm te selecteren.

Instellingen
Door met de linker muisknop boven op de rand van het tabellenvenster te klikken kan de tijdsvolgorde
van de tabel worden omgedraaid.

Gegevens aanpassen
Meetwaarden in een tabel die in een controller zijn opgeslagen kunnen worden aangepast door een
gebruiker met supervisor-rechten.

Toevoegen van meetwaarden is niet mogelijk.

De meetwaarden van een grafiek kunnen in tabelvorm bekeken worden, maar kunnen niet
worden aangepast.

Gegevens in een tabel aanpassen (pag. 88)

Tabel wijzigen
Met behulp van deze button is het is mogelijk om tabellen te wijzigen, deze moeten daarna nog wel in
de controller gezonden worden. Wordt dit niet gedaan dan worden de wijzigingen ongedaan gemaakt.
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De bewerkingsmodus kan met de button uit- en aangezet worden. Bij het uitzetten gaan
de wijzigingen verloren, tenzij de waarden naar de controller zijn verzonden met de button

.

Tabel wissen
Met behulp van deze button is het mogelijk om de volledige tabel te wissen, deze moeten daarna nog
wel in de controller gezonden worden. Wordt dit niet gedaan dan worden de wijzigingen ongedaan
gemaakt.

De button kunt u gebruiken nadat u een tabelkolom geselecteerd heeft in het tabelvenster.
Indien er meerdere tabellen in één tabelscherm staan, kan per tabel gekozen worden of deze
gewist moet worden.

Gebruik de button om alle waarden in de tabel op 0 te zetten.

Tabel verzenden
Met behulp van deze button is het mogelijk na het wijzigen of het wissen van tabellen de wijzigingen in
de controller te verzenden, wordt dit niet gedaan dan worden de wijzigingen ongedaan gemaakt.

Het tabellen venster kan met een klik op de Pin-button vastgezet worden zodat het niet
steeds verdwijnt als een ander menu of controller geselecteerd wordt. De pin zal dan als het
ware door het venster geprikt worden.

Tabellen samenvoegen
Wanneer er twee of meerdere tabellen met elkaar vergeleken moeten worden, is het mogelijk om de
tabellen in één overzicht te tonen. Voorwaarde is een gelijke tijdsduur bij alle tabellen.

Tabellen samenvoegen (pag. 77)

Zie ook:

Gegevens afdrukken (pag. 79)

Exporteren naar Excel (pag. 59)

Exporteren naar Excel
Hieronder is de werkwijze beschreven voor het exporteren van de gegevens van een Top Control project
naar Microsoft Excel.

1. Vraag de te exporteren grafiek of tabel in TC Engineer op (met verbinding of in de simulatiemodus).
2.

Bewaar de grafiek of tabel met behulp van de 'Bewaar als' knop.
3. De gegevens worden in een '*.csv' bestand opgeslagen. Het *.csv bestand kunt u openen met

Microsoft Excel.
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In het menu Hulpmiddelen > Opties... op het tabblad Exporteren kunt u de export opties instellen.

History eigenschappen

Datum
Van een variabele waarvan een historisch bestand wordt bijgehouden kan een historische grafiek worden
opgevraagd met behulp van een gespecificeerde begindatum, begintijd en periode.

Op deze manier is het mogelijk om direct een grafiek te tonen van een bepaalde periode.

Hier kan een datum worden opgegeven waarvan de historische gegevens moeten worden weergegeven.

Tijd
Van een variabele waarvan een historisch bestand wordt bijgehouden kan een historische grafiek worden
opgevraagd met behulp van een gespecificeerde begindatum, begintijd en periode.

Op deze manier is het mogelijk om direct een grafiek te tonen van een bepaalde periode.

Hier kan een tijd worden opgegeven (in combinatie met de datum) waarvan de historische gegevens
moeten worden weergegeven.

Periode
Van een variabele waarvan een historisch bestand wordt bijgehouden kan een historische grafiek worden
opgevraagd met behulp van een gespecificeerde begindatum, begintijd en periode.

Op deze manier is het mogelijk om direct een grafiek te tonen van een bepaalde periode.

Hier kan een periode worden opgegeven (in combinatie met de datum en tijd) waarin de historische
gegevens moeten worden weergegeven.

Periode, huidige
Met deze optie zal de grafiek worden getoond over de laatste opgevraagde periode.

Periode, uur
Met deze optie zal de grafiek worden getoond over de periode van een uur.

Periode, dag
Met deze optie zal de grafiek worden getoond over de periode van een dag.

Periode, week
Met deze optie zal de grafiek worden getoond over de periode van een week.

Periode, maand
Met deze optie zal de grafiek worden getoond over de periode van een maand.

Periode, instelbaar
Met deze optie kan er in het periodevenster een periode worden ingevuld waarover de grafiek getoond
moet worden.

Historisch bereik, minimum datum
In het historisch bereik staan de data van het eerste en het laatste datapunt uit het historische bestand.
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Historisch bereik, maximum datum
In het historisch bereik staan de data van het eerste en het laatste datapunt uit het historische bestand.

Historisch bereik, minimum tijd
In het historisch bereik staan de tijd, behorende bij de data van het eerste en het laatste datapunt uit
het historische bestand.

Historisch bereik, maximum tijd
In het historisch bereik staan de tijd, behorende bij de data van het eerste en het laatste datapunt uit
het historische bestand.

Historische gegevens verwijderen
In dit scherm kan opgegeven worden hoe en wat er verwijderd moet worden. Er zijn twee mogelijkheden
die geselecteerd wordt d.m.v. het keuzerondje.

Alles verwijderen
De keuze 'Alles verwijderen' verwijderd het historypunt uit de database en deze zal niet meer bijgewerkt
worden.

Verwijderen tot en met:
Bij de keuze 'Verwijder tot en met' worden alleen de gegevens (data) tot en met de ingegeven periode
van het geselecteerde historypunt verwijderd, zodat er een nieuwe start wordt gemaakt bij het opnieuw
ophalen van gegevens.

Venster Nieuwe waarde instellingen
Elke handmatige wijziging van een instelling wordt bijgehouden waardoor het altijd duidelijk is welke
instellingen in het verleden door welke gebruiker gewijzigd zijn. In het vensterNieuwewaarde instellingen
kunt u een lijst van deze wijzigingen bekijken, opslaan en afdrukken.

In de kolom Installatiedeel ziet u het installatiedeel waarop de instelling betrekking heeft. Als hier TC
Engineer staat, is de instelling in TC Engineer gewijzigd. In de kolom Poort staat de Ethernet poort van
de controller of als instellingen via TC Manager zijn gewijzigd, staat er Web / BACnet.

Via de kolom Gebruiker kunt u achterhalen welke gebruiker de instelling gewijzigd heeft. Als er in de
controller geen gebruikers zijn vastgelegd, is de gebruikersnaam Free (Vrij). Standaard worden de door
een BACnet-gebruiker nieuw ingestelde waarden gelogd. U kunt dit uitschakelen, zie TCX venster
Projectopties tab BACnet.

Gegevens zoeken en bekijken

Door op de knop te klikken kunt u in de lijst zoeken door een tekst op te geven.

Als de instelling betrekking heeft op een regelmodule, kunt u het schema van deze regelmodule bekijken
door op een wijziging in de lijst te dubbelklikken. U kunt deze gegevens ook bekijken door met de
rechtermuisknop op een wijziging te klikken enOpen [naam regelmodule] ofOpenmodule in het snelmenu
te kiezen. Als de wijziging betrekking heeft op meerdere regelmodulen kiest u in het snelmenu de optie
Openen... en geeft u eerst aan van welke regelmodule u de schematische voorstelling wilt bekijken.
Daarna wordt het schema van de gekozen regelmodule geopend.

In het snelmenu kunt u verder nog kiezen voor Instellingen. Hiermee opent u het venster waarin de
wijziging heeft plaatsgevonden.

Lijst als tekstbestand opslaan

Via de knop slaat u de lijst op als tekstbestand in een van de volgende bestandstypes: csv, rtf, txt
of htm.
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Overzicht historische gegevens
In het venster worden de aangemelde history punten weergegeven

Dit venster is alleen beschikbaar als TC History beschikbaar is.

Menu balk

Uitprinten van historische gegevens overzicht
Het historisch overzicht kan direct naar de printer worden gestuurd door op de 'print' button te klikken.

Afdruk voorbeeld
Het Overzicht historische gegevens kan bekeken worden voordat afgedrukt wordt. Er kunnen geen
wijzigingen in het afdruk voorbeeld worden gemaakt.

Bewaren van historische gegevens overzicht
Het historisch overzicht kan worden opgeslagen als .CSV-bestand door op de 'bewaar' button te klikken.

Zoek functie
Het historisch overzicht kan doorzocht worden met een zoek functie, door op de 'zoek' button te klikken.
Er kan hierna een zoek tekst opgegeven worden in het 'zoek venster'.

Vernieuwen
Met deze button actualiseert TC Operator de gegevens in dit venster. In de instellingsvensters gebeurt
dit automatisch, in dit venster bepaalt u het zelf.

Activeer/deactiveer
Met deze button kan het historypunt actief of niet actief worden gezet. Een niet actief bestand zal tijdens
het ophalen van gegevens door TC History niet worden bijgewerkt.

Ophalen
Met deze button wordt er handmatig opdracht gegeven om gegevens aan de controllers op te vragen
en op te slaan in het historische bestand.

History punt weergeven in grafieken(en)
Van de variabelen in het' historisch overzicht' venster kan de grafiek worden weergegeven door een
variabele te selecteren en op de 'grafiek' button te klikken. Tevens is het mogelijk om de grafiek toe te
voegen aan een reeds geopende grafiek. Sleep een variabele met de linker muisknop ingedrukt naar
het, reeds geopende, grafiek venster. Laat hier de muisknop los. De grafiek zal worden toegevoegd aan
de reeds geopende grafiek.

History punt weergeven in tabel vorm
De variabelen in het 'historisch overzicht' venster kunnen tevens in een tabel vorm worden weergegeven
door een variabele te selecteren en vervolgens op de 'tabel' button te drukken

Verwijder
Met deze button kan opgegeven worden hoe en wat er verwijderd moet worden.
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De keuze 'Verwijder historypunt en gegevens' haalt het gehele historypunt uit de database en zal niet
meer bijgewerkt worden.

Bij de keuze 'Verwijder alleen historygegevens' worden alleen de gegevens (data) tot aan de ingegeven
periode van het geselecteerde historypunt verwijderd zodat er een nieuwe start wordt gemaakt bij het
opnieuw ophalen van gegevens.

Exporteren
Van alle metingen in de controller worden de laatste 180 meetpunten (verdeeld over een instelbare
periode) bewaard. Met behulp van TC History is het zelfs mogelijk om meetpunten over een langere
periode op te slaan. Deze meetgegevens kunnen worden gebruikt in afrekeningen en in rapportages.
Om het bewerken van de meetwaarden te vereenvoudigen heeft TC Operator de mogelijkheid om een
export-bestand te genereren die direct door bv Microsoft Kladblok of MS Excel kan worden ingelezen.
Vervolgens kunnen alle mogelijkheden van bv MS Excel worden benut om de meetwaarden te
manipuleren. De opbouw van het export bestand kan naar eigen voorkeur worden opgebouwd.

De functie 'Exporteren' is niet beschikbaar als 'Nieuwe waarde instellingen' of 'Logboek
alarmen/meldingen' geselecteerd zijn.

Controller
Het controllernummer binnen het project waaruit de historische gegevens van de variabele worden
gehaald.

Omschrijving
Dit is de tekst die TC Operator meegeeft bij het aanmelden van de variabele.

Installatiedeel
Het installatiedeel geeft aan waar het element in de software is ondergebracht.

Installatie code
De installatiecode die hoort bij het aangesloten element.

Waarde
De waarde van in- / uitgang zoals die in TC Operator wordt getoond.

Actief
Geeft aan of het history punt tijdens het ophalen van gegevens door TC History wordt bijgewerkt.

Begintijd
De begin datum en tijd van de historische periode. Op deze datum en tijd staat de oudste opgeslagen
waarde van de geselecteerde variabele.

Eindtijd
De eind datum en tijd van de historische periode. Op deze datum en tijd staat de nieuwste opgeslagen
waarde van de geselecteerde variabele.

Klik op een kolom titel om de historische gegevens daarop te sorteren.

Grafieken History
De controller heeft een aantal buffers, stukjes geheugen waarin informatie opgeslagen kan worden.
Deze buffers hebben een beperkte capaciteit. Wanneer de buffer vol is, zal de nieuwste informatie
ervoor zorgen dat de oudste wordt weggegooid. (een zogenaamd ringgeheugen)
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TC History vraagt, voordat deze informatie verloren gaat, de inhoud van de buffers op en bewaart ze
op de harde schijf van uw PC. TC History legt de verzamelde gegevens in principe voor een onbeperkte
tijd vast (afhankelijk van de grootte van de harde schijf).

Van een grafiek kunnen alleen historische gegevens worden bekeken wanneer de applicatie TC History
op de PC aanwezig is, en van de opgevraagde variabele een historisch bestand wordt bijgehouden.

Wanneer er van een variabele een historisch bestand wordt bijgehouden, kunnen deze historische
gegevens in de grafiek worden getoond. Er kan dan in de grafiek worden teruggekeken in de tijd.

Om historische gegevens op te vragen is het noodzakelijk dat de grafiek(en) waarvan de gegevens
worden opgevraagd in beeld staan.

Variabele aanmelden bij TC History

Variabelen aanmelden bij TC History / Cloud History (pag. 74)

Historisch bestand openen
Door op de History button te klikken wordt het historische bestand van de variabele opgevraagd. Op
beeld verschijnt de grafiek van de laatst opgeslagen waarden. In de historische grafiek zijn dezelfde
bewerkingen mogelijk als in een gewone grafiek.

History terug stappen
Met behulp van deze knoppen is het mogelijk om door de historische grafiek terug te bladeren. Bij elke
stap worden de voorgaande 180 (54) meetpunten getoond.

History verder stappen
Met behulp van deze knoppen is het mogelijk om door de historische grafiek verder te bladeren. Bij
elke stap worden de volgende 180 (54) meetpunten getoond.

History eigenschappen
Met deze optie kan worden opgegeven van welke datum/tijd de historische gegevens moeten worden
getoond en over welke periode.

Tabellen History
| Tabellen Algemeen (pag. 58) | History |

TC History vraagt de waarde van aangemelde variabelen op en bewaart ze in een database. Wanneer
TC History van een variabele historisch gegevens bijhoudt, kunnen deze historische gegevens in de
tabel worden getoond.

Tabel bewaren als...
Met deze button kunt u de gegevens uit de tabel in een bestand bewaren.

Historisch bestand openen
Door op de history button te klikken wordt het historische bestand van de variabele opgevraagd. Op
beeld verschijnt de tabel met de laatst opgeslagen waarden. In de historische grafiek zijn dezelfde
bewerkingen mogelijk als in een gewone tabel.
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History terug/vooruit
Met deze knoppen is het mogelijk om door de historische tabel te bladeren. Bij elke stap worden de
vorige/volgende 54 (180) meetpunten getoond.

History eigenschappen
Met deze knop kunt u opgeven van welke periode de historische gegevens moeten worden getoond.

Zie ook:

Variabelen aanmelden bij TC History / Cloud History (pag. 74)

Exporteren naar Excel (pag. 59)

Bedienings tips

Tabbladen toevoegen
Er kunnen meerdere schema's achter elkaar gezet worden door in het project overzicht met de rechter
muisknop op een regelmodule te klikken en de menuoptie 'Toevoegen tabblad' te selecteren. Deze
extra tabbladen kunnen ook weer verwijderd worden met de rechter muisknop.

Grafieken samenvoegen
Wanneer er twee of meerdere grafieken met elkaar vergeleken moeten worden, is het mogelijk om de
grafieken in één overzicht te tonen. Om grafieken samen te kunnen voegen moet er eerst een grafiek
zijn opgevraagd.

Open vervolgens het instellingen venster van de variabele die in de grafiek samengevoegd moet worden.
Klik de variabele aan en sleep deze met de linker muisknop ingedrukt naar het grafiek venster. Laat
hier de linker muisknop los. Op deze wijze kunnen meerdere grafieken in één overzicht worden getoond.

Vensters vastpinnen
Door op de 'pin'-button te klikken is het mogelijk om het venster 'vast' te zetten. Wanneer er een ander
menu, schema, tabel enz. opgestart dan zal het venster op de voorgrond blijven staan. Op deze manier
is het tevens mogelijk om van meerdere controllers / installatiedelen tegelijk de bijbehorende menu's
op het beeld vast te zetten.

Documentatie over de regelmodule
In een instellingen venster kan met behulp van deze button specifieke documentatie over de
geselecteerde regelmodule worden opgevraagd. Per regel staat een uitgebreide omschrijving van het
desbetreffende item.

Zoeken
Met de zoek-optie kan er snel naar een opgegeven tekst worden gezocht. Er kan zowel naar teksten als
naar installatiecodes worden gezocht.

Zoeken (pag. 79)
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Alle installatie onderdelen waarin de tekst wordt gevonden, worden met de locatie in de projectboom
op het scherm weergegeven.

Toestandsafkortingen
De onderstaande toestandsafkortingen worden onder andere gebruikt bij het weergeven van elementen
in het menu op een TouchPoint en het weergeven van elementen in de schema’s en instellingenvensters.

OmschrijvingAfkorting
Uit0

AutomatischAuto

BedrijfsmeldingB

Digitaal stuur alarm, treedt op als de regeling na het sturen van een
uitgang binnen de ingestelde tijd geen bedrijfsmelding ontvangt.

Dsa

HoogH

HandmatigHandm.

KoelenK

Interventietoets bediend, terugmelding: uitKs.0

Interventietoets bediend, terugmelding: bedrijfKs.B

Interventietoets bediend, terugmelding: hoogKs.H

Interventietoets bediend, terugmelding: laagKs.L

Interventietoets bediend, terugmelding: middenKs.M

LaagL

MiddenM

NoordN

Noord, noord, oostNNO

Noord, noord, westNNW

Noord, oostNO

Noord, westNW

OostO

Oost, noord, oostONO

Oost, zuid, oostOZO

StoringsmeldingSt

VerwarmenV

WestW

West, noord, westWNW

Werkschakelaar bediend, geeft aan dat er werkzaamheden aan het
apparaat worden uitgevoerd

Ws

Werkschakelaar bediend (zie ook Ws), terugmelding: bedrijfWs.B

Werkschakelaar bediend (zie ook Ws), terugmelding: hoogWs.H

Werkschakelaar bediend (zie ook Ws), terugmelding: laagWs.L

Werkschakelaar bediend (zie ook Ws), terugmelding: middenWs.M

West, zuid, westWZW

ZuidZ

Zuid, oostZO

Zuid, westZW

Zuid, zuid, oostZZO

Zuid, zuid, westZZW
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Computermeldingen
Computermeldingen zijn meestal meldingen met een hoge urgentie omdat ze aangeven dat er een
storing is in de controller.

Computermeldingen Comforte CX

Systeem software lijst alarm (pag. 67)

Opstart alarm (pag. 68)

Regeltechnische projectconfiguratie lijst alarm (pag. 68)

Communicatie alarm I/O-module bus (pag. 68)

Communicatie alarm Comset bus (pag. 69)

ADC1 alarm (pag. 69)

ADC2 alarm (pag. 69)

Interne 15V fout (pag. 69)

24V AC alarm (pag. 69)

Overbelasting digitale uitgang (pag. 70)

Klok alarm (pag. 70)

Endless loop alarm (pag. 70)

History ophaal alarm (pag. 70)

I/O Module-Y Interne 15V fout (pag. 71)

I/O module-Y overbelasting digitale uitgang (pag. 71)

Systeem software lijst alarm

Controller type:
Comforte CX / Comforte CX2
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Oorzaak:
• Het regelprogramma is niet aanwezig.
• Het regelprogramma is verminkt.
• Bij het vervangen van het regelprogramma is binnen 10 minuten geen nieuw regelprogramma

geladen.

Actie:
• Wanneer het alarm slechts kortstondig is ingekomen hoeft geen actie ondernomen te worden,

waarschijnlijk is er een fout opgetreden bij het lezen van het geheugen.
• Wanneer het alarm actief blijft moet opnieuw de regelsoftware verzon-den worden.

Opstart alarm

Controller type:
Comforte CX / Comforte CX2

Oorzaak:
De Comforte draait in zijn opstartprogramma en kan niet in zijn regelprogramma opstarten omdat dit
niet aanwezig of verminkt is.

Actie:
De regelsoftware moet opnieuw verzonden worden.

Regeltechnische projectconfiguratie lijst alarm
Voor Comforte CX / Comforte CX2 geldt:
• De regeltechnische projectconfiguratie is niet aanwezig.
• De regeltechnische projectconfiguratie is verminkt.
• Bij het vervangen van de regeltechnische projectconfiguratie is binnen 10 minuten geen nieuwe

regeltechnische projectconfiguratie geladen.

Oplossing
Voor Comforte CX / Comforte CX2:
1. Als het alarm slechts kortstondig is ingekomen, is geen actie nodig. Waarschijnlijk is er een fout

opgetreden bij het lezen van het geheugen.
2. Als het alarm actief blijft: verzend de regeltechnische projectconfiguratie opnieuw.

Communicatie alarm I/O-module bus

Controller type:
Comforte CX / Comforte CX2

Oorzaak:
• Er is geen communicatie met één of meer I/O modulen.
• Er is een verkeerd type I/O-module aangesloten.

Actie:
Controleer of de juiste typen I/O modulen op de juiste posities zijn aangesloten. Controleer tevens of
de functie-LED van de modulen knippert. Indien de LED 'langzaam' knippert betekent dit dat de
betreffende module niet door de basismodule in bedrijf gesteld is, bijvoorbeeld vanwege een verkeerd
module-type.
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Communicatie alarm Comset bus

Controller type:
Comforte CX / Comforte CX2

Oorzaak:
Er is geen communicatie met de Comset CX

Actie:
Controleer of een Comset is aangesloten, of de kabel goed is en of de kabel niet te lang is.

ADC1 alarm
De spanning op een universele ingang van een Comforte is hoger dan 10 V.

Oplossing
1. Controleer de spanning op de universele ingangen. Deze moet binnen het ingangsbereik (0 tot 10

V) liggen.

ADC2 alarm
• Referentiemeting timerwaarde valt buiten het bereik.
• Time-out op ADC-meting.

Oplossing
1. Vervang de Comforte als dit regelmatig optreedt.

Interne 15V fout

Controller type:
Comforte CX / Comforte CX2

Oorzaak:
Geeft aan dat de interne 15V-voedingsspanning te laag is. Dit kan worden veroorzaakt door een te lage
voedingsspanning op de 24 Vac.

Actie:
Controleer de spanning op de 24 Vac. Controleer of de voedingstrafo niet te zwaar belast wordt of de
voedingskabels te lang/dun zijn. Gebruik hiervoor de tabellen in de handleiding en/of de spreadsheet.

24V AC alarm

Controller type:
Comforte CX / Comforte CX2

Oorzaak:
Geeft aan dat de interne 15V-voedingsspanning te laag is. Dit kan worden veroorzaakt door een te lage
voedingsspanning op de 24 Vac. Hierdoor worden de digitale uitgangen niet meer gestuurd.

Actie:
Controleer de voeding, de zekering en/of de aansluitingen.
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Overbelasting digitale uitgang

Controller type:
Comforte CX / Comforte CX2

Oorzaak:
De digitale uitgangen worden beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting door de gezamenlijke stroom
van de drie uitgangen te meten en wanneer deze te hoog is de triacs af te schakelen. De triacs kunnen
pas weer ingeschakeld worden wanneer het alarm handmatig wordt gereset.

Actie:
Controleer de aangesloten apparatuur en bedrading op kortsluiting en belasting-specificaties. Na het
verwijderen van de kortsluiting/overbelasting moet het alarm gereset worden.

Klok alarm

Controller type:
Comforte CX / Comforte CX2

Oorzaak:
De Comforte heeft zelf geen real-time klok. Om die reden wordt periodiek de tijd gesynchroniseerd met
die van de controller. Het alarm komt in als:

• de Comforte gedurende 24 uur geen tijd-synchronisatie van de controller heeft ontvangen

• de Comforte na het opstarten binnen 5 minuten geen tijd-synchronisatie van de controller heeft
ontvangen.

Actie:
Een klok alarm zal vrijwel altijd het gevolg zijn van het wegvallen van de communicatie met de controller.
Zodra deze communicatie is hersteld zal ook het klok alarm automatisch verdwijnen.

Endless loop alarm

Controller type:
Comforte CX / Comforte CX2

Oorzaak:
In de Comforte worden verschillende taken binnen een bepaalde cyclustijd doorlopen. Wanneer één
van deze taken niet binnen de daarvoor geldende cyclustijd worden doorlopen wordt er een Endless
loop alarm gegenereerd of wordt de Comforte gereset. De Comforte is dan waarschijnlijk te zwaar
belast.

Actie:
Melding handmatig accepteren.

Als de storing niet vanzelf weggaat dient u contact op te nemen met uw Priva partner.

History ophaal alarm

Controller type:
Comforte CX / Comforte CX2

Oorzaak:
Wanneer er met TC History gegevens uit de controller worden opgehaald wordt er in de controller een
timer ingesteld waarbinnen de gegevens moeten worden opgehaald. Wanneer de tijd van de timer is
afgelopen, en er is nog geen history opgehaald dan zal er een history ophaal alarm worden gegenereerd.
Hierdoor kunnen er meetgegevens in de history bestanden ontbreken.
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Actie:
Controleer de instellingen van TC History.

I/O Module-Y Interne 15V fout

Controller type:
Comforte CX / Comforte CX2

I/O Modulen: RO2-1L, RO2-2, RO1-3 en SO4-1

Comforte CX

Oorzaak:
Geeft aan dat de 15V-voedingsspanning die de module vanuit de basismodule ontvangt te laag is.
Wanneer dit alarm op meerdere I/O-modules en ook op de basismodule optreedt is waarschijnlijk de
24 Vac voedingsspanning te laag (over-belast) of de basismodule defect. Wanneer het alarm op één
enkele I/O-module op-treedt is deze waarschijnlijk defect.

Actie:
Controleer of alarm op meerdere I/O-modules en ook op de basismodule optreedt. Zo ja: controleer
de spanning op de 24 Vac, zo nee: vervang de I/O-module.

Legenda
Y = de I/O-module plaats

I/O module-Y overbelasting digitale uitgang

Controller type:
Comforte CX / Comforte CX2

I/O Module: SO4-1

Oorzaak:
De digitale uitgangen worden beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting door de gezamenlijke stroom
van de drie uitgangen te meten en wanneer deze te hoog is de triacs af te schakelen. De triacs kunnen
pas weer ingeschakeld worden wanneer het alarm handmatig wordt gereset.

Actie:
Controleer de aangesloten apparatuur en bedrading op kortsluiting en belasting-specificaties. Na het
verwijderen van de kortsluiting/overbelasting moet het alarm gereset worden.

Legenda
Y = de I/O-module plaats

Werkwijze overzicht

Communicatie
• Communicatie via ethernet instellen (pag. 26)
• Communicatie via modem instellen (pag. 27)
• Communicatie via TC LAN Manager instellen (pag. 27)

Documentatie
• Documentatie toevoegen (pag. 73)
• Documentatie aan een melding toekennen (pag. 73)
• Documentatie omschrijving wijzigen (pag. 73)
• Documentatie verwijderen. (pag. 74)
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Installeren
• TC Engineer automatisch blokkeren (pag. 33)

Project openen
• Project openen (pag. 74)
• Meerdere projecten gelijktijdig openen (pag. 74)
• Projectenmap instellen (pag. 33)

Navigeren door een project
• Bediening in TC Operator (pag. 10)
• Instellingenvenster (pag. 15)
• Bediening vanuit de menubalk (pag. 10)
• Bediening vanuit het schema (pag. 13)
• Bediening vanuit de werkbalk (pag. 10)

Grafieken
• Grafiek bekijken (pag. 79)
• Grafiek bekijken via schema (pag. 79)
• Grafiek bekijken via tabblad (pag. 79)
• Grafiek met meerdere waarden weergeven (pag. 75)
• Grafiekduur instellen (pag. 75)
• Eigenschappen aan venster instelbare grafieken toevoegen (pag. 75)
• Bekijken instelbare grafieken en tabellen (pag. 76)
• History gegevens bekijken (pag. 76)

Tabellen
• Tabel aanpassen (pag. 77)
• Tabel bekijken via schema (pag. 77)
• Tabel bekijken (pag. 77)

Meldingen actueel
• History gegevens bekijken (pag. 76)
• Openen Alarmen/Meldingen venster (pag. 77)
• Meldingen afhandelen (pag. 43)

Meldingen logboek
• History gegevens bekijken (pag. 76)
• History gegevens exporteren (pag. 76)

Nieuwe waarde instellen
• History gegevens bekijken (pag. 76)

Sturingen
• Handmatig sturen (pag. 78)

Meldingsgegevens
• Documentatie aan een melding toekennen (pag. 73)
• Documentatie omschrijving wijzigen (pag. 73)
• Documentatie toevoegen (pag. 73)
• Documentatie verwijderen. (pag. 74)
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Definieren en bekijken van History gegevens
• Elementen ophalen uit TC History (pag. 78)
• Variabelen aanmelden bij TC History / Cloud History (pag. 74)
• Ophalen van History gegevens (pag. 78)
• Zoeken (pag. 79)
• Gegevens afdrukken (pag. 79)
• Gegevens in een bestand opslaan (pag. 79)
• Grafiek bekijken (pag. 79)
• Grafiek bekijken via schema (pag. 79)
• Grafiek bekijken via tabblad (pag. 79)
• Tabel bekijken via schema (pag. 77)
• Tabel bekijken (pag. 77)

Gegevens afdrukken en exporteren
• Gegevens afdrukken (pag. 79)
• Gegevens in een bestand opslaan (pag. 79)
• Externe gegevens overzicht openen (pag. 79)

Gebruikersbeheer
• Gebruiker toevoegen (pag. 18)
• Wachtwoord wijzigen (pag. 19)
• Gebruiker verwijderen (pag. 22)
• Gebruikersgegevens per controller opvragen (pag. 22)

Controllers
• Instellingen als tekstdocument openen (pag. 56)

Documentatie toevoegen
1. Selecteer een melding.
2.

Klik op de button 'Nieuwe Meldinggegevens'.
3. Geef een omschrijving voor de meldinggegevens.
4. Klik op de 'OK' button
5. Type de gewenste tekst in het 'Meldinggegevens-invoer' venster.
6.

Dubbelklik op de documentatie omschrijving. (Het rode vinkje zal voor de meldinggegevens
omschrijving geplaatst worden te teken dat het aan de melding gekoppeld is).

Documentatie aan een melding toekennen
1. Selecteer de melding waaraan de documentatie toegekend moet worden.
2.

Dubbelklik op de documentatie omschrijving. (Het rode vinkje zal voor de documentatie
omschrijving geplaatst worden te teken dat het aan de melding gekoppeld is).

3. Herhaal stap 1 en 2 om dezelfde documentatie toe te voegen aan een andere melding.

Documentatie omschrijving wijzigen
1. Selecteer de te wijzigen documentatie omschrijving.
2.

klik op de 'Wijzig documentatie omschrijving' button.
3. Geef een nieuwe documentatie omschrijving op.
4. Klik op de 'OK' button.
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Documentatie verwijderen.
1. Selecteer de te verwijderen documentatie (omschrijving).
2.

Klik op de 'Verwijder meldinggegevens' button.

Als de documentatie aan meerdere meldingen is toegekend dan zal daar ook de documentatie
verwijderd worden.

Variabelen aanmelden bij TC History / Cloud History

Variabelen aanmelden bij TC History:
U kunt vanuit TC Engineer variabelen aanmelden bij TC History, zodat TC History weet welke gegevens
opgehaald moeten worden uit het geheugen van de controller en gekopieerd moeten worden naar de
database van TC History.

1. Start TC History.
2. Voeg het project toe aan TC History.
3. Open hetzelfde project in TC Engineer.
4. Start de bediening van het project.
5. Ga naar één van de volgende vensters:

• een variabele in het venster Instelbare grafieken
• een alarm/melding in het venster Alarmen/meldingen in het logboek van een controller
• een nieuwe waarde instellingen in het venster Nieuwe waarde instellingen van een controller

6. Klik op een variabele in een schema of instellingen venster met de rechtermuisknop op het aan te
melden item.

7. Selecteer de optie History waardoor een vinkje voor de optie verschijnt.

Variabelen aanmelden bij Cloud History:

Als u gebruik wilt maken van Cloud History, zorg ervoor dat u TC History Connect heeft
gedownload van Mijn Priva (https://my.priva.com), en u deze tool geïnstalleerd en gestart heeft
vanaf het bureaublad.

U kunt vanuit TC Engineer variabelen aanmelden bij Cloud History, zodat de Cloud Connector weet
welke gegevens opgehaald moeten worden uit het geheugen van de controller en verzonden moeten
worden naar de opslag van Cloud History.

1. Start TC History Connect.
2. Open het project in TC Engineer. Zorg voor een actieve licentie voor het gebruik van Cloud History

voor dit project.
3. Start de bediening van het project.
4. Klik op een variabele in een schema of instellingen venster met de rechtermuisknop op het aan te

melden item.
5. Selecteer de optie History waardoor een vinkje voor de optie verschijnt.

Project openen
1.

Klik op de button in de werkbalk of gebruik de toetscombinatie [Ctrl]+[O] of selecteer de optie
'Project' | 'Open'

2. Klik op het gewenste project in de lijst met projecten.
3. Klik op de button 'Openen' om het geselecteerde project te openen.

Meerdere projecten gelijktijdig openen
Het is mogelijk om meerdere projecten tegelijkertijd te openen en te bedienen. Uiteraard dient u er
voor te zorgen dat er bij meerdere (tegelijkertijd) geopende projecten voldoende seriële poorten
beschikbaar zijn op de PC bij locale communicatie.
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1. Klik in de menu balk op 'hulpmiddelen' en daarna op 'opties...'
2. Selecteer het tabblad 'Programma'
3.

Maak een keuze (door middel van een rood 'vinkje' ) of u meerdere projecten wilt openen.

Bediening vanuit het instellingenvenster
1. Door met de linker muisknop op een variabele te klikken wordt het bijbehorende optiemenu

zichtbaar. Dit optiemenu toont de extra mogelijkheden van deze variabele. Van een aantal variabelen
zullen in de controller de meetpunten worden bewaard. Hierdoor is het mogelijk om van deze
metingen/berekeningen grafieken en/of tabellen van op te vragen.

2. Klik met linker muisknop op de variabele en selecteer de optie 'grafiek' of 'tabel' (indien aanwezig)
uit het optiemenu.

Grafiek bekijken
1. Open een instellingenvenster.
2.

Klik op de knop of dubbelklik op de eigenschap.

Grafiek bekijken via schema
1. Klik in een schema met de rechtermuisknop op een element.
2. Kies in het snelmenu Grafiek.

De grafiek verschijnt.

Grafiek bekijken via tabblad
Een andere mogelijkheid om een grafiek te bekijken is het activeren van een tabblad met een grafiek.

Grafiekduur instellen
1. Klik met de rechtermuisknop op de controller.
2. Kies in het snelmenu Algemene instellingen.
3. Ga naar het tabblad Grafiekduur.
4. Vul bij de optie Grafiekduur instelbare grafieken een tijd in (uren en minuten).

Grafiek met meerdere waarden weergeven
Om een tweede grafiek in hetzelfde venster te tonen:
1. Open een grafiek.
2.

Druk op de knop om het venster vast te zetten.
3. Sleep een waarde (waarvan een grafiek bestaat) uit een instellingenvenster of uit een schema naar

het venster met de grafiek.

Eigenschappen aan venster instelbare grafieken toevoegen
1. Klik (tijdens communicatie) met de rechtermuisknop op de controller.
2. Kies in het snelmenu Instelbare grafieken.
3. Pin het venster vast.
4. Open een schema.
5. Open een instellingen venster.
6. Sleep de gewenste eigenschap uit het instellingenvenster naar het venster Instelbare grafieken.

Van de aan het venster Instelbare grafieken toegevoegde eigenschappen kunnen via de knoppen in
het venster grafieken en tabellen weergegeven worden. Van de eigenschap worden de laatste 180
waarden bewaard.
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Twee of meer grafieken in één overzicht tonen
1. Open de instellingenvensters van de waarden die in één grafiek getoond moeten worden.
2.

Klik op  om de grafiek te bekijken.
3. Sleep de andere waarden in het geopende grafiekvenster.

De grafieken hebben elk een andere kleur, er kunnen meer dan twee grafieken in één grafiekvenster
worden getoond.

Bekijken instelbare grafieken en tabellen
1. Selecteer in het projectoverzicht de controller waarin zich de gewenste variabele bevindt.
2. Klik op de rechter muisknop.
3. Kies de optie 'Instelbare grafieken' .
4. Selecteer de gewenste variabele.
5.

Klik op de grafiekbutton of de tabelbutton .

Instelbare grafiek definiëren
1. Klik in het projectoverzicht met de rechtermuisknop op de controller waarin zich de eigenschappen

bevinden waarvoor u een grafiek wilt definiëren.
2. Kies in het snelmenu Instelbare grafieken.
3. Pin het venster vast.
4. Sleep de gewenste eigenschap uit een schema of instellingenvenster naar het venster Instelbare

grafieken.

History gegevens bekijken
1. Open een grafiek of een tabel.
2.

Klik met de muis op de button in het venster van de grafiek. Dit is alleen mogelijk indien TC
History op dit moment actief is, en er History gegevens aanwezig zijn. Weergegeven wordt de

historische waarden tot aan het tijdstip van ophalen. Door nogmaals op de button te klikken,
wordt teruggeschakeld naar de weergave van actuele gegevens van de Compri.

History gegevens exporteren
1. Selecteer één of meer punten in het venster 'Overzicht historische gegevens' .
2. Klik op de button 'Historische gegevens bewaren' .
3. Vul in het venster 'Historische gegevens exporteren' de te exporteren periode in.
4. Klik op de button 'Exporteren' . Het programma verzameld de gegevens.
5. Kies een bestandsnaam.
6. Kies als bestandstype RTF, ASCII, CSV of HTML.
7. • RTF: bestandsformaat met tekstopmaak. Kan in de meeste tekstverwerkers worden ingelezen.

• ASCII: bestandsformaat met alleen tekst, zonder opmaak.
• CSV: bestandformaat waarin de waarden door een komma worden gescheiden. Kan in de

meeste speadsheet programma's worden ingelezen.
• HTML: bestandsformaat met tekstopmaak. Kan in de meeste internet-browsers worden ingelezen.

8. Klik op de 'OK' button.

Selecteer met behulp van multi-select meerdere punten. Multi-select is een methode in Windows
om meerdere regels in één keer te selecteren.
Klik op eerste gewenste regel, houd de [SHIFT] vast en klik met de muis op de laatste gewenste
regel. of
Houd de [Control] toets vast en klik met de muis op de gewenste regels.

De inhoud van het bestand is afhankelijk van de instellingen in het venster 'Opties' (menu
'Hulpmiddelen' ) in het tabblad 'Exporteren' . Daar kunnen bijvoorbeeld de decimale getalnotatie,
de datum- en tijdweergave en het CSV-lijstscheidingsteken worden aangepast.
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Tabel aanpassen
1.

Klik in het venster van een tabel op Het programma komt nu in een bewerkingsmodus.
2. Vul een waarde in.
3. Pas eventueel nog meer waarden aan.
4.

Klik op om de gewijzigde waarden te verzenden.

Tabel bekijken via schema
1. Klik met de rechtermuisknop in een schema op een eigenschap.
2. Selecteer in het snelmenu Tabel.

De tabel verschijnt.

Tabel bekijken
1. Open een instellingenvenster.
2.

Klik op of dubbelklik op de eigenschap.

Tabellen samenvoegen
1. Bekijk een tabel. Zie: Tabel bekijken (pag. 77).
2. Open vervolgens het instellingenvenster van de eigenschap die in de tabel samengevoegd moet

worden.
3. Klik op de eigenschap en sleep deze naar het tabelvenster.

Op deze wijze kunnen meerdere tabellen in één tabelvenster worden getoond.

Verlengde tabellen samenstellen
1. Klik in TC Engineer in het projectoverzicht op een regelmodule waarin een tabel wordt gebruikt.
2. Klik op de knop Regelmodule wijzigen
3. Open het assortiment Tabel van tabel.
4. Sleep het element Verlengde tabel naar het schema.
5. Configureer het element Verlengde tabel. Hierbij kan het aantal te bewaren tabellen worden gekozen.
6. Klik op het tabblad Koppelen.
7. Sleep het element van de tabel naar het koppelvenster.
8. Sleep het element van de verlengde tabel naar het koppelvenster.
9. Koppel de koppeluitgang van de tabel met de koppelingang van de verlengde tabel.

Openen Alarmen/Meldingen venster
1. Klik met de rechter muisknop op de controller.
2. Selecteer in het menu de optie 'Alarmen/Meldingen' .

Overzicht van actuele meldingen openen
1. Dubbelklik op de melding.

Het venster Alarmen/Meldingen wordt geopend. Zie verder Venster Alarmen/Meldingen - Actueel
(pag. 119).

of

1. Klik met de rechtermuisknop op een controller.
2. Kies in het snelmenu Alarmen/Meldingen.

Het venster Alarmen/Meldingen wordt geopend. Zie verder Venster Alarmen/Meldingen - Actueel
(pag. 119).
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Meldingen accepteren
1. Dubbelklik met de muis op de melding.
2. Er wordt een apart venster geopend waarin de groep, melding en de urgentie van de desbetreffende

melding wordt getoond.
3. Klik hier op de 'accepteer melding' button. De melding wordt hiermee uit het 'status meldingen'

overzicht gedrukt.

Sorteren van meldingen
1. Klik op het vlak onder de kolomkop van de verschillende kolommen.
2. Door nogmaals op het vlak te klikken wordt de sorteer volgorde omgekeerd.

U kunt een subsortering maken, door met Shift+muisklik op een andere vlak onder een kolomkop
te klikken.

U kunt de kolombreedte aanpassen door de kolomscheiding in de kop te verslepen.

Nieuwe waarden instellen
1. Om een variabele handmatig een nieuwe waarde te geven moet men eerst de variabele selecteren

door hier met de rechter muisknop op te klikken.
2. Geef hierna met behulp van het toetsenbord de gewenste waarde op.
3. Door op de [ENTER] button te klikken wordt de invoer bevestigd en naar de controller verzonden.

Nieuwe instellingen openen
1. Klik in het projectoverzicht met de rechtermuisknop op de controller waarvan u de nieuwe waarde(n)

van instellingen wilt bekijken.
2. Kies in het snelmenu Nieuwe waarde instellingen.

Handmatig sturen
1. Om de pomp op handbediening te zetten zoekt u in het instellingsmenu de sturing van de

desbetreffende pomp op en klik hier met de muis.
2. Er verschijnt een selectiebox waarmee u de sturing handmatig uit, handmatig aan of automatisch

kan laten regelen.
3. Indien de sturing automatisch plaats vind zal dit altijd door de software geregeld worden.

Project overzicht opvragen
1. Door met de muis op een onderstation te klikken worden alle installatiedelen zichtbaar.
2. Selecteer het benodigde installatiedeel door er met de linker muisknop op te klikken. Het

installatiedeel wordt geopend waarna alle regelmodulen zichtbaar worden.
3. Klik op een regelmodule om het bijbehorende schema te openen.

Elementen ophalen uit TC History
1. Ga in TC Operator naar één van de volgende items:
2. • een element in een schema of instellingen venster

• een element in het venster 'Instelbare grafieken'
• het Alarmen/Meldingen logboek van een controller
• de 'Nieuwe waarde instellingen' van een controller

3. Klik met de rechter muisknop op het item.
4. Selecteer de optie 'History' . Het item wordt nu opgenomen door TC History.

Ophalen van History gegevens
1. Selecteer in het venster 'Overzicht historische gegevens' de punten waarvan u de nieuwste

meetwaarden wilt ophalen.
2.

Klik op de ' 'Ophalen'' knop om de gegevens van de geselecteerde punten op te halen.
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Zoeken
1. Open het venster 'Zoeken' door middel van [F3].
2. Voer het te zoeken woord of een deel hiervan in bij 'Tekst' .
3. Selecteer de controller waarin moet worden gezocht.
4. Klik op het tabblad 'Extra' om op te geven in welke onderdelen gezocht moet worden. Hier kan

tevens worden opgegeven of er onderscheid moet worden gemaakt tussen hoofd- en kleine letters.
5. Klik op de button 'Zoeken' . Er zal nu in de geselecteerde controller worden gezocht naar de opgegeven

zoekstring. Alle installatie onderdelen waarin de zoektekst wordt gevonden, worden met
controllernaam, controllernummer, installatiedeel en regelmodule weergegeven.

6. Door dubbel te klikken op de één van de gevonden onderdelen, zal het desbetreffende schema in
beeld verschijnen.

Gegevens afdrukken
De meeste lijsten kunt u afdrukken.

1. Open een venster met meetgegevens, meldingen, instellingen of sturingen.
2.

Klik op .
Het venster Printen instellingen verschijnt.

3. Pas eventueel de printerinstellingen aan.
4. Klik op OK om het afdrukken te starten.

Gegevens in een bestand opslaan
Behalve gegevens afdrukken vanuit TC Engineer is het mogelijk gegevens in een bestand op te slaan en
vervolgens in te lezen in een tekstverwerker, spreadsheet of browser. Voorwaarde is wel dat de
instellingen voor het decimale teken en het lijstscheidingsteken in TC Engineer en het gekozen
bestandstype overeenkomen. In TC Engineer vindt u deze instelling via menu Hulpmiddelen > Opties >
tabblad Exporteren. Waar de instellingen in de tekstverwerker, spreadsheet of browser te vinden zijn,
hangt af van het gekozen programma; in het programma zelf of bij de Windows-instellingen van de pc.

1. Open een venster met meetgegevens, meldingen, instellingen of sturingen.
2.

Klik op .
3. Voer een bestandsnaam in.
4. Kies een bestandstype:

• Tekstbestand (rtf): tekst met opmaak voor tekstverwerkers
• Tekstbestand (ascii): tekst zonder opmaak
• Tekstbestand (komma): door een komma gescheiden waarden voor spreadsheets
• Tekstbestand (html): tekst met opmaak voor browsers

5. Klik op Bewaren.

Grafiek bekijken
1. Open een instellingenvenster.
2.

Klik op de knop of dubbelklik op de eigenschap.

Grafiek bekijken via schema
1. Klik in een schema met de rechtermuisknop op een element.
2. Kies in het snelmenu Grafiek.

De grafiek verschijnt.

Grafiek bekijken via tabblad
Een andere mogelijkheid om een grafiek te bekijken is het activeren van een tabblad met een grafiek.

Externe gegevens overzicht openen
1. Selecteer in het project overzicht een controller door er met de linker muisknop op te klikken.
2. Door hierna met de rechter muisknop op het controller te klikken kan uit het optiemenu de optie

'Externe gegevens' worden geselecteerd.
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Overzicht van actuele meldingen openen
1. Dubbelklik op de melding.

Het venster Alarmen/Meldingen wordt geopend. Zie verder Venster Alarmen/Meldingen - Actueel
(pag. 119).

of

1. Klik met de rechtermuisknop op een controller.
2. Kies in het snelmenu Alarmen/Meldingen.

Het venster Alarmen/Meldingen wordt geopend. Zie verder Venster Alarmen/Meldingen - Actueel
(pag. 119).

I/O-kaart selecteren
1. Selecteer een I/O-kaart door erop te klikken.

In het venster worden alle I/O-punten van de geselecteerde I/O-kaart getoond met de daarop
gedefinieerde aansluitingen en de bijbehorende statussen en waarden.

Eigenschappen I/O-punt opvragen
1. Klik met de rechtermuisknop op een I/O-punt.
2. Kies in het snelmenu Eigenschappen.

De eigenschappen van het I/O-punt kunnen alleen worden bekeken.

I/O eigenschappen
1. Selecteer een I/O punt en klik er hierna met de rechter muisknop op.
2. Selecteer uit het optiemenu de optie 'eigenschappen' .

Problemen met Comforte en Comforte VAV oplossen

OplossingMogelijke oorzaakStoring
Verzend de systeemsoftware.Er is geen systeemsoftware in de

Comforte aanwezig.
Foutcode op Comset CX: Err 0

Verzend de regeltechnische
projectconfiguratie.

Er is geen regeltechnische
projectconfiguratie in de Comforte
aanwezig.

Foutcode op Comset CX: Err 1

Configureer een Comset CX in TC
Engineer.

Er is geen Comset CX geconfigureerd.

Controleer de kabel tussen de Comset
CX en de Comforte.

De Comset CX heeft voedingsspanning,
maar er is geen communicatie met de
Comforte.

Foutcode op Comset CX: Err 2

Herstel de communicatie met de
controller.

De Comforte heeft een klok die niet
doorloopt als de Comforte
spanningsloos is. Voor de juiste
instelling ontvangt de Comforte de
juiste tijd van de controller. Als de
Comforte spanningsloos is geweest,
geeft deze bij het ontbreken van
communicatie met de controller de
Comforte geen juiste tijd weer.

De klok van de Comset CX staat stil.
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OplossingMogelijke oorzaakStoring
Verwissel A en B op de SC44-module.RS485-aansluitingen (A en B) op de

SC44-module zijn verwisseld.
Geen communicatie tussen de
controller en Comforte waardoor
bijvoorbeeld de Inbedrijfstelwizard in TC
Engineer een foutmelding geeft. Sluit de BACnet-aansluitingen van de

Comforte(s) CX juist aan.
A- en B-lijn zijn verwisseld op één of
meer Comfortes CX.

Maak één zijde van de
ringnetwerkaansluiting los om de
verbinding als busnetwerk te
herstellen.

ringnetwerk

Sluit de voedingen correct aan.Voedingsaansluitingen (‘0’ en ‘~’) van
één of meer Comfortes CX zijn
verwisseld, de rode led op de
basismodule brandt.

Verzend tijdens het in bedrijf stellen de
systeemsoftware naar de naregelunits.

Niet alle naregelunits zijn voorzien van
dezelfde versie systeemsoftware.

Wis het geheugen van de Comforte.De Comforte is eerder in bedrijf gesteld
met een ander project, waardoor het
geheugen verkeerde instellingen bevat. Gebruik de optie Softwarematig wissen

controller voor inbedrijfstellen in de
Inbedrijfstelwizard om de Comforte te
wissen. In stap 3 moet vervolgens voor
alle opties Niet ingeschakeld zijn (niet
verzenden). Gebruik het
oorspronkelijke project. Als dit niet lukt,
gebruik dan het nieuwe project.

Zet de controller uit en weer aan.Het adresseren van de naregelunits is
niet gelukt. De controller geeft MAC-adressen aan

de naregelunits. Dit kan ongeveer een
halve minuut duren.
Een Comforte werkt direct met het
uitgedeelde MAC-adres.

Als de MAC-adressen uitgedeeld zijn
(controller moet minimaal een halve
minuut aan staan) en er is nog geen
communicatie met de naregelunits,
kunnen de naregelunits even
spanningsloos gemaakt worden.
Tijdens het starten gaan de
naregelunits met de nieuwe
MAC-adressen werken.

Pas een ander kabeltype toe of pas de
configuratie van het datanet aan.

De kabel is te lang voor de
communicatie.

De controller geeft
communicatie-alarmen.

Pas de voedingskabel aan of plaats een
extra voedingstrafo.

Door te lange of te dunne
voedingskabels kunnen tijdens het
schakelen van uitgangen piekstromen
optreden waardoor de
voedingsspanning voor de Comforte te
laag is.

Meet tijdens het optreden van het
alarm de voedingsspanning op de
voedingsklemmen van de Comforte.
Deze moet hoger zijn dan 18 Vac.

Te lage voedingsspanning door te
zware belasting.

De Comforte geeft alarm Interne
15V-fout.

Pas de voedingskabel aan of plaats een
extra voedingstrafo.

Door te lange of te dunne
voedingskabels kunnen tijdens het
schakelen van uitgangen piekstromen
optreden waardoor de
voedingsspanning voor de Comforte te
laag is.

Controleer de aansluitingen van de
analoge en digitale ingangen.

De analoge of digitale ingangen meten
niet goed.

De Comforte geeft een meetalarm.
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OplossingMogelijke oorzaakStoring
Meet de voedingsspanning op de
voedingsklemmen van de Comforte.
Deze moet hoger zijn dan 18 Vac.

Te lage voedingsspanning.De Comforte start zichzelf regelmatig
opnieuw (reset).

Pas de voedingskabel aan of plaats een
extra voedingstrafo.

Door te lange of te dunne
voedingskabels kunnen tijdens het
schakelen van uitgangen piekstromen
optreden waardoor de
voedingsspanning voor de Comforte te
laag is.

Stel de Comforte opnieuw in bedrijf en
zet de optie Softwarematig wissen
controller voor in bedrijfsstellen aan.

De Comforte is opnieuw in bedrijf
gesteld zonder het geheugen te wissen.

Instellingen in de Comforte hebben
onrealistische waarden.

Sluit de analoge uitgangen correct aan.De analoge uitgangen zijn verkeerd
aangesloten.

De analoge ingangen werken niet goed
en geven -50,0 ˚C aan.

Meet de voedingsspanning op de
voedingsklemmen van de Comforte.
Deze moet hoger zijn dan 18 Vac.

Te lage voedingsspanning.Storing in analoge meting.

Pas de voedingskabel aan of plaats een
extra voedingstrafo.

Door te lange of te dunne
voedingskabels kunnen tijdens het
schakelen van uitgangen piekstromen
optreden waardoor de
voedingsspanning voor de Comforte te
laag is.

Zorg dat de sensor in een omgeving
wordt toegepast waar de temperatuur
binnen het meetbereik valt.

De te meten temperatuur ligt buiten
het meetbereik.

Temperatuurmeting valt buiten bereik
van karakteristiek.

Pas een sensor toe die voldoet aan de
specificaties van de universele ingang.

Verkeerde sensor toegepast.

Los de kabelbreuk op.Kabelbreuk, de gemeten spanning op
de ingang is 5 V.

Hef de kortsluiting op.Kortsluiting, de gemeten spanning op
de ingang is 0 V.

De ingangen zijn beveiligd tegen
spanningen tot 50 Vdc en 30 Vac. Deze
storing kan echter wel de andere
metingen verstoren.

Door randapparatuur wordt een
spanning op één van de analoge
ingangen gezet.

Meet de voedingsspanning op de
voedingsklemmen van de Comforte.
Deze moet hoger zijn dan 18 Vac.

Te lage voedingsspanning.Spontaan uitschakelen van
relaisuitgang.

Pas de voedingskabel aan of plaats een
extra voedingstrafo.

Door te lange of te dunne
voedingskabels kunnen tijdens het
schakelen van uitgangen piekstromen
optreden waardoor de
voedingsspanning voor de Comforte te
laag is.

Los de kortsluiting of overbelasting op
en zet in TC Engineer het alarm uit. De
uitgangssturing wordt daarna weer
vrijgegeven.

Als de gezamenlijke stroom door de
solid-stateuitgangen te groot wordt,
schakelt de Comforte alle
solid-stateuitgangen.

Digitale uitgang functioneert niet goed
of de Comforte geeft een kortsluitalarm
voor digitale uitgangen.

Sluit de actuator aan op DOC (24 Vac)
en de solid-stateuitgang DOx. De
Comforte schakelt naar 24 Vac.

De actuator is onjuist aangesloten: op
0 Vac en de solid-stateuitgang DOx.

Een of meer solid-stateuitgangen
(basismodule of SO4-1) werken niet. De
gemeten spanning op de uitgang blijft
0 Vac, onafhankelijk van de sturing van
de uitgang.
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Alleen voor Comforte VAV
OplossingMogelijke oorzaakStoring
Controleer de + en - van de
drukverschilsensor.

Luchtdrukslangen zijn verkeerd
aangesloten.

Onjuiste druk gemeten.

Gebruik TC Engineer om de juiste
meetkarakteristiek in te stellen.

Verkeerde meetkarakteristiek
geselecteerd.

Controleer of de jumperinstelling
overeenkomt met de geselecteerde
karakteristiek in TC Engineer.

Verkeerde jumperinstelling.

Specificaties TC Operator

PC applicatieSoort applicatie

Regelcomputer Comforte CXCommunicatie met hardware

Via modem (PSTN, ISDN of GSM)
Direct via ethernet
Via TC LAN Manager

Communicatie mogelijkheden

Ja, maximaal 6Multiproject

Ja, maximaal 10 via TC LAN ManagerMeerdere applicaties TC Operator op één kantoornetwerk

TC Operator is beveiligd met een gebruikersnaam en
wachtwoord.

Beveiliging
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Meerdere projecten openen in TC Operator via
een Windows snelkoppeling

Voorwaarden
Zie voor de voorwaarden: Meerdere projecten openen (pag. 99)

Als aan de voorwaarden is voldaan dan kunt u meerdere snelkoppelingen maken naar verschillende
projecten en/of schema's.

Windows-snelkoppeling maken naar een schema in TC Operator (pag. 87)
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Schema overzicht opvragen
1. Selecteer het project, de controller of een installatiedeel door er met de linker muisknop op te

klikken.
2. Klik vervolgens met de rechter muisknop om de optie 'Schema' uit de optie menu te selecteren.
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Een schema definiëren voor de Startschema
button
1. klik in de menu balk op | 'Project' | 'Projectopties...' |
2. Klik op het tabblad ''schema'' .
3. Vul bij startschema referentie de referentie in van het schema dat als startschema moet gaan

fungeren.

 
86TC Operator September 2020

PDF output of Online Help

 
PDF output of Online Help



Windows-snelkoppeling maken naar een schema
in TC Operator
Het is mogelijk een Windows-snelkoppeling te maken zodat u met één muisklik TC Operator start met
het gewenste schema.

1. Open in TC Operator het gewenste schema.
2. Bekijk de schemareferentie van het schema via het menu Schema | Referentie.
3. Maak een Windows-snelkoppeling naar TCOperator.exe
4. Selecteer de gemaakte snelkoppeling en klik op de rechter muisknop en selecteer Eigenschappen.
5. Voeg aan het einde van de snelkoppeling achter het aanhalingsteken ["] één of meer

opstartparameters toe:
• /P=projectnaam
• /S=schemareferentie
• /U=gebruikersnaam
• /W=wachtwoord
Een voorbeeld: .....\Priva Software\TCOperator.exe" /P=projectnaam /S=MOD1

6. Controleer de Windows-snelkoppeling.
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Gegevens in een tabel aanpassen
1.

Klik in het venster Tabellen op de knop . Het is nu mogelijk om de waarden in de tabel aan te
passen.

2. Vul een waarde in.
3. Pas eventueel nog meer waarden aan.
4.

Klik op de knop om de gewijzigde waarden naar de controller te versturen.
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Bekijken grafieken en tabellen
1. Activeer het tabblad 'Schema' van een regelmodule. In het schema worden waarden waarvan een

grafiek kan worden opgevraagd, in het groen weergegeven, de overige waarden worden in het geel
aangegeven.

2. Klik met de muis op het symbool van een element.
3. In het venster 'Instelling' van een element is te zien of er van de variabele een grafiek of een tabel

op te roepen is. Grafiek oproepbaar, door het klikken op het grafieksymbool. Idem: Tabel
oproepbaar, door het klikken op het tabelsymbool.
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Venster Print opmaak
In het venster Print opmaak kunt u aangeven welke gegevens (kolommen) u van de tabel met meldingen
of logs wilt afdrukken.

Navigatie
venster Afdrukvoorbeeld >

Onderdelen van het venster

Kolommen die u niet wilt afdrukken, kunt u hier uitschakelen.Weergeven kolom:

Zie ook:

Venster Afdrukvoorbeeld (pag. 122)

 
90TC Operator September 2020

PDF output of Online Help

 
PDF output of Online Help



Historische gegevens eigenschappen
Per TC History datapunt kan worden opgegeven of de gaten die kunnen ontstaan door het niet ophalen
van gegevens uit de controller moeten worden opgevuld met een instelbare waarde.

Gemiste waarden opvullen
Door middel van de optie is aan te geven of de gemiste datapunten opgevuld moeten worden.

Opvulwaarde
Vul hier de waarde in waarmee de gemiste waarde opgevuld moet worden bijvoorbeeld 50% of 25 °C.

Vanaf het moment dat er een opvulwaarde is ingegeven wordt deze gebruikt voor het opvullen van de
gemiste waarden tijdens het ophalen van datapunten uit de controller. Perioden die reeds gemist waren
voordat de opvulwaarde ingesteld was worden niet opgevuld.

Beperkt opvullen
Door middel van de optie is aan te geven voor welke periode de gemiste datapunten opgevuld moeten
worden.

Dagen/uren
Vul hier het aantal dagen/uren in dat opgevuld moet gaan worden.
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Eigenschappen analoge ingangen

Analoge ingang
De analoge ingang geeft de gemeten waarde weer zoals deze door de software wordt gebruikt. De
waarde wordt gemeten op de aansluitklem (halve milivolt tabel) en wordt hierna met behulp van de
geselecteerde karakteristiek omgerekend naar de hier getoonde waarde.

AI halve milivolt tabel
De halve milivolt tabel geeft de (op de aansluitklem) gemeten waarde weer. Deze waarde heeft nog
geen bewerkingen ondergaan.

Karakteristiek
Nummer van de toegepaste karakteristiek. Elke karakteristiek heeft intern een nummer. Nummers
boven de 200 zijn van instelbare karakteristieken.

Leiding weerstand
Voor weerstandsmetingen is het mogelijk de weerstand te compenseren. Dit compenseren van de
leidingweerstand kan alleen een rol spelen als de opnemer een weerstandmeting is (bijvoorbeeld een
PT3000 temperatuuropnemer) Naarmate de afstand tussen de Compri en de opnemer groter wordt
(kabellengte) zal de leidingweerstand toenemen. Het is dan noodzakelijk dat de totale leidingweerstand
wordt gecompenseerd. De waarde van de leidingweerstand moet overeenkomen met de gemeten
leidingweerstand.

Tijdconstante
Bij het wegvallen stroom/spanning op de analoge ingang zal de software de waarde nog even vasthouden,
om daarna geleidelijk weg te vallen.

Opnemer alarm MIN
Er kan een alarm worden gegenereerd op het moment dat de gemeten waarde de onderwaarde van
de geselecteerde karakteristiek bereikt. Wanneer de meting de onderwaarde van de karakteristiek
bereikt is de opnemer meestal los of kortgesloten (afhankelijk van de geselecteerde karakteristiek).

Opnemer alarm MAX
Er kan een alarm worden gegenereerd op het moment dat de gemeten waarde de bovenwaarde van
de geselecteerde karakteristiek bereikt. Wanneer de meting de onderwaarde van de karakteristiek
bereikt is de opnemer meestal los of kortgesloten (afhankelijk van de geselecteerde karakteristiek).

Opnemer alarm hoog urgent
Een opnemeralarm kan als een laag urgente storing of als een hoog urgente storing zijn geconfigureerd.

Urgent minimum grens bewaking
Bij metingen met een grenswaarde kan een minimum grens bewaking (afhankelijk van de configuratie)
worden ingesteld. Bij het overschrijden van de minimum grens kan een melding worden gegenereerd.
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• (0) grenswaarde bewaking heeft geen urgentie
• (1) grenswaarde bewaking heeft een urgentie (laag of hoog)

Hoog urgent minimum grens bewaking
Bij metingen waarbij de minimum grenswaarde bewaking is gedefinieerd als melding met een urgentie
wordt aangegeven of de melding laag of hoog urgent is.

• (0) overschrijding van de minimum grens geeft een laag urgente melding
• (1) overschrijding van de minimum grens geeft een hoog urgente melding

Urgent maximum grens bewaking
Bij metingen met een grenswaarde kan een maximum grens bewaking (afhankelijk van de configuratie)
worden ingesteld. Bij het overschrijden van de maximum grens kan een melding worden gegenereerd.

• (0) grenswaarde bewaking heeft geen urgentie
• (1) grenswaarde bewaking heeft een urgentie (laag of hoog)

Hoog urgent maximum grens bewaking
Bij metingen waarbij de maximum grenswaarde bewaking is gedefinieerd als melding met een urgentie
wordt aangegeven of de melding laag of hoog urgent is.

• (0) overschrijding van de maximum grens geeft een laag urgente melding
• (1) overschrijding van de maximum grens geeft een hoog urgente melding
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Eigenschappen analoge uitgangen

Analoge uitgang
De analoge uitgang geeft de waarde weer in schaaldelen. De software maakt gebruik van het aantal
schaaldelen. Aan de hand van de gebruikte uitgangskarakteristiek wordt het aantal schaaldelen
omgerekend naar een uit te sturen spanning gebruikt.

AU milivolt tabel
De milivolt tabel geeft de (op de aansluitklem) gestuurde waarde weer.

Karakteristiek
Nummer van de toegepaste karakteristiek. Elke karakteristiek heeft intern een nummer.
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Eigenschappen digitale ingangen

Digitale ingang
De digitale ingang geeft de status aan zoals de ingang door de software 'gebruikt' wordt. De digitale
ingang wordt op de aansluitklem gemeten (=werkelijke ingang). De status van de digitale ingang die
hier getoond wordt is de status van de werkelijke ingang nadat er eventuele bewerkingen zijn uitgevoerd
(maak- of verbreek contact en eventuele vertragingen).

• Voorbeeld: Een digitale ingang heeft een ingangsvertraging van 10 seconde. Op het moment dat
de werkelijke ingang (aansluitklem) 'hoog' wordt duurt het nog 10 seconde voordat de digitale
ingang (software) 'hoog' wordt.

Werkelijke ingang
De werkelijke ingang geeft de status op de aansluitklem weer. De werkelijke ingang kan een andere
status hebben dan de digitale ingang die door de software wordt gebruikt. Dit komt doordat de werkelijke
ingang nog geen bewerkingen heeft ondergaan zoals de toepassing van maak- of verbreek contacten
of eventuele vertragingen. De werkelijke ingang geeft dus alleen de toestand op de aansluitklem
weer.

Melden
In het status meldingen overzicht zal een melding worden gegenereerd op het moment dat de digitale
ingang wordt aangesproken. Tevens zal er in het laatste meldingen venster een in- of uitmelding worden
gegenereerd op het moment dat de status van de digitale ingang verandert.

Indien de digitale ingang wordt gebruikt als pulsteller dan zal er bij een status verandering geen melding
worden gemaakt.

Verbreekcontact
Een digitale ingang die is gedefinieerd als verbreekcontact zal in de software regeling 'waar' worden op
het moment dat de 'werkelijke ingang' afvalt.

• Een verbreekcontact wordt vaak gebruikt als 'fail safe' contact bij storingsmeldingen.

In normale toestand is het contact bekrachtigt en bij een storing valt het contact af en wordt de digitale
ingang 'laag'. De storingsmelding in de software wordt hierdoor 'waar'.

Storing
Een digitale ingang die is gedefinieerd als storingsmelding heeft ten aller tijden een urgentie. Dit houd
in dat op het moment dat de digitale ingang wordt aangesproken het alarm venster zal worden
geactiveerd. Een digitale ingang die niet als storingsmelding is gedefinieerd heeft geen urgentie. Bij het
aanspreken van de digitale ingang zal het alarm venster dan niet worden geactiveerd.

Hoog urgente storing
Een digitale ingang die als storingsmelding is gedefinieerd heeft ten aller tijden een urgentie.

• Een digitale ingang met een hoge urgentie zal het alarm venster activeren en tevens het alarmrelais
van het onderstation laten afvallen.

• Een digitale ingang die wel als storings melding is gedefinieerd, maar die niet 'hoog urgent' zijn
hebben standaard een 'lage urgentie'.
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Eigenschappen digitale uitgangen

Digitale uitgang
De digitale uitgang geeft de status aan zoals de uitgang door de software 'aangestuurd' wordt. De status
van de digitale uitgang die hier getoond wordt is de status van de uitgang voordat er eventuele
bewerkingen zijn uitgevoerd (maak- of verbreek contact).

Sturing van de uitgang
De sturing van de uitgang geeft weer op welke wijze de uitgang wordt aangestuurd.

Werkelijke uitgang
De werkelijke uitgang geeft de status op de aansluitklem weer. De werkelijke uitgang kan een andere
status hebben dan de digitale uitgang die door de software wordt gebruikt. Dit komt doordat de werkelijke
uitgang bewerkingen heeft ondergaan zoals de toepassing van maak- of verbreek contacten of eventuele
vertragingen. De werkelijke uitgang geeft dus de toestand op de aansluitklem weer.

Handmatige sturing
De digitale uitgangen worden in principe door de software aangestuurd. Het is in de meeste gevallen
ook mogelijk om de digitale uitgang handmatig aan of handmatig uit te zetten. De status van de
handmatige sturing geeft aan of de uitgang door de software of handmatig wordt gestuurd.

Sturen
Deze variabele geeft aan of de uitgang handmatig aangestuurd mag worden. Een handmatige invoer
wordt niet door het onderstation geaccepteerd als er niet aan de stuurvoorwaarde is voldaan.

Verbreekcontact
Een digitale uitgang die is gedefinieerd als verbreekcontact zal de werkelijke uitgang 'laag' worden op
het moment dat de status van de digitale uitgang in de software 'hoog' wordt.

Midden/hoog volgt
Deze status geeft aan of de digitale uitgang deel uit maakt van een laag/hoog of laag/midden/hoog
sturing. In de software moeten de digitale uitgangen van de laag/hoog en laag/midden/hoog sturing
achter elkaar op de aansluitklemmen zijn geplaatst. Als de status 'waar' is dan wordt bij het overschakelen
naar een midden of hoog situatie de 'volgende' digitale uitgang gestuurd. Deze uitgang moet dus zijn
gedefinieerd als midden c.q. hoog sturing.

Laag/midden sturen
Deze status kan alleen van toepassing zijn wanneer de 'midden/hoog volgt' optie waar is. In dat geval
zal de geselecteerde digitale uitgang gestuurd blijven op het moment dat er wordt overgeschakeld naar
een midden cq hoog situatie. Als deze status niet waar is dan zal de digitale uitgang afvallen als er wordt
overgeschakeld naar een midden c.q. hoog situatie.
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Zie ook:

Sturingscodes (pag. 106)
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Instellingen informatie

Totaal bereik

Minimum datum
In het totaal bereik staan de data van het eerste en het laatste datapunt uit het historische bestand.

Maximum datum
In het totaal bereik staan de data van het eerste en het laatste datapunt uit het historische bestand.

Minimum tijd
In het totaal bereik staan de tijd, behorende bij de data van het eerste en het laatste datapunt uit het
historische bestand.

Maximum tijd
In het totaal bereik staan de tijd, behorende bij de data van het eerste en het laatste datapunt uit het
historische bestand.

TC History instellingen

History bijhouden
De grafiek kan met behulp van TC History over een langere periode worden bijgehouden.
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Meerdere projecten openen

Meerdere projecten openen
Het is mogelijk om meerdere projecten te openen door:

• in het ‘Project open’ venster, meerdere projecten te openen na elkaar
• dubbelklik op het PMP-bestand (windows explorer)
• TC Operator via opstartparameter te starten

Voorwaarden
• De optie 'meerdere projecten gelijktijdig kunnen openen' in het menu | 'Hulpmiddelen' | 'opties...'

| in TC Operator moet aangevinkt zijn.
• Gebruikersnaam en wachtwoord moet in alle te openen projecten hetzelfde zijn.

Er kunnen maximaal 4 projecten gelijktijdig geopend worden in TC Operator.

Werkvolgorde voor het maken van snelkoppeling met
opstartparameter.
1. Maak een *.PMP bestand (Zie ook: Voorbeeld PMP-bestand (pag. 99)).
2. Maak een snelkoppeling van TC Operator (create shortcut).
3. Klik met de rechter muisknop op de snelkoppeling en selecteer “eigenschappen” (properties).
4. Voeg aan het einde van de snelkoppeling achter het aanhalingsteken ["] één of meer

opstartparameters toe:
• /P=bestandsnaam (zonder de extensie .PMP)
• /U=gebruikersnaam
• /W=wachtwoord
Voorbeeld: .....\Priva Software\TCOperator.exe" /P=MultiProject
Als er in de bestandsnaam van het *.PMP bestand een spatie staan moet u om de bestandsnaam
aanhalingstekens plaatsen. Voorbeeld: …………….\TCOperator.exe" /P=”Multi Project”

5. Door op de snelkoppeling te klikken zullen alle projecten die in het *.pmp bestand vermeld staan
openen in TC Operator.

Door de snelkoppeling toe te voegen aan de ‘opstart’ (startup) map van Windows is het mogelijk om
meerdere projecten automatisch te openen bij het opstarten.

Voorbeeld PMP-bestand
[projectA]

[projectB]

Het PMP bestand moet geplaatst worden in de map C:\Priva Projects\TC Projects\

Zie ook:

Meerdere projecten gelijktijdig openen (pag. 74)
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Meerdere projecten openen in TC Operator via een Windows snelkoppeling (pag. 84)
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Schema-referentie
Een schema-referentie is een unieke code van een schema in een Top Control project.

Met behulp van een schema-referentie kan er een snelkoppeling direct naar een schema gemaakt
worden. Ook kan er een Windows snelkoppeling gemaakt werden naar een bepaald project en schema.

Een schema definiëren voor de Startschema button (pag. 86)

Windows-snelkoppeling maken naar een schema in TC Operator (pag. 87)

Meerdere projecten openen in TC Operator via een Windows snelkoppeling (pag. 84)
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Voorbeeld grafieksduur
Gedurende de grafieksduur worden 180 meetpunten opgehaald.

Bij een grafieksduur van 12 minuten (=720 seconden) wordt dus bij elke (720 sec. / 180 =) 4 seconden
een punt opgehaald.
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Afkortingen I/O-soorten
OmschrijvingI/O-soort
Bedrijfsmelding, een digitale ingang.B

Storingsmelding, een digitale ingang.ST

Keuzeschakelaar, een digitale ingang aangesloten op een externe interventie-schakelaar.KS

Werkschakelaar, een digitale ingang aangesloten op een externe werkschakelaar.WS

Melden, een digitale ingang die gebruikt wordt als een pulsteller voor registratie. De status van
de pulsteller wordt niet gemeld in het Alarmen/Meldingen overzicht.

MD

Analoge ingang.AI

Aan/uit-sturing, een digitale uitgang.I/O

Laag/hoog sturing, een digitale uitgang die een installatiedeel laag/hoog stuurt.L/H

3-punt sturing, twee digitale uitgangen die samen voor een open/dicht-pulssturing zorgen.3P

Analoge uitgang.AU
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Bedrijfsmeldingen
Bedrijfsmeldingen treden op wanneer een aangesloten installatie in bedrijf komt.

Indien de controller een beheersfunctie heeft kunnen ook de bedrijfs meldingen uit andere
controllers in het meldingen overzicht worden getoond. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat
deze controllers door de beheer controller gescand worden. In het meldingen overzicht staat
achter de melding aangegeven uit welk controller de melding komt.

Indien gewenst kan met behulp van de button de Bedrijfs meldingen in het meldingen
overzicht worden onderdrukt. Wanneer de Uit-meldingen onderdrukt worden zullen ze niet in
het overzicht verschijnen.
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Communicatie meldingen
Communicatie meldingen treden op wanneer de controller geen antwoord meer krijgt van de controllers
die hij afscant. Mogelijke oorzaak is dat de datanetverbinding onderbroken is of dat de te scannen
controller uit staat. De communicatie meldingen worden standaard in het Alarmen/Meldingen logboek
geplaatst met de, bij de melding behorende, tijd van in/uit schakelen.

Indien de controller een beheersfunctie heeft kunnen ook de communicatie meldingen uit
andere controllers in het meldingen overzicht worden getoond. Hiervoor is het wel noodzakelijk
dat deze controllers door de beheer controller gescand worden. In het meldingen overzicht
staat achter de melding aangegeven uit welke controller de melding komt.

Indien gewenst kan met behulp van de button de communicatie meldingen in het
meldingen overzicht worden onderdrukt. Wanneer de communicatie meldingen onderdrukt
worden zullen ze niet in het overzicht verschijnen.
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Sturingscodes
De sturingscodes zijn afhankelijk van het geselecteerde type regeling.

Aan /uit sturing
• 0 Sturing door regeling uit
• 1 Sturing door regeling aan
• 100 Sturing uit de regeling, met de hand uit
• 101 Sturing uit de regeling, met de hand aan

Laag/hoog sturing
• 0 Sturing door regeling uit
• 1 Sturing door de regeling laag aan
• 2 Sturing door de regeling hoog aan
• 100 Sturing uit de regeling, met de hand uit
• 101 Sturing uit de regeling, met de hand laag aan
• 102 Sturing uit de regeling, met de hand hoog aan

Laag/Midden/Hoog sturing
• 0 Sturing door de regeling uit
• 1 Sturing door de regeling laag aan
• 2 Sturing door de regeling midden aan
• 3 Sturing door de regeling hoog aan
• 100 Sturing uit de regeling, met de hand uit
• 101 Sturing uit de regeling, met de hand laag aan
• 102 Sturing uit de regeling, met de hand midden aan
• 103 Sturing uit de regeling, met de hand hoog aan

3-punt sturing
• 0 Sturing door de regeling minimaal
• 1 Sturing door de regeling maximaal
• 2 Sturing door de regeling regelend
• 100 Sturing uit de regeling, met de hand minimaal
• 101 Sturing uit de regeling, met de hand maximaal
• 102 Sturing uit de regeling, met de hand regelend.
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Hoog urgente storingen
Hoog urgente storingen zijn meldingen die de status 'Hoog' hebben.

Indien gewenst kan met behulp van de button de hoog urgente storingen in het 'Analyse
geaccepteerde meldingen' overzicht worden onderdrukt. Wanneer de hoog urgente storingen
onderdrukt worden zullen ze niet in het overzicht verschijnen.
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History eigenschappen
In het eigenschappen venster van het Alarmen/Meldingen overzicht is het historische bereik van de
History weergegeven. Het historische bereik is de periode waarover de gegevens uit het
Alarmen/Meldingen overzicht op de PC zijn opgeslagen. Het historische bereik ligt tussen de datum/tijd
waarop het historische bestand is aangemaakt en de laatst opgehaalde datum/tijd.

Tevens is het mogelijk om direct een datum/tijd op te geven waarvan de historische gegevens getoond
moeten worden. De ingevoerde datum wordt gebruikt als begindatum.
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History opvragen
Door op de 'History'button te klikken wordt het historische bestand van het Alarmen/Meldingen overzicht
opgevraagd. Op beeld verschijnen de opgeslagen meldingen. De button is alleen beschikbaar indien er
van het Alarmen/Meldingen overzicht een historisch bestand wordt bijgehouden. Wanneer de historische
gegevens van het Alarmen/Meldingen overzicht worden opgevraagd is het niet mogelijk om
meldingsoorten in het overzicht te onderdrukken. Alle meldingen in het buffer zullen worden getoond.
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Interne meldingen
Interne meldingen treden op door een in de regelsoftware gedefinieerde status. De controller zal een
melding genereren afhankelijk van een aantal voorwaarden die in de regelsoftware zijn vastgelegd.

Indien de controller een beheersfunctie heeft kunnen ook de interne meldingen uit andere
controllers in het meldingen overzicht worden getoond. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat
deze controllers door de beheer controller gescand worden. In het Alarmen/Meldingen logboek
staat achter de melding aangegeven uit welke controller de melding komt.

Indien gewenst kan met behulp van de button de Interne meldingen in het meldingen
overzicht worden onderdrukt. Wanneer de Uit-meldingen onderdrukt worden zullen ze niet in
het overzicht verschijnen.
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In-meldingen
Een melding heeft de status 'In' op het moment dat de melding/storing optreedt.

Indien gewenst kan met behulp van de button de In-meldingen in het meldingen overzicht
worden onderdrukt. Wanneer de In-meldingen onderdrukt worden zullen ze niet in het overzicht
verschijnen.
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Laag urgente storingen
Laag urgente storingen zijn meldingen die de status 'Laag' hebben.

Indien gewenst kan met behulp van de button de laag urgente storingen in het meldingen
overzicht worden onderdrukt. Wanneer de laag urgente storingen onderdrukt worden zullen
ze niet in het overzicht verschijnen.
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Modem meldingen
Een controller genereert een melding wanneer een gebruiker verbinding maakt met de controller via
een modemverbinding.

Normaal gesproken staat er "Controller 1 toegang gebruiker 1" enz.

De tekst wordt er daarna bijgezocht en dus uit de controller (gebruikerslijst) gehaald

Het kan voorkomen dat er voor de modem melding een * sterretje staat, het sterretje geeft aan dat het
om de gebruikerslijst gaat die uit de controller gehaald is en dus mogelijkerwijs kan verschillen met de
gebruikerslijst die in TC Engineer of TC Operator staat waarmee het project geopend is.

Indien de controller een beheersfunctie heeft kunnen ook de modem meldingen uit andere
controllers in het Alarmen/Meldingen logboek worden getoond. Hiervoor is het wel noodzakelijk
dat deze controllers door de beheer controller gescand worden. In het laatste meldingen
overzicht staat achter de melding aangegeven uit welke controller de melding vandaan komt.

Indien gewenst kan met behulp van de button de Modem meldingen in het meldingen
overzicht worden onderdrukt. Wanneer de Uit-meldingen onderdrukt worden zullen ze niet in
het overzicht verschijnen.
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Melding zonder urgentie
Melding zonder urgentie zijn meldingen die de status 'Geen' hebben.

Indien gewenst kan met behulp van de button de niet urgente storingen in het meldingen
overzicht worden onderdrukt. Wanneer de niet urgente storingen onderdrukt worden zullen
ze niet in het overzicht verschijnen.
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Opnemer meldingen
Opnemer meldingen treden op wanneer een meting (analoge ingang) boven of onder een ingestelde
waarde komt. De instellingen van deze waarden staan in TC Operator.

Indien de controller een beheersfunctie heeft kunnen ook de grenswaarde meldingen uit andere
controllers in het meldingen overzicht worden getoond. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat
deze controllers door de beheer controller gescand worden. In het meldingen overzicht staat
achter de melding aangegeven uit welke controller de melding komt.

Indien gewenst kan met behulp van de button de grenswaarde meldingen in het meldingen
overzicht worden onderdrukt. Wanneer de grenswaarde meldingen onderdrukt worden zullen
ze niet in het overzicht verschijnen.
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Storingsmeldingen
Storingsmeldingen treden op wanneer een aangesloten installatie in storing komt.

Indien de controller een beheersfunctie heeft kunnen ook de storings meldingen uit andere
controllers in het meldingen overzicht worden getoond. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat
deze controllers door de beheer controller gescand worden. In het Alarmen/Meldingen logboek
staat achter de melding aangegeven uit welke controller de melding komt.

Indien gewenst kan met behulp van de button de Storings meldingen in het meldingen
overzicht worden onderdrukt. Wanneer de Uit-meldingen onderdrukt worden zullen ze niet in
het overzicht verschijnen.
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Tijdschakel meldingen
Tijdschakel meldingen treden op als in de regelsoftware tijdschakel programma's aanwezig zijn, die in-
of uitschakelen.

Indien de controller een beheersfunctie heeft kunnen ook de tijdschakel meldingen uit andere
controllers in het meldingen overzicht worden getoond. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat
deze controllers door de beheer controller gescand worden. In het Alarmen/Meldingen logboek
staat achter de melding aangegeven uit welke controller de melding vandaan komt.

Indien gewenst kan met behulp van de button de tijdschakel meldingen in het meldingen
overzicht worden onderdrukt. Wanneer de tijdschakel meldingen onderdrukt worden zullen ze
niet in het overzicht verschijnen.
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Uit meldingen
Een melding heeft de status 'Uit' op het moment dat de melding/storing afvalt of verholpen is. Aan een
uit-melding is altijd een in-melding vooraf gegaan.

Indien gewenst kan met behulp van de button de Uit-meldingen in het meldingen overzicht
worden onderdrukt. Wanneer de Uit-meldingen onderdrukt worden zullen ze niet in het overzicht
verschijnen.
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Alarmen/Meldingen actueel
| Actueel | Venster Alarmen/Meldingen - Logboek (pag. 45) |

Het venster Alarmen/Meldingen actueel geeft een overzicht van de actuele meldingen uit de controller.
In het venster Alarmen/Meldingen actueel staan dus altijd alleen de In-meldingen uit de installatie.

• Door met de muis dubbel op een melding te klikken wordt het bijbehorende schematische overzicht
geopend.

• Ook kan er met de rechter muisknop op een melding worden geklikt. Er wordt nu een optiemenu
geopend waarna het bijbehorende schematische overzicht of het bijbehorende instellingen venster
kan worden opgevraagd.

• Elke melding is onderverdeeld naar meldingsoort.
• In het Alarmen/Meldingen overzicht staan alle meldingen met de daarbijbehorende meldingsoort.
• In het Alarmen/Meldingen overzicht kunnen de meldingen per meldingsoort worden onderdrukt

met behulp van de buttons in de werkbalk van het Alarmen/Meldingen venster. Deze meldingen
worden dan niet in het overzicht getoond. Er kunnen echter wel meldingen van het desbetreffende
meldingsoort zijn. Deze zijn dan alleen niet zichtbaar.

• Klik met de muis op de onderstaande pictogrammen voor een uitgebreidere uitleg van de
meldingsoorten.

Weergave van de meldingen
Om meer overzicht in de lijst te krijgen kan met buttons ingesteld worden van welke soort meldingen
de weergave onderdrukt moet worden. Ook kan worden ingesteld van welke urgenties de weergave
onderdrukt moet worden. Dit geldt ook voor in- en uitgaande meldingen.

Sorteren van meldingen (pag. 78)

Accepteerbare meldingen
Meldingen in het venster 'Alarmen/Meldingen actueel' met een 'reset handje' kunnen geaccepteerd
worden. Door met de rechter muisknop op de melding te klikken kan vanuit het optiemenu de melding
worden geaccepteerd. De melding kan tevens vanuit het schematische overzicht worden geaccepteerde.

Als voor een melding geen 'reset handje' staat is deze niet te resetten of de ingelogde gebruiker heeft
niet voldoende rechten.

Alleen de 'alarmering' van de melding wordt geaccepteerd. De melding wordt hierdoor echter
niet opgeheven.

Het Alarmen/Meldingen venster kan met een klik op de Pin-button 'vastgezet' worden
zodat het niet steeds verdwijnt als een ander menu, controller of applicatie geselecteerd wordt.
De pin zal dan als het ware door het venster geprikt worden.

Siehe auch:
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Buttons in de werkbalk (Alarmen/Meldingen venster) (pag. 46)

Meldingen afhandelen (pag. 43)

Meldinggegevens (pag. 49)

Computermeldingen (pag. 67)
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Open schema
Selecteer het te openen schema door dubbel klik met de muis.
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Venster Afdrukvoorbeeld
Met het venster Afdrukvoorbeeld kunt u zien hoe een afdruk van de meldingen of meldinggegevens er
uit zal gaan zien. Ook kunt u instellen welke meldinggegevens afgedrukt moeten worden en hoe deze
afgedrukt moeten worden. Vervolgens kunt u de gegevens afdrukken.

Navigatie
•

deelvenster met meldingen >
• venster Analyse meldingen >
•

venster Meldingsgegevens >

Onderdelen van het venster

Help
deze helppagina

Afdrukken
direct afdrukken op de als standaard ingestelde printer (afdrukken kan dan niet meer geannuleerd
worden!)

Vergroot schaal en Verklein schaal
het getoonde afdrukvoorbeeld inzoomen of uitzoomen
U kunt ook het scrollwiel van de muis gebruiken of een zoompercentage kiezen.

en of

Vorige pagina en Volgende pagina
door de pagina's bladeren (als de gegevens meer dan één pagina omvatten)en

Staand weergeven of Liggend weergeven
afdrukstand van de pagina('s)of

Print opmaak
opent het venster Print opmaak waarin u kunt aangeven welke gegevens (tabelkolommen) afdrukt
moeten worden
Zie Venster Print opmaak (pag. 90).

(alleen deelvenster
met meldingen)

Reset kolombreedte
Bovenaan het afdrukvoorbeeld is er een balk met verticale lijnen. U kunt deze lijnen naar rechts
en naar links slepen om de kolombreedtes in te stellen. Met Reset kolombreedte zet u de
kolombreedtes terug op de initiële waarde.

(alleen deelvenster
met meldingen)
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Grafiekduur instelbare grafieken is niet ingesteld
Er is geen grafiekduur voor de instelbare grafieken ingesteld.

Als de grafiekduur 0 (hh:mm) is dan wordt er geen grafiek bijgehouden, de grafiekduur is te wijzigen,

zie: Grafiekduur instellen (pag. 75)
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Er is nog een Top Control applicatie actief. De
projectenmap kan niet gewijzigd worden.
Voordat de projectmap gewijzigd kan worden moeten alle overige Top Control applicaties afgesloten
zijn.

Andere Top Control applicaties die ook gebruik kunnen maken van de Top Control projecten map zijn
bijvoorbeeld:

• TC Engineer
• TC LAN Manager
• TC Operator
• TC History
• TC ServeCenter
• TC Project Upgrade
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De lijst in de controller komt niet overeen met
de versie die wordt verwacht volgens de
database

Mogelijke oorzaak 1
De controller bevat regelsoftware die nieuwer is dan het project op uw pc.

Oplossing 1
Zorg ervoor dat de PC met het nieuwe project gaat werken.

Mogelijke oorzaak 2
De controller bevat regelsoftware die ouder is dan het project op uw pc.

Oplossing 2
Zorg ervoor dat de controller opnieuw in bedrijf gesteld wordt met TC Engineer.

 
125TC Operator September 2020

PDF output of Online Help

 
PDF output of Online Help



Waarschuwing 201: De controller heeft een versie
systeemsoftwarelijst die nieuwer is dan de te
verzenden lijst, wilt u doorgaan?
De systeem software (Progly) die naar de controller verzonden gaat worden is ouder dan de systeem
software waarmee de controller momenteel werkt. Door het inzenden van een oudere versie systeem
software kunnen functionaliteiten komen te vervallen.

Controleer de versie van de systeem software versie en verzend de juiste (nieuwe) versie.
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Waarschuwing 205: De interfacesoftwarelijst in
de controller is gelijk aan de te verzenden lijst,
wilt u doorgaan?
De interface software hoeft hierdoor niet verzonden te worden. Indien gewenst kan de interface software
toch verzonden worden.
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Gebruikersbeheer van controller "[naam]" is nog
niet verzonden
Van controller "..." is de lijst van gebruikers gewijzigd. Deze wijzigingen zijn nog niet verzonden naar de
controller. Doordat de gebruikerslijst op de PC afwijkt van de lijst in de controller is het mogelijk dat de
gebruikers geen toegang meer hebben tot de controller.

Verzend de gebruikersgegevens naar de controller.
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Venster Eigenschappen gebruiker
Als u het venster Eigenschappen gebruiker opent om het wachtwoord van een gebruiker te wijzigen, is
de titel van dit vensterGebruikersgegevens opnieuw verzenden. Dit om te benadrukken dat u de gewijzigde
gegevens naar de controller moet verzenden om te voorkomen dat een gebruiker geen toegang meer
heeft tot de controller.

Gebruikersnamen en wachtwoorden moeten aan de volgende regels voldoen:
• Ze mogen alle letters, cijfers en leestekens bevatten, met uitzondering van letters met accenttekens

en de karakters "\" en "~".
• Gebruikersnamen mogen niet met een cijfer of leesteken beginnen.
• Ze bestaan maximaal uit 10 karakters en voor wachtwoorden geldt daarnaast minimaal 4 karakters.
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Venster Eigenschappen gebruikersbeheer
U kunt in het venster Eigenschappen gebruikersbeheer instellen uit hoeveel karakters het wachtwoord
minimaal en maximaal mag bestaan. Daarnaast kunt u door de optie Laatste gebruikersnaam verbergen
bij inloggen in te schakelen ervoor zorgen dat de laatst gebruikte gebruikersnaam niet in het venster
Login verschijnt. Dit verhoogt het beveiligingsniveau omdat onbevoegden dan niet direct over een
gebruikersnaam beschikken.
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Voorbeeld handmatig sturen
1. Om een pomp op handbediening te zetten zoekt u in het instelling menu de sturing van de

desbetreffende pomp op, klik op de sturing
2. Er verschijnt een selectievenster waarmee u de sturing handmatig uit, handmatig aan of automatisch

kan laten regelen.
3. Als de sturing automatisch plaats vind zal dit altijd door de software geregeld worden.
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Schema vanuit overzicht sturingen openen
Open het schema horend bij een eigenschap door op de regel dubbel te klikken.
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Instellingen venster vanuit overzicht sturingen
openen
1. Klik met de rechter muisknop op de regel.
2. Selecteer Instellingen Naam .
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Overzicht van sturingen openen
U kunt het overzicht van sturingen alleen openen als het programma in de bedieningsmodus staat of
als de simulator gestart is.

1. Klik in het projectoverzicht met de rechtermuisknop op de controller waarvan u de sturingen wilt
bekijken.

2. Kies in het snelmenu Sturingen.

Het venster Sturingen wordt geopend waarin alle handmatige sturingen voorzien zijn van .

Zie ook:

Venster Sturingen (pag. 38)
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Eigenschappen digitale uitgangen
De digitale uitgang geeft de status aan zoals de uitgang door de regelsoftware 'aangestuurd' wordt. De
status van de digitale uitgang die hier getoond wordt, is de status van de uitgang voordat er eventuele
bewerkingen zijn uitgevoerd. (maak- of verbreek contact)

Sturing van de uitgang
De sturing van de uitgang geeft weer op welke wijze de uitgang wordt aangestuurd.

Automatische sturing
De digitale uitgang wordt door de regelsoftware aangestuurd.

Werkelijke uitgang
De werkelijke uitgang geeft de status op de aansluitklem weer. De werkelijke uitgang kan een andere
status hebben dan de digitale uitgang die door de regelsoftware wordt gebruikt. Dit komt doordat de
werkelijke uitgang bewerkingen heeft ondergaan zoals de toepassing van maak- of verbreek contacten
of eventuele vertragingen. De werkelijke uitgang geeft dus de toestand op de aansluitklem weer.

Handmatige sturing
De digitale uitgangen worden in principe door de regelsoftware aangestuurd. Het is in de meeste gevallen
ook mogelijk om de digitale uitgang handmatig aan of handmatig uit te zetten. De status van de
handmatige sturing geeft aan of de uitgang door de regelsoftware of handmatig wordt gestuurd.

Sturen mogelijk
Deze eigenschap geeft aan of de uitgang handmatig aangestuurd mag worden. Een handmatige invoer
wordt niet door de controller geaccepteerd als er niet aan de stuurvoorwaarde is voldaan.

Inverteren
Door de optie op ja te zetten zal zodra de werkelijke uitgang 'laag' worden de status van de digitale
uitgang in de regelsoftware 'hoog' worden.

Software sturing fysieke uitgang
Deze eigenschap geeft aan met wat voor waarde de uitgang aangestuurd wordt vanuit de software, dit
kan zijn vanuit de regelsoftware of een handmatig softwarematige sturing.

Midden/hoog volgt
Deze status geeft aan of de digitale uitgang deel uit maakt van een laag/hoog of laag/midden/hoog
sturing. In de software moeten de digitale uitgangen van de laag/hoog en laag/midden/hoog sturing
achter elkaar op de aansluitklemmen zijn geplaatst. Als de status 'waar' is dan wordt bij het overschakelen
naar een midden of hoog situatie de 'volgende' digitale uitgang gestuurd. Deze uitgang moet dus zijn
gedefinieerd als midden c.q. hoog sturing.
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Laag/midden sturen
Deze status kan alleen van toepassing zijn wanneer de 'midden/hoog volgt' optie waar is. In dat geval
zal de geselecteerde digitale uitgang gestuurd blijven op het moment dat er wordt overgeschakeld naar
een midden cq hoog situatie. Als deze status niet waar is dan zal de digitale uitgang afvallen als er wordt
overgeschakeld naar een midden c.q. hoog situatie.

Interventiemodus
De digitale uitgang is via TC Manager (handmatige bediening op afstand) of via de interventieknop op
de I/O-Module aan of uit te zetten

Interventietoestand
Deze optie laat de toestand zien van de Interventiemodus.

Interventie uitschakelaar
Deze optie laat zien of de handmatige bediening interventieknop (0) "uit" op de regelmodule is
ingeschakeld of niet.

Interventie aanschakelaar
Deze optie laat zien of de handmatige bediening interventieknop (1) "aan" op de regelmodule is
ingeschakeld of niet.

Sturing bij 100%
Hier geeft u voor afsluiters met modulerende 3-punts sturing zonder terugmelding op hoe lang de
uitgang gestuurd moet worden als de afsluiter 100% geopend is:

• 2 maal looptijd: de uitgang wordt nog eens gedurende de ingestelde looptijd gestuurd.
• Continu sturing: de uitgang wordt continu gestuurd.

Zie ook:

Sturingscodes (pag. 106)
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Eigenschappen digitale ingangen

Digitale ingang
De digitale ingang geeft de status aan zoals de ingang door de software 'gebruikt' wordt. De digitale
ingang wordt op de aansluitklem gemeten (=werkelijke ingang). De status van de digitale ingang die
hier getoond wordt is de status van de werkelijke ingang nadat er eventuele bewerkingen zijn uitgevoerd
(Maak- of verbreek contact, inverteren en eventuele vertragingen.)

Voorbeeld Een digitale ingang heeft een ingangsvertraging van 10 seconde. Op het moment dat de
werkelijke ingang (aansluitklem) 'hoog' wordt duurt het nog 10 seconde voordat de digitale ingang
(software) 'hoog' wordt.

Werkelijke ingang
De werkelijke ingang geeft de status op de aansluitklem weer. De Werkelijke ingang kan een andere
status hebben dan de digitale ingang die door de software wordt gebruikt. Dit komt doordat de werkelijke
ingang nog geen bewerkingen heeft ondergaan zoals de toepassing van maak- of verbreek contacten
of eventuele vertragingen. De werkelijke ingang geeft dus alleen de toestand op de aansluitklem weer.

Logische waarde
Bij de eigenschap Logische waarde staat de waarde van de Werkelijke ingang die eventueel met inverteren
is omgezet.

Buiten bedrijf
Met de eigenschapBuiten bedrijf kunt u de digitale ingang handmatig uit- of aanzetten door respectievelijk
In of Uit te selecteren.

Afhankelijk van de instellingen voor het gebruik van een standaardwaarde voor sensoralarmen, gebeurt
het volgende als u bij het optreden van een alarm de digitale ingang uitzet door In bij de eigenschap
Buiten bedrijf te selecteren:
• Als bij het sensoralarm, Gebruiken niet is gekozen voor Standaardwaarde bij sensoralarm in het

venster Meldingen, gebruikt de software de laatste waarde van de eigenschap digitale ingang.
• Als bij het sensoralarm,Gebruikenwel is gekozen voor Standaardwaarde bij sensoralarm in het venster

Meldingen, gebruikt de software de waarde die in de kolom Waarde ingevuld is. Daarnaast wordt
het alarm van de digitale ingang onderdrukt waardoor de waarde van de eigenschap sensoralarm
verandert in Uit.

U vindt de instellingen voor het gebruik van een standaardwaarde voor sensoralarmen in de kolom
Standaardwaarde bij sensoralarm in het venster Meldingen

Handmatige sturingen van digitale ingangen zijn terug te vinden op het tabblad Ingangen in het venster

Sturingen; deze worden voorzien van het pictogram . Zie verder Venster Sturingen (pag. 38).

Melden
In het status meldingen overzicht zal een melding worden gegenereerd op het moment dat de digitale
ingang wordt aangesproken. Tevens zal er in het Alarmen/Meldingen venster een in- of uitmelding
worden gegenereerd op het moment dat de status van de digitale ingang verandert.

Indien de digitale ingang wordt gebruikt als pulsteller dan zal er bij een status verandering geen melding
worden gemaakt.
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Status in/uit melden
De digitale ingang geeft een in/uit melding als de optie op "ja" staat.

Inverteren
Een digitale ingang die is gedefinieerd als geïnverteerd zal in de software regeling 'waar' worden op het
moment dat de 'werkelijke ingang' afvalt.

• Een geïnverteerd wordt vaak gebruikt als 'fail safe' contact bij storingsmeldingen.

In normale toestand is het contact bekrachtigt en bij een storing valt het contact af en wordt de digitale
ingang 'laag'. De storingsmelding in de software wordt hierdoor 'waar'.

Storing
Een digitale ingang die is gedefinieerd als storingsmelding heeft ten aller tijden een urgentie. Dit houd
in dat op het moment dat de digitale ingang wordt aangesproken het alarm venster zal worden
geactiveerd. Een digitale ingang die niet als storingsmelding is gedefinieerd heeft geen urgentie. Bij het
aanspreken van de digitale ingang zal het alarm venster dan niet worden geactiveerd.

Hoog urgente storing
Een digitale ingang die als storingsmelding is gedefinieerd heeft ten aller tijden een urgentie.

• Een digitale ingang met een hoge urgentie zal het alarm venster activeren en tevens het alarmrelais
van de controller laten afvallen.

• Een digitale ingang die wel als storings melding is gedefinieerd, maar die niet 'hoog urgent' zijn
hebben standaard een 'lage urgentie'.
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Eigenschappen analoge ingangen

Analoge ingang
De analoge ingang geeft de gemeten waarde weer zoals deze door de software wordt gebruikt. De
waarde wordt gemeten op de aansluitklem (halve milivolt tabel) en wordt hierna met behulp van de
geselecteerde karakteristiek omgerekend naar de hier getoonde waarde.

Fysieke waarde
De op de aansluitklem gemeten waarde van de analoge ingang wordt bij de eigenschap Fysieke waarde
getoond.

Logische waarde
Bij de eigenschap Logische waarde staat de waarde die op de aansluitklem gemeten en vervolgens met
een geselecteerde karakteristiek omgerekend is.

Buiten bedrijf
Met de eigenschapBuiten bedrijf kunt u de analoge ingang handmatig uit- of aanzetten door respectievelijk
In of Uit te selecteren.

Afhankelijk van de instellingen voor het gebruik van een standaardwaarde voor sensoralarmen, gebeurt
het volgende als u bij het optreden van een alarm de digitale ingang uitzet door In bij de eigenschap
Buiten bedrijf te selecteren:
• Als bij het sensoralarm, Gebruiken niet is gekozen voor Standaardwaarde bij sensoralarm in het

venster Meldingen, gebruikt de software de laatste waarde van de eigenschap digitale ingang.
• Als bij het sensoralarm,Gebruikenwel is gekozen voor Standaardwaarde bij sensoralarm in het venster

Meldingen, gebruikt de software de waarde die in de kolom Waarde ingevuld is. Daarnaast wordt
het alarm van de digitale ingang onderdrukt waardoor de waarde van de eigenschap sensoralarm
verandert in Uit.

U vindt de instellingen voor het gebruik van een standaardwaarde voor sensoralarmen in de kolom
Standaardwaarde bij sensoralarm in het venster Meldingen

Handmatige sturingen van analoge ingangen zijn terug te vinden op het tabblad Metingen in het venster

Sturingen; deze worden voorzien van het pictogram . Zie verder Venster Sturingen (pag. 38).

Alarm
Als de analoge ingang in storing of uitgeschakeld is, treedt een alarm op en wordt bij de eigenschap
sensoralarm de waarde In weergegeven.

Karakteristiek
Nummer van de toegepaste karakteristiek. Elke karakteristiek heeft intern een nummer. Nummers
boven de 200 zijn van instelbare karakteristieken.
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Leidingweerstand
Voor weerstandsmetingen is het mogelijk de weerstand te compenseren. Dit compenseren van de
leidingweerstand kan alleen een rol spelen als de sensor een weerstandmeting is (bijvoorbeeld een
PT3000-temperatuursensor) Naarmate de afstand tussen de controller en de sensor groter wordt
(kabellengte) zal de leidingweerstand toenemen. Het is dan noodzakelijk dat de totale leidingweerstand
wordt gecompenseerd. De waarde van de leidingweerstand moet overeenkomen met de gemeten
leidingweerstand.

Tijdconstante
Bij het wegvallen stroom/spanning op de analoge ingang zal de software de waarde nog even vasthouden,
om daarna geleidelijk weg te vallen.

Offset
Met de offset kan aan de uiteindelijke meting een offset meegegeven worden. Wanneer bijvoorbeeld
door warmtebronnen in de omgeving een temperatuurmeting standaard 0,2 °C te hoog aangeeft kan
een offset van -0,2 worden ingevuld. Het bereik van de offset loopt van -12,7 tot +12,8.

Sensoralarm bij minimumgrens
Er kan een alarm worden gegenereerd op het moment dat de gemeten waarde de onderwaarde van
de geselecteerde karakteristiek bereikt. Wanneer de meting de onderwaarde van de karakteristiek
bereikt is de sensor meestal los of kortgesloten (afhankelijk van de geselecteerde karakteristiek).

Sensoralarm bij maximumgrens
Er kan een alarm worden gegenereerd op het moment dat de gemeten waarde de bovenwaarde van
de geselecteerde karakteristiek bereikt. Wanneer de meting de bovenwaarde van de karakteristiek
bereikt is de sensor meestal los of kortgesloten (afhankelijk van de geselecteerde karakteristiek).

Hoog urgente sensoralarm
Een alarm kan als een melding met een lage urgentie (nee) of een hoge urgentie (Ja) geconfigureerd
worden.

Minimumgrensbewakingsbit
Als de Min. grensbewaking wordt overschreden, treedt een alarm op en wordt bij de eigenschap Min.
grensbewakingsbit de waarde In weergegeven.

Min. grensbewaking
Bij metingen met een grenswaarde kan een minimum grensbewaking (afhankelijk van de configuratie)
worden ingesteld. Bij het overschrijden van de minimum grens kan een melding worden gegenereerd.
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Urgent minimumgrensbewaking / Hoog urgent
minimumgrensbewaking
Bij metingen met een grenswaarde kan een minimum grensbewaking (afhankelijk van de configuratie)
worden ingesteld. Bij het overschrijden van de minimum grens kan een melding worden gegenereerd.

Urgentie hoogUrgentie laagUrgentie geenOmschrijving
Ja
Ja

Ja
Nee

Nee
Nee

Urgent min. grensbew.
Hoog urgent min. grensbew.

De urgentie kunt u aanpassen in het meldingen venster.

Maximumgrensbewakingsbit
Als de Max. grensbewaking wordt overschreden, treedt een alarm op en wordt bij de eigenschap Max.
grensbewakingsbit de waarde In weergegeven.

Max. grensbewaking
Bij metingen met een grenswaarde kan een maximum grensbewaking (afhankelijk van de configuratie)
worden ingesteld. Bij het overschrijden van de maximum grens kan een melding worden gegenereerd.

Urgent maximumgrensbewaking / Hoog urgent
maximumgrensbewaking
Bij metingen met een grenswaarde kan een maximum grensbewaking (afhankelijk van de configuratie)
worden ingesteld. Bij het overschrijden van de maximum grens kan een melding worden gegenereerd.

Urgentie hoogUrgentie laagUrgentie geenOmschrijving
Ja
Ja

Ja
Nee

Nee
Nee

Urgent max. grensbew.
Hoog urgent max.
grensbew.

De urgentie kunt u aanpassen in het meldingen venster.
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Eigenschappen analoge uitgangen

Sturing van de uitgang
De sturing van de uitgang geeft weer op welke wijze de uitgang wordt aangestuurd.

Analoge uitgang
De analoge uitgang geeft de waarde weer in schaaldelen. De software maakt gebruik van het aantal
schaaldelen. Aan de hand van de gebruikte uitgangskarakteristiek wordt het aantal schaaldelen
omgerekend naar een uit te sturen spanning.

Handmatige sturing
De analoge uitgangen worden in principe door de regelsoftware aangestuurd. Het is in de meeste
gevallen ook mogelijk om de analoge uitgang handmatig aan of handmatig uit te zetten. De status van
de handmatige sturing geeft aan of de uitgang door de regelsoftware of handmatig wordt gestuurd.

Karakteristiek
Nummer van de toegepaste karakteristiek. Elke karakteristiek heeft intern een nummer.

Software sturing fysieke uitgang
Geeft het aantal milivolt weer op de aansluitklem (gestuurde waarde).

Interventiemodus
De analoge uitgang is via TC Manager (handmatige bediening op afstand) of via de interventieknop op
de I/O-Module gewijzigd.

Interventiespanning
Deze optie laat de spanning zien van de Interventiemodus.

Controle terugmeting
De terug gemeten spanning van de analoge uitgang. Dubbelklik op de waarde voor een grafiek.

Module diagnose overload status
In normale bedrijfssituaties is de waard altijd uit. Bij een overbelasting van de uitgang wordt de waarde
aan. Als de waarde aan is dan kunt u met Module diagnose overload clear dit resetten.

Module diagnose overload clear
Met de Module diagnose overload clear kunt u de Module diagnose overload status resetten.

Klik op de waarde aan en wijzig dit in uit. Controleer of bij Module diagnose overload status ook de waard
uit komt te staan.
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