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1 Algemeen 
In deze handleiding wordt beschreven hoe u het NexMaster programma op uw PC gebruiksklaar kunt 
maken en snel kunt beginnen met het automatisch verzamelen van informatie via NexBoxen. 
 

1.1 Operating systems en schermresolutie 
Het programma kan worden geïnstalleerd op computers met het volgende operating systeem: 
 

 Windows 98 SE 

 Windows NT 

 Windows 2000 

 Windows XP 

 Windows Vista 

 Windows 7 
 
Neemt u contact met NEXUS op als het door u gebruikte OS hier niet staat gespecificeerd. 
 
De NexMaster is het gemakkelijkst te gebruiken vanaf een schermresolutie van 1280 x 960 pixels. Bij 
lagere resoluties kunnen delen “niet geheel” of “onduidelijk” zichtbaar zijn. 
 

1.2 Installeren 
Het NexMaster programma wordt op CD geleverd. Na het plaatsen van de CD in de CD lezer van uw 
computer, moet de installatieprocedure automatisch starten. 
 
Als dit niet het geval is, kunt u het volgende doen: 
 

 Ga via Start\Uitvoeren en de knop Bladeren naar de drive met de CD met het NexMaster programma. 
Selecteer: setup.exe 
Druk op de knop: Openen 
Druk op de knop: OK 
Het installatie programma zal nu starten. 

 
OF 
 

 Start Windows explorer 
Ga naar de CD speler met de NexMaster CD 
Dubbelklik op: setup.exe 
Het installatie programma zal nu starten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volg hierna de aanwijzingen op het beeldscherm tot het volgende scherm verschijnt: 
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Druk op knop 

Druk op knop 

Druk op knop. 
De NexMaster 
software is nu 
met succes op 
de PC 
geplaatst. 
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1.3 Starten van de NexMaster 
Starten van het NexMaster programma gaat door op “Start\Programma’s\Nexus\Nexmaster” te klikken. 
 
 
 
Er verschijnt dan het 
volgende scherm: 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De NexMaster is nu gestart en moet worden geregistreerd. 
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1.4 Registreren van de NexMaster 
 
Het NexMaster programma dient voor de eerste ingebruikname te worden geregistreerd.  
 
Door te klikken op Registreren in de menubalk verschijnt het licentiescherm.  
 
 
 
De eerste keer moet een configuratie worden gekozen.  
 
      
Klik OK om de configuratie te kiezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kies een configuratienummer. Hoe hoger het nummer, 
hoe meer NexBoxen en kanalen kunnen worden 
verwerkt. Maar ook de prijs van het programma neemt 
met de capaciteit toe. 
Bij ieder keuze wordt weergegeven hoeveel NexBoxen, 
kanalen en berekende kanalen kunnen worden gebruikt.  
Kies de gewenste Opties.  
Maak een bewuste keuze. Nadat permanent 
gebruiksrecht is verstrekt kan de configuratie niet 
worden verkleind en kunnen gekozen opties niet 
ongedaan worden gemaakt.  
Nadat de gewenste keuzes zijn gemaakt klik op 
"Registreer deze configuratie" 
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De gekozen configuratie kan nu worden 
geactiveerd door één van gegeven 
telefoonnummers te bellen en het in rood 
weergegeven configuratienummer op te geven. U 
verkrijgt een autorisatienummer. Na intypen en OK 
klikken is het programma klaar voor gebruik. 
 
U kunt de registratie ook uitstellen (éénmalig 7 
dagen, eventueel nogmaals 3 dagen en in het 
uiterste geval nogmaals 1 dag). U klikt hiertoe op 
de knop "Tijdelijk gebruiksrecht voor 7 dagen". In 
deze periode kunt u op ieder moment de actuele 
configuratie aanpassen en/of registreren. Na het 
verstrijken van deze periode werkt het programma 
niet langer.  
 
  

 
 
 
 
 
Bij het kiezen voor tijdelijk gebruiksrecht is het 
belangrijk dat de tijd en datum van de PC goed zijn 
ingesteld. Bijstellen van de klok of datum resulteert 
altijd in een kortere periode van tijdelijk 
gebruiksrecht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5 Configuratie uitbreiden 
Tijdens de periode van tijdelijk gebruiksrecht, maar ook nadat de registratie al heeft plaatsgevonden, is 
het altijd mogelijk de configuratie uit te breiden. Bijvoorbeeld toch meer NexBoxen kunnen aansluiten of 
extra opties activeren.  
 
Via klikken op Registreren in de menubalk kan het configuratie scherm opnieuw worden opgeroepen. 
Hier kan de configuratie worden uitgebreid. (Verkleinen of opties ongedaan maken is niet mogelijk!)  
 
Na het uitbreiden van de configuratie kan worden gekozen voor registratie of voor het tijdelijke 
gebruiksrecht. Indien al een tijdelijk gebruiksrecht liep, kan dit worden voorgezet voor de resterende 
periode.  
 
Gedurende de gehele periode van tijdelijk gebruiksrecht kunnen de keuzes nog worden aangepast. 
Bovendien wordt de mogelijkheid geboden om de uitbreiding ongedaan te maken en terug te keren naar 
de oorspronkelijke configuratie (zonder kosten). 
Op deze wijze is het dus mogelijk om, gedurende een week, de niet geautoriseerde opties uit te 
proberen. 
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2 Een NexBox aansluiten 
Het NexMaster programma starten door op “Start\Programma’s\Nexus\Nexmaster” te klikken. 
 
Er verschijnt dan het volgende scherm: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kies via 
Systeem voor 
de keuze 
Netwerk 
 

Dubbelklik op 
Nexus 

Selecteer 
configuratie 

Klik op knop 
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Voorbeeld waarbij de volgende communicatie middelen aanwezig zijn: 
 
COM1 is niet beschikbaar 
COM2 is aangesloten op een veldbus 
COM3 is beschikbaar maar niet in gebruik 
COM4 is aangesloten op een Modem 
LAN Ethernet is beschikbaar 
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2.1 Een NexBox via een veldbus 
De verbinding via de RS485 wordt een veldbus genoemd. Aan één veldbus kunnen een groot aantal 
NexBoxen worden geschakeld. Om de ene NexBox van de andere te kunnen onderscheiden, reageren 
ze op een adres. Dit adres kan worden ingesteld. 
Bij aflevering van de NexBox staat het adres op 111. 
 
Klik nu op Veldbus en daarna op configuratie. Er verschijnt dan het volgende beeld: 
 
 

 
 

Klik op Veldbus 

Selecteer 
configuratie 

Klik op zoek 
knop 
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Door op de “Zoek NexBoxen aan deze verbinding” knop te klikken worden alle NexBoxen op deze 
veldbus opgezocht. 
 
Opgelet! Omdat nieuwe NexBoxen op adres 111 staan mag slechts 1 nieuwe NexBox per keer worden 
toegevoegd. 
 
 
We zien nu dat er één NexBox 
is gevonden met: 

 Voeding 

 8xDI in pos B 

 4xAI+4xDI in pos C 

 4xNTC+4xDI in pos D 

 4xDI in pos E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat dit een nieuwe NexBox is, staat het adres op 111. We gaan dit als volgt verzetten naar adres 1: 
Vul het nieuwe adres in (1) en bevestig met de Vink toets.  

Klik NexBox 

Selecteer 
configuratie 

Vul nieuwe 
adres in 

Bevestigen met 
vinkknop 

Klik op knop 
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Klik nu op “Nu verbinding maken” of de “Update NexBox” knop. 
 
 
Het resultaat is een gewijzigd 
adres. 
 
We kunnen hierna de volgende 
NexBox aansluiten en hiervan op 
dezelfde wijze het adres wijzigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgelet: Nooit twee NexBoxen op hetzelfde adres zetten. Als dit toch per ongeluk gebeurt dan één 
NexBox loskoppelen en van de andere het adres wijzigen. 
 
 
 
OPM. Bij het wijzigen adressen kunnen snel vergissingen worden gemaakt. Neem contact op met 
NEXUS. Wij hebben hier zeer veel ervaring mee. 
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2.2 Een NexBox via een modem 
We drukken de informatie van de veldbus even weg. Het modem van de PC staat aangeschakeld. We 
selecteren het modem. Hierna instellingen II selecteren. 
 
 
 

 
 
Er zijn nu de volgende situaties mogelijk: 

 Het modem van de NexMaster is een 

 PSTN analoog modem 

 ISDN digitaal modem 

 GSM 

 Het modem van de NexBox (waarmee verbinding moet worden gemaakt) is een: 

 PSTN analoog modem 

 ISDN digitaal modem 

 GSM 
 
Omdat dit voor de initialisatie string gevolgen heeft zullen de verschillende situaties apart worden 
behandeld. 
 
 
 

Zoek Nexbox 

Veldbus 
informatie weg 

Modem 
selecteren 

Selecteer 
Instellingen II 

Initialisatie string van 
NexMaster modem 



 Installatie van de NexMaster 27  november 2014 

 
             
  BLAD  15 / 79 

NEXUS  B.V. HOLLAND NEXUS ROTTERDAM NEXUS ZIERIKZEE

H. V.D. BRULESTRAAT 24 TEL : 010 - 288.74.15 TEL :  0111 - 411.411
3065 PG  ROTTERDAM FAX : 010 - 288.74.16 FAX :  0111 - 410.623
EMAIL: NEXUS@NEXNET.NL WWW.NEXBOX.NL WWW.NEXMASTER.NL

2.2.1 NexMaster modem is een PSTN analoog modem 

Gebruikt modem: Twister V90 geleverd door NEXUS. 
 

 Er wordt verbinding gemaakt naar een NexBox met PSTN (analoog) modem. 
Initialisatie string: Z S0=0 S6=10 S7=60 (de standaard instelling) 

 Er wordt verbinding gemaakt naar een NexBox met ISDN (digitaal) modem. 
Per 13 / 08 / 2002 is het (nog) niet mogelijk om over het KPN netwerk communicatie te realiseren 
tussen een PSTN (analoog) modem en een ISDN (digitaal) 'modem'. 
Als u vragen heeft rond dit onderwerp neem u dan kontakt op met uw netwerk leverancier of met 
NEXUS. 

 Er wordt verbinding gemaakt naar een NexBox met GSM. 
Initialisatie string: Z S0=0 S6=10 S7=60 (de standaard instelling) 
De sim kaart van de GSM moet over een 'datanummer' beschikken om gebeld te kunnen 
worden. 
 

2.2.2 NexMaster modem is een ISDN digitaal modem 

Gebruikt modem: Twister Speeddemon desktop ISDN Terminal Adapter geleverd door NEXUS. 
 

 Er wordt verbinding gemaakt naar een NexBox met PSTN (analoog) modem. 
Per 13 / 08 / 2002 is het (nog) niet mogelijk om over het KPN netwerk communicatie te realiseren 
tussen een ISDN (digitaal) 'modem' en een PSTN (analoog) modem. 
Als u vragen heeft rond dit onderwerp neem u dan contact op met uw netwerk leverancier of met 
NEXUS. 

 Er wordt verbinding gemaakt naar een NexBox met ISDN (digitaal) modem. 

Initialisatie string: s0=0 B0 

 Er wordt verbinding gemaakt naar een NexBox met GSM. 

Initialisatie string: s0=0 B0 **V110LLC=1 
De GSM moet over het 'voicenummer' gebeld worden. 
Opmerking bij terugbellen vanaf een GSM naar een ISDN: Omdat naar een ISDN data 
aansluiting moet worden teruggebeld, moet het terugbelnummer in de GSM module worden 
voorafgegaan door de "I" van ISDN (voorbeeld: I0102887417) 

 

2.2.3 NexMaster modem is een GSM 

Gebruikte GSM: Nokia 6210 met datacommunicatie. 
 

 Er wordt verbinding gemaakt naar een NexBox met PSTN (analoog) modem. 
Initialisatie string: Z S0=0 S6=10 S7=60 (de standaard instelling) 
Opm.: de GSM moet over een 'PSTN datanummer' beschikken om teruggebeld te kunnen worden. 

 Er wordt verbinding gemaakt naar een NexBox met ISDN (digitaal) modem. 
Initialisatie string: +CBST=71,0,1;+CHSN=1,0,0,0  
Opm.: de GSM moet over het 'voicenummer' teruggebeld worden. 

 Er wordt verbinding gemaakt naar een NexBox met GSM. 
Initialisatie string: +CBST=71,0,1;+CHSN=1,0,0,0  
Opm.: de GSM moet over het 'voicenummer' gebeld en teruggebeld worden. 

 
 

2.2.4 Vervolg van “Een NexBox via een modem” 

Het NexMaster modem is nu voorzien van zijn initialisatie waarden. We gaan nu verbinding maken met 
de NexBox. 
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Door te klikken op de knop “Zoek NexBoxen aan deze verbinding” verschijnt het volgende window: 
 
 
 
 
 
 
Geef hier het telefoonnummer van de 
NexBox op en druk op OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat de communicatie met de NexBox succesvol is verlopen zien we het volgende resultaat: 

Selecteer 
configuratie 

Klik op knop 
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De NexBox is tijdelijk verbonden geweest via COM 4 en een Modem (PC Modem4) met een NexBox (2: 
NexBox 2). In deze NexBox zijn de volgende modulen aanwezig: 

 Voeding 

 4xDI in positie B 

 PSTN Modem 
 
Via dit PSTN modem is verbinding gemaakt. 
 
Opmerking: Op de plaats van dit PSTN modem had ook een GSM of ISDN modem kunnen zitten. 
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2.3 Een NexBox via ethernet 
 
 

 
 

 

Eventuele informatie over de Veldbus en het PC modem wegklikken. 
 
Klik op Ethernet en selecteer configuratie. Klik hierna op de knop “NexBox toevoegen aan deze 
verbinding” 
 
Er verschijnt nu het volgende scherm: 

Veldbus 
informatie weg 

Modem 
informatie weg 

Klik op Ethernet 

Selecteer 
configuratie 

Kies knop 
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Klik op de NexBox en selecteer vervolgens Instellingen II. 
 
Vul het IP adres van de NexBox in en bevestig met de Vink knop.  
Opmerking: Bij sommige Windows versies moet het IP adres zonder voorloop nul worden ingevuld dus: 
Bij Windows 2000 Niet: 192.168.001.099  Wel: 192.168.1.99 
Bij Windows XP  Niet: 192.168.001.099  Wel: 192.168.1.99 
 
In plaats van een IP adres kunt u ook een URL opgeven die in de DNS tot een geldig IP adres leidt: 
VB1: Ping www.nexnet.nl geeft een IP adres van vuurwerk (de ping doet het hierop niet). 
VB1: Ping www.microsoft.nl geeft een IP adres van microsoft (de ping doet het hierop niet). 
 
Als een NexBox achter een dynamisch IP adres hangt, kunt u hiervan gebruik maken door van 
Dynamisch DNS Server (DDNS) gebruik te maken. 
 
De NexMaster weet nu welk IP adres moet worden gebruikt om de NexBox te bereiken. 
 
 

2.3.1 Opmerkingen over het IP adres van de NexBox 

U moet een IP adres voor de NexBox van de netwerk beheerder krijgen. Dit IP adres moet in de ethernet 
module van de NexBox worden aangebracht. Als u het IP adres weet, kunt u het in de NexBox aan 
(laten) brengen door: 

 Uw NexBox dealer 

 Nexus 

 Door uzelf (zie verderop). 
 
Opgelet: vergeet niet de NexBox uit en aan te schakelen voor de activering van het nieuwe IP adres! 
 

Klik op NexBox 

Klik op 
Instellingen II 

IP adres invullen 
Bevestig met Vink 

Klik op knop 

http://www.nexnet.nl/
http://www.microsoft.nl/
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Controleer of de NexBox met een ethernet hub is verbonden en klik vervolgens op de knop “Update 
NexBox” of “Nu verbinding maken” 
 

2.3.2 Fouten in de communicatie tussen de PC en de NexBox 

Als geen verbinding naar de NexBox mogelijk is dan via keuze “Gebeurtenissen\Communicatie monitor” 
de Line Monitor aanzetten.  
Als de melding “Ethernet Error 10061 : Connection is forcefully rejected” tijdens de ethernet 
communicatie (com5) verschijnt dan is er geen verbinding mogelijk.  
Oorzaken kunnen zijn:  

 Een firewall zoals ZoneAlarm blokkeert het uitgaande PC ethernet verkeer. 
Zet de firewall uit of zet deze dusdanig dat communicatie naar het IP adres van de NexBox wordt 
vrijgegeven. 

 U heeft het IP adres van de NexBox ethernet module gewijzigd en hierna de module gereset. U heeft 
in de NexMaster het adres van de NexBox verzet. U heeft dit dusdanig snel achterelkaar gedaan dat 
de interne routing tabel (waarbij MAC adres aan IP adres wordt gekoppeld) in Windows nog niet is 
bijgewerkt. 
U kunt dit oplossen door: 

 de tabel te wissen via een dos-box commando. 

 enkel minuten te wachten totdat windows de tabel heeft bijgewerkt. 
Controleer met een ping commando of de NexBox vanaf de PC bereikbaar is. 

 
Als de melding “Ethernet Error 10060 : The attempt to connect timed out” komt kunnen de volgende 
oorzaken aanwezig zijn: 

 RJ45 stekker zit niet goed in de NexBox 
Controleer de 2 leds L1 en L2 voor netwerkverkeer. 
Voer een “Ping” uit naar de ethernet kaart in de NexBox. 

 Controleer de overige verbindingen vanaf de routers en hubs. 

 Vervang de ethernet kaart in de NexBox. 
 
 

Als de melding “Ethernet Error 10065 : No route to host” komt kunnen de volgende oorzaken aanwezig 
zijn: 

 Er is geen IP adres aan de PC toegewezen via de DHCP server. 
Schakel de DHCP server aan. 

 De NexBox staat op een IP adres dat buiten het subnetmasker valt. 
Pas het IP adres van de NexBox aan of zet het subnetmasker breder. 

 Het IP adres van de PC is door de PC zelf bedacht (Meestal iets met: 169.254….) 
Zet eerst de DHCP server aan voor het opstarten van de PC of pas het IP adres in de NexBox aan.  
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De Verbinding met de Ethernet module is nu in orde. 
 

 
Nu moeten alle modulen van de NexBox nog worden bepaald. 
 
Selecteer configuratie en klik op “Zoek/check modules” 
 
Nadat de actie is uitgevoerd verschijnt het volgende beeld: 
 
 
 
De NexBox heeft de volgende 
modulen: 

 Voeding 

 8xDI in pos B 

 4xAI+4xDI in pos C 

 Ethernet  
 
 
 
 
 
 
 

Klik op knop 

Selecteer configuratie 
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2.3.3 Een IP adres in een NexBox aanbrengen (huidige IP adres onbekend) 

Als het IP adres van de NexBox niet bekend is of via uw PC niet bereikbaar dan moet u een verbinding 
maken met deze NexBox via een veldbus. 

 
 
Sluit de NexBox met de Ethernet module aan op de veldbus. 
Selecteer de veldbus. Eventuele NexBoxen die hier aan hangen kunnen worden verwijderd. Selecteer 
configuratie en klik daarna op “Zoek NexBoxen aan deze verbinding”. 
 
Nadat de NexBox is gevonden krijgen we het volgende scherm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klik op Veldbus 

Selecteer 
configuratie 

Klik op knop 
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Klik op de Ethernet module en selecteer Instellingen I. 
 
Vul hierna het IP adres van de NexBox in en bevestig met de Vink knop. 
 
Hierna met knop “Nu verbinding maken” de gegevens doorvoeren in de NexBox. 
 
Het nieuwe IP adres is nu in de NexBox ingevoerd. Zodra de ethernet module gereset is geweest, wordt 
dit nieuwe adres gebruikt. 
Resetten vindt onder andere plaats door de gehele NexBox even uit en aan te schakelen. 
 

2.3.4 Een IP adres in een NexBox aanbrengen (huidige IP adres is wel bekend) 

Maak verbinding met de NexBox via het bekende IP adres. 
Wijzig het IP adres in de ethernet module naar het nieuwe adres. 
Update de gegevens in de NexBox. 
 
De NexBox zal met het oude IP adres blijven werken totdat de ethernet module in de NexBox wordt 
gereset. Zie het NexBox installatie manual. 
 
Na de reset zal het nieuwe IP adres worden gebruikt. Niet vergeten om dit nieuwe adres dus ook bij de 
NexMaster in te vullen bij ‘Instellingen II’ van de betreffende NexBox. 
 
OPM. Bij het wijzigen van IP adressen kunnen snel vergissingen worden gemaakt. Neem contact op met 
NEXUS. Wij hebben hier zeer veel ervaring mee. 
  

Klik op Ethernet 
module 

Selecteer Instellingen I 
IP adres invoeren 

Bevestig met Vink 

Klik op knop 
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3 Data ophalen uit een NexBox 
Om data op te halen uit een NexBox moet er contact mee zijn. Dit contact kan op de volgende manieren 
tot stand komen: 

 handmatig door de knop “Nu verbinding maken”  

 automatisch door de volgende instellingen te maken: 
 
 

 
Klik de bijvoorbeeld de veldbus open (als hier een NexBox aan hangt). 
Klik de NexBox open 
Klik op NexBox 
Selecteer Instellingen II 
Klik in veld “NexMaster Belt” 
Trek het window open. 
 
U kunt hier de volgende selecties maken: 

 Nooit 
Er zal nooit automatisch data worden opgehaald 

 Minuut 
Er zal elke minuut verbinding met de NexBox worden gemaakt om de nieuwste data op te halen. 

 Meetintervaltijd 
Er zal elke 5 minuten verbinding met de NexBox worden gemaakt om de nieuwste data op te halen. 

 Uur op startminuut 
Er zal één maal per uur op de opgegeven minuut contact met de NexBox worden gemaakt om de 
ontbrekende data op te halen. 

 Dag op starttijd 
Er wordt één maal per dag op het gespecificeerde tijdstip contact gemaakt met deze NexBox. 

Klik open 

Klik open 

Selecteer NexBox Selecteer Instellingen II Klik op veld 

Trek window open 



 Installatie van de NexMaster 27  november 2014 

 
             
  BLAD  25 / 79 

NEXUS  B.V. HOLLAND NEXUS ROTTERDAM NEXUS ZIERIKZEE

H. V.D. BRULESTRAAT 24 TEL : 010 - 288.74.15 TEL :  0111 - 411.411
3065 PG  ROTTERDAM FAX : 010 - 288.74.16 FAX :  0111 - 410.623
EMAIL: NEXUS@NEXNET.NL WWW.NEXBOX.NL WWW.NEXMASTER.NL

 Week op dag en tijd 
idem, maar één keer per week 

 Maand op dag en tijd 
idem, maar één keer per maand 

 
 
Om op elk tijdstip de laatste informatie te hebben zal bij Veldbus en Ethernet meestal voor de 
“Meetinterval” worden gekozen. 
Bij telefonische dial-up verbindingen (analoog, ISDN en GSM) is -om de kosten van de telefoon te 
beperken- de keuze meestal afhankelijk van het tijdstip dat nieuwe informatie aanwezig moet zijn in de 
NexMaster. 
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4 Input module meetkanalen 

4.1 Activeren van een kanaal 
Metingen in NexBox modulen zijn ondergebracht in kanalen. Een kanaal moet worden aangezet (actief 
gemaakt) om te kunnen meten. 
 

 
Klik op de veldbus 
Klik op 8xDI module (of module die in deze NexBox aanwezig is). 
Klik op de “Open map” toets als de kanalen niet zichtbaar zijn. 
Klik op 19: kan 1/2/9 
Selecteer instellingen I 
 
We zien nu in het status vak dat deze meting “Beschikbaar: Niet actief is” 
 
Klik in het status veld 
Er kan nu worden gekozen tussen “Uit” en “Actief” 
 
Kies voor actief 
 
We zien dat 19: kan 1/2/9 nu groen (actief) is geworden 
 
De overige aangesloten kanalen kunnen op dezelfde wijze worden aangezet. 
 
 

Klik 
open 

Klik 

Open 
map 

Selecteer 
Instellingen I 
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4.2 Hulp bij set-up analoge metingen. 
Vooral bij analoge metingen (zoals temperatuur) kan het vinden van de juiste schaalinstellingen nog wel 
eens problemen opleveren. Vooral als de meting aangeboden wordt als een 4…20 mA signaal. 
 
Voorbeeld: 
 
Deze schaalgrootheden (offset en vermenigvuldig factor) worden ingesteld in het venster  
“Configuratie” bij “kanaalinstellingen” –natuurlijk alleen bij AI (Analoge ingang) kanalen. 
 

  
 
Er verschijnt in dat geval een knop “Scale help” 
Volg de instructies zoals die ook in de handleiding staan, zoals de naam invullen, de eenheid kiezen en 
het kanaal actief maken.  
Door het invullen van minimum en maximum kan het schaalbereik al aangegeven worden, dit is echter 
niet verplicht.  
 
Klik nu op “Scale help” 
 
Het venster wordt verbreed :  
 

 
 
In het hulpscherm kan het type meetsignaal worden geselecteerd.  
0..10 V , 0..20 mA of 4..20 mA. De laagste en hoogste meetwaarde zijn eventueel overgenomen uit de al 
ingevulde boven en ondergrens. In het hulpscherm kunnen ze eventueel nog worden ingevuld of 
aangepast. Direct verschijnen in de gele tekstvelden de juiste schaalgegevens. 
Klikken op “Invullen” maakt dat ze worden ingevuld bij Vermenigvuldigfactor en Offset. 
“Annuleren” klikken sluit het hulpvenster zonder wijzigingen aan te brengen. 
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4.3 Achtergrond bij instellen van een analoog kanaal 
Vanaf de NexBox komt ‘ruwe’ data (meting) binnen. Deze data kan met een vermenigvuldigingsfactor (A) 
en offset (B) zodanig worden behandeld dat de ‘echte’ data (resultaat) zichtbaar wordt. 
Dit kunnen we weergeven als:  A x ( meting + B ) = resultaat 
 
Voorbeeld 1 (spanning ingang) 
Er is een temperatuur meting aangesloten op een analoge ingang. Deze temperatuur meting produceert 
0 – 10 Volt bij een temperatuurbereik van 0 – 100 ‘C. 
Opl.: De NexBox input module heeft een meetbereik van 0 tot 1000 bits. 
Het meetbereik van de sensor is 100 ‘C – 0 ‘C = 100 ‘C 
Per bit geeft dit 100 ‘C / 1000 Bit = 0,1 ‘C/bit 
Bij 0 bit (meting) en 0 ‘C (resultaat) in vullen in de formule geeft : 

0,1 x (0 bit + B) = 0 ‘C geeft voor B = 0. 
We hadden dit natuurlijk ook bij 1000 bit en 100 ‘C kunnen doen. 
Dit geeft dan: 0,1 x (1000 bit + B) = 100 ‘C. dit geeft ook voor B = 0. 
Dus de vermenigvuldigingswaarde (A) = 0,1 en de offset (B) = 0. 
 
Voorbeeld 2 (stroom ingang) 
Er is een temperatuur meting aangesloten op een analoge ingang. Deze temperatuur meting produceert 
4 – 20 mA bij een temperatuurbereik van 0 – 100 ‘C. 
Opl.: De NexBox input module heeft een meetbereik van 0 tot 1000 bits voor het bereik van 0 – 20 mA. 
Voor het bereik van 4 – 20 mA is dit 200 – 1000 bit. 
Het meetbereik van de sensor is 100 ‘C – 0 ‘C = 100 ‘C 
De NexBox heeft in dit bereik 1000 bit – 200 bit = 800 bit meetbereik.  
Per bit geeft dit 100 ‘C / 800 Bit = 0,125 ‘C/bit 
Bij 200 bit (meting) en 0 ‘C (resultaat) in vullen in de formule geeft: 

0,125 x (200 bit + B) = 0 ‘C geeft voor B = -200. 
We hadden dit natuurlijk ook bij 1000 bit en 100 ‘C kunnen doen. 
Dit geeft dan: 0,125 x (1000 bit + B) = 100 ‘C. dit geeft ook voor B = -200. 
Dus de vermenigvuldigingswaarde (A) = 0,125 en de offset (B) = -200. 
 
Voorbeeld 3 (stroom ingang) 
Er is een temperatuur meting aangesloten op een analoge ingang. Deze temperatuur meting produceert 
0 – 20 mA bij een temperatuurbereik van 0 – 110 ‘C. 
Opl.: De NexBox input module heeft een meetbereik van 0 tot 1000 bits. 
Het meetbereik van de sensor is 110 ‘C – 0 ‘C = 110 ‘C 
Per bit geeft dit 110 ‘C / 1000 Bit = 0,11 ‘C/bit 
Bij 0 bit (meting) en 0 ‘C (resultaat) in vullen in de formule geeft : 

0,11 x (0 bit + B) = 0 ‘C geeft voor B = 0. 
We hadden dit natuurlijk ook bij 1000 bit en 100 ‘C kunnen doen. 
Dit geeft dan: 0,11 x (1000 bit + B) = 110 ‘C. dit geeft ook voor B = 0. 
Dus de vermenigvuldigingswaarde (A) = 0,11 en de offset (B) = 0. 
 
Voorbeeld 4 (stroom ingang) 
Er is een temperatuur meting aangesloten op een analoge ingang. Deze temperatuur meting produceert 
0 – 20 mA bij een temperatuurbereik van -20 – +80 ‘C. 
Opl.: De NexBox input module heeft een meetbereik van 0 tot 1000 bits. 
Het meetbereik van de sensor is 80 ‘C – -20 ‘C = 100 ‘C 
Per bit geeft dit 100 ‘C / 1000 Bit = 0,1 ‘C/bit 
Bij 0 bit (meting) en -20 ‘C (resultaat) in vullen in de formule geeft : 

0,10 x (0 bit + B) = -20 ‘C geeft voor B = -200. 
We hadden dit natuurlijk ook bij 1000 bit en 80 ‘C kunnen doen. 
Dit geeft dan: 0,10 x (1000 bit + B) = 80 ‘C. dit geeft ook voor B = -200. 
Dus de vermenigvuldigingswaarde (A) = 0,10 en de offset (B) = -200. 
 
Voorbeeld 5 (stroom ingang) 
Er is een temperatuur meting aangesloten op een analoge ingang. Deze temperatuur meting produceert 
4 – 20 mA bij een temperatuurbereik van -30 – +170 ‘C. 
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Opl.: De NexBox input module heeft een meetbereik van 0 tot 1000 bits voor het bereik van 0 – 20 mA. 
Voor het bereik van 4 – 20 mA is dit 200 – 1000 bit. 
Het meetbereik van de sensor is 170 ‘C – -30 ‘C = 200 ‘C 
De NexBox heeft in dit bereik 1000 bit – 200 bit = 800 bit meetbereik.  
Per bit geeft dit 200 ‘C / 800 Bit = 0,25 ‘C/bit 
Bij 200 bit (meting) en -30 ‘C (resultaat) in vullen in de formule geeft: 

0,25 x (200 bit + B) = -30 ‘C geeft voor B = - 320 ‘C. 
We hadden dit natuurlijk ook bij 1000 bit en 170 ‘C kunnen doen. 
Dit geeft dan: 0,25 x (1000 bit + B) = 170 ‘C. dit geeft ook voor B = -320. 
Dus de vermenigvuldigingswaarde (A) = 0,25 en de offset (B) = -320. 
 
Voorbeeld 6 (stroom ingang) 
Er is een flow meting aangesloten op een analoge ingang. Deze meting produceert 4 – 20 mA bij een 
flow van 0 – 10 m3. 
Opl.: De NexBox input module heeft een meetbereik van 0 tot 1000 bits voor het bereik van 0 – 20 mA. 
Voor het bereik van 4 – 20 mA is dit 200 – 1000 bit. 
Het meetbereik van de sensor is 10 m3 – 0 m3 = 10 m3 
De NexBox heeft in dit bereik 1000 bit – 200 bit = 800 bit meetbereik.  
Per bit geeft dit 10 m3 / 800 Bit = 0,0125 m3/bit 
Bij 200 bit (meting) en 0 m3 (resultaat) in vullen in de formule geeft: 

0,0125 x (200 bit + B) = 0 m3 geeft voor B = - 200 ‘C. 
We hadden dit natuurlijk ook bij 1000 bit en 10 m3 kunnen doen. 
Dit geeft dan: 0,0125 x (1000 bit + B) = 10 m3. dit geeft ook voor B = -200. 
Dus de vermenigvuldigingswaarde (A) = 0,0125 en de offset (B) = -200. 
 
Voorbeeld 7 (stroom ingang) 
Er is een druk verschil meting aangesloten op een analoge ingang. Deze meting produceert 4 – 20 mA bij 
een druk verschil van -100 mBar  – +100 mBar. 
Opl.: De NexBox input module heeft een meetbereik van 0 tot 1000 bits voor het bereik van 0 – 20 mA. 
Voor het bereik van 4 – 20 mA is dit 200 – 1000 bit. 
Het meetbereik van de sensor is +100 mBar – -100 mBar = 200 mBar 
De NexBox heeft in dit bereik 1000 bit – 200 bit = 800 bit meetbereik.  
Per bit geeft dit 200 mBar / 800 Bit = 0,25 mBar/bit 
Bij 200 bit (meting) en -100 mBar (resultaat) in vullen in de formule geeft: 

0,25 x (200 bit + B) = -100 mBar geeft voor B = - 600 ‘C. 
We hadden dit natuurlijk ook bij 1000 bit en +100 mBar kunnen doen. 
Dit geeft dan: 0,25 x (1000 bit + B) = 100 mBar. dit geeft ook voor B = -600. 
Dus de vermenigvuldigingswaarde (A) = 0,25 en de offset (B) = -600. 
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5 Peakshaver gas of elektra 
 
 
Hiernaast is een standaard installatie van 
een peakshaver weergegeven. Naast de 
peakshaver module is een input module 
geplaatst. 
 
Deze input module wordt gebruikt voor de 
registratie van: 

 Blokkeer tijd van relais 1 

 Blokkeer tijd van relais 2 

 Blokkeer tijd van relais 3 

 Gas meting pulsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De registratie van de relais staat ingesteld op 
“Tijdtellen als 1”. Als het relais in stand 
“Geblokkeerd” staat, registreert deze ingang het 
aantal 0,1 sec eenheden dat dit is geschiedt.  
 
Voorbeeld: Als een relais 5 minuten geblokkeerd 
staat, zal 5 x 60 seconden = 300 seconden 
geregistreerd staan. Omdat in 0,1 sec eenheden 
wordt geregistreerd zal in dit kanaal het getal 3000 
per 5 minuten verschijnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de gas of elektra meter komen pulsen. Deze 
worden geteld op de overgang van 0=>1.  
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5.1 Werking 
Opm. Voor de uitleg van de werking wordt de gas meting periode van 60 minuten gebruikt. Bij 
elektra is een 15 minuten periode van toepassing. 

De bewaking van de peakshaver gaat uit van een gelijkmatig verbruik vanaf een bepaald in te 
stellen tijdstip. Dit verbruik is gelijkmatig over de periodetijd verdeeld. 

 
 
Hiernaast is dit grafisch in een lijn weergegeven. 
Horizontaal is de periodetijd van 0 tot 60 minuten. 
Verticaal is het verbruik van 0 tot Max. 
De “Normaal verbruik lijn” loopt dus vanaf het begin 
van de periode (bij 0 min) naar Maximaal aan het einde 
van de periode (bij 60 min). 
 
Als het verbruik onder deze “Normaal verbruik lijn” blijft 
zal het maximale verbruik nooit worden overschreden. 
 
 

 
 
Voor het bewaken kan een tijdstip in de periode worden aangegeven. 

 
Links is een bewaking tijdstip van 30 minuten 
opgegeven.  
Als het verbruik tussen 0 minuten en 30 minuten 
boven de blauwe lijn komt (dus boven de 30/60 x 
maximaal) komt het relais in.  
Tussen de 30 minuten en de 60 minuten loopt de 
bewakingslijn met de tijd op volgens: 

 
Momentane tijdstip / 60 x maximaal 

 
De bewaakte lijn is hier dus afhankelijk van het 
momentane tijdstip in de periode en het relais zal 
inkomen als het verbruik hierboven komt. 

 
Als het relais inkomt heeft dit dus de betekenis: Blokkeren verbruik. 
 

5.2 Instellen 
 
Selecteer de peakshaver module. 
 
 
 
 
 
 

0 min 60 min 

Max. 

Normaal verbruik 
lijn 

Te hoog verbruik 

0 min 60 min 
T1 :30 min 

Max. 

Klik 
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Instellen van de Mode: 
Elke schakelaar (relais) S1 … S4 kan apart worden 
ingesteld. Als eerste wordt telkens de normale 
bedrijfstoestand weergegeven. Tussen haakjes () 
staat de bedrijfstoestand als de module “onder 
spanning” wordt gezet. Deze toestand wordt 
automatisch verlaten zodra de NexMaster contact 
heeft gehad met de module. 
Dit onderscheidt wordt gemaakt omdat de NexMaster 
de tijdsynchronisatie verzorgt. Als het module onder 
spanning wordt gezet, is de tijd niet correct. Zodra 
contact is geweest met de NexMaster is de tijd 
gesynchroniseerd. 
Er zijn de volgende instellingen: 

 Uit (default uit) 
Normale bedrijfstoestand: Relais staat uit. 
Opstart toestand: Relais staat uit. 

 Uit (default aan) 
Normale bedrijfstoestand: Relais staat uit. 
Opstart toestand: Relais staat aan. 

 Aan (default uit) 
Normale bedrijfstoestand: Relais staat aan. 
Opstart toestand: Relais staat uit. 

 Aan (default aan) 
Normale bedrijfstoestand: Relais staat aan. 
Opstart toestand: Relais staat aan. 

 AUTO (default vrijgave) 
Normale bedrijfstoestand: AUTO (Peakshave functie). 
Opstart toestand: Vrijgave toestand. 

 AUTO (default blokkeer) 
Dit is de standaard instelling voor S1 … S3. 
Normale bedrijfstoestand: AUTO (Peakshave functie). 
Opstart toestand: Blokkeer toestand. 

 Uurpuls (default uit) 
Dit is de standaard instelling voor S4. 
Normale bedrijfstoestand: Uurpuls 
Opstart toestand: Relais staat uit 

 
Sx hold blokkeer periode einde 
Als de Mode op AUTO staat EN het relais staat aan het einde van het uur geblokkeerd dan volgt een 
verlenging van de blokkering in de nieuwe periode. De verlenging kan hier worden opgegeven. 
Toelichting: Als de tijd registratie van de gasmeter ongelijk loopt met de NexBox, kan hiermee worden 
voorkomen dat de vrijgave van de nieuwe periode nog net in de vorige periode terecht komt. 
 
Als de Mode op periode puls staat dan wordt aan het begin van elke periode het contact gesloten. De tijd 
dat het contact wordt gesloten kan hier worden opgegeven. 
Toelichting: Hiermee kan aangesloten apparatuur op de hoogte worden gebracht van het feit dat een 
nieuwe periode is begonnen. 
 
 
 
 
 
 

Configuratie 
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Max. aantal pulsen 
Hier kan het maximale aantal pulsen worden 
gespecificeerd. Dit maximum aantal mag aan 
het einde van de periode zijn bereikt. 
Zie het hoofdstuk “Verschillen tussen gas en 
elektra peakshaver” voor een toelichting. 
 
Tijdstip Sx 
Het tijdstip in de periode vanwaar de bewaakte 
momentane waarde automatisch meeloopt met 
het tijdstip in de periode.  
(zie de toelichting rond de werking) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actieniveau Sx 
Voor elke schakelaar kan het actieniveau worden verplaatst. De verplaatsing is een promillage van het 
maximum. 
Default voor S1: 950 ‰  
De verplaatsing van het actieniveau voor S1 wordt nu 517 – (950 / 1000 x 517) = 26 pulsen 
 
De verplaatsing van het actieniveau kan grafisch worden voorgesteld door een verplaatsing in verticale 
richting van de lijn die bewaakt wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit voorbeeld is de gehele blauwe lijn dus 26 naar beneden geschoven. De rode lijn is nu de bewaakte 
lijn. Deze bevindt zich in het maximum op 95% (=950‰) van de oude waarde. 
 

Bewaking zonder  (1000 ‰) 
actieniveau verplaatsing 

0 min 60 min 
T1 :30 min 

Max. 

Bewaking met actieniveau 
verplaatsing 

Verplaatsing 

Instellingen I 
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Sx min. blokkeertijd 
Als het relais blokkeert omdat de bewaakte lijn 
wordt overschreden, kan een minimale tijd 
worden opgegeven dat de blokkering 
gehandhaafd blijft. 
Toelichting: Dit is om te voorkomen dat het 
contact na inkomen gelijk weer afvalt. 
 
Opm. Deze blokkeertijd vervalt op het moment 
dat een nieuwe periode begint. Op dat moment 
neemt de “Sx hold blokkeer periode einde” het 
over. 
 
Sx min. vrijgavetijd 
Als het relais is vrijgegeven omdat de bewaakte 
lijn weer wordt onderschreden, kan een 
minimale tijd worden opgegeven dat deze 
vrijgave gehandhaafd blijft. 
Toelichting: Dit is om te voorkomen dat het 
contact na afvallen gelijk weer inkomt. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Instellingen II 

Status 

Het relais staat uit. Het gaat aan als het 
aantal van 388 wordt overschreden. 

De peakshaver is 48 minuten en 06 
seconde in de periode 

Er zijn momenteel 44 pulsen geteld. 

Klik voor update van de 
weergegeven status. 
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5.3 Verschillen tussen gas en elektra peakshaver 
De programma’s van de gas een elektra peakshaver zijn gelijk.  
De gas peakshaver werkt met een periodetijd van 60 minuten. 
De elektra peakshaver werkt met een periodetijd van 15 minuten. 
De default instellingen van beide peakshaver modulen zijn aangepast aan deze tijden. 
 
Instelling “Max. aantal pulsen” 
Bij een gasmeter komt één puls meestal overeen met één m3. Omdat de periode duur 1 uur is zal de 
instelling voor het “max. aantal pulsen” dus meestal overeenkomen met de hoeveelheid m3 gas die per 
uur mag worden verbruikt (de contract capaciteit). 
 
 
Bij de elektriciteit wordt meestal gesproken over de “kWmax.” waarde. Deze waarde moet naar pulsen 
worden omgerekend om de waarde voor het “Max. aantal pulsen” te krijgen. 
 
Als gedurende één uur het kWmax vermogen wordt gebruikt dan is in dat uur kWhmax aan energie 
verbruikt. In een kwartier periode is dan dus: 
 

kWhmax / 4 = “maximale energie per kwartier” (kWh). 
 
 
Elke afgegeven puls van de elektriciteitsmeter staat voor een bepaalde hoeveelheid energie (kWh/puls). 
Dus   

“maximale energie per kwartier” / “energie per puls” = “max. aantal pulsen” 
 
Voorbeeld 1: 
kWmax.= 500 kW 
Puls van de elektriciteitsmeter is 150 Watt = 0,15 kW 
 
Maximale energie in één uur is  500 x 1= 500 kWh 
Maximale energie per kwartier is  500 / 4= 125 kWh 
Max. aantal pulsen in dat kwartier is  125 / 0,15 = 833 pulsen  
 
 
Voorbeeld 2: 
kWmax.= 1700 kW 
Puls van de elektriciteitsmeter is 1000 Watt = 1 kW 
 
Maximale energie in één uur is  1700 x 1= 1700 kWh 
Maximale energie per kwartier is  1700 / 4= 425 kWh 
Max. aantal pulsen in dat kwartier is  425 / 1 = 425 pulsen  
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6 Output module 
 
Een NexBox kan worden voorzien van 
een of meerdere output modulen. Op een 
output module zijn 4 relais aanwezig. 
 
Voor de controle van de relais status, 
kunnen de stuursignalen worden 
teruggelezen in een input module. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instellen van de Mode: 
Elke schakelaar (relais) S1 … S4 functie kan apart 
worden ingesteld. Als eerste wordt telkens de 
normale bedrijfstoestand weergegeven. Tussen 
haakjes () staat de bedrijfstoestand als de module 
“onder spanning” wordt gezet. Deze toestand wordt 
automatisch verlaten zodra de NexMaster contact 
heeft gehad met de module. 
Dit onderscheidt wordt gemaakt omdat de 
NexMaster de tijdsynchronisatie verzorgt. Als het 
module onder spanning wordt gezet, is de tijd niet 
correct. Zodra contact is geweest met de 
NexMaster is de tijd gesynchroniseerd. 
Er zijn de volgende instellingen: 

 Aan/Uit (default uit) 
Normale bedrijfstoestand: Relais volgens 
geschakelde stand bij “Instellingen I“. 
Opstart toestand: Relais staat uit. 

 Aan/Uit (default aan) 
Normale bedrijfstoestand: Relais volgens geschakelde stand bij “Instellingen I“. 
Opstart toestand: Relais staat aan. 

 WatchDog (default uit) 
Normale bedrijfstoestand: WatchDog functie. 
Opstart toestand: Relais staat uit. 

 Loop (default uit) 
Normale bedrijfstoestand: Loop: het relais gaat in een langzaam tempo aan en uit. 
Opstart toestand: Relais staat uit. 

 
Wdog afvaltijd (x10sec) 
De NexMaster schrijft elke minuut (als er contact is met deze kaart) deze waarde naar de watchdog. Als 
er gedurende deze waarde (default 12 x 10 seconden = 120 seconden) vanuit de NexMaster geen 
contact is geweest, dan valt de watchdog af. 
Deze functie kan gecombineerd worden gebruikt met het alarm. 

Configuratie 
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Schakelaar x 
Als de schakelaar in de mode Aan/Uit staat dan kan 
deze handmatig worden omgezet. 

 UIT 
Het relais gaat uit 

 AAN 
Het relais gaat aan 

 
Als de schakelaar in de mode WatchDog of Loop 
staat dan kan deze niet worden bedient en wordt de 
waarde “Automatisch” weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instellingen I 
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7 Tips bij het installeren 
Tijdens het installeren van de NexMaster en NexBox is het makkelijk als je kan zien dat je onderweg bent 
naar het gewenste resultaat. Er zijn in de NexMaster een aantal voorzieningen die kunnen helpen bij het 
installeren. Deze worden in dit hoofdstuk besproken. 
 

7.1 Communicatie monitor 
De NexMaster haalt zijn informatie uit de NexBox. Dit ophalen van gegevens gaat via zogenaamde 
communicatie protocollen. Deze communicatie kan zichtbaar worden gemaakt en er is onder andere op 
zichtbaar 

 Dat er communicatie plaatsvindt 

 Foutmeldingen die indicaties geven naar oplossingen bij problemen 
 
 
 

 
 
In de taakbalk bij “Gebeurtenissen” kan de “Communicatie Monitor” worden aangeklikt. Hierna verschijnt 
het window “Line monitor”. 
 
Klik op “Veldbus” en “NexBox 1” en klik hierna op  “Nu verbinding maken”. We zien dan de communicatie 
in het “Line Monitor” window voorbijkomen. 
 
 
 
 
 
 

Klik communicatie 
monitor 

Line monitor 
window 

Klik Klik 

Klik 
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7.2 Input module monitor 
Als er verbinding in met een input module dan is het handig om te zien dat er ook werkelijk data wordt 
gemeten. Als we voor een NexBox staan, is dit zichtbaar op de Led van de betreffende ingang. Het is 
echter ook zichtbaar te maken op de NexMaster. 
 

 
 
Klik achtereenvolgens op de Veldbus, NexBox en de betreffende input module die wij willen zien. 
Selecteer “Instellingen II” 
Klik nu op “Testmode” 
 
Als de “Line monitor” is aangezet zien we de communicatie langs komen. In het testmode window zien 
we van de betreffende Input de waarde van de ‘lopende 5 minuten’ weergegeven. 
Als er op een digitale ingang een puls verschijnt zal de weergegeven waarde ophogen. Zodra de huidige 
5 minuten periode voorbij is worden alle waarden 0 gemaakt en begint het verzamel overnieuw vanaf 0. 
 

Klik 

Klik 

Klik 

Selecteer 

Klik 
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7.3 Grafiek op beeld 
Om te zien of er ook daadwerkelijk gegevens worden verzameld. Kunnen we een grafiek gaan bekijken. 
 
Selecteer in de tascbar “Grafiek” 
 
 

 
 
Het bovenstaande grafiekenscherm is nu zichtbaar. 
 
Door op een vakje in de “Grafieklijn” te klikken kan een keuze van een weer te geven grafiek worden 
gemaakt. 
 
 
 
Klik op het gewenste 
kanaal (in dit geval maar 
één keuze mogelijk 
omdat er slechts één 
meetkanaal actief is 
gemaakt). 
 
Daarna Vink voor 
bevestiging van de 
keuze. 

Klik 

Klik voor grafieklijn keuze 

Klik op kanaal 

Vink voor selectie 



 Installatie van de NexMaster 27  november 2014 

 
             
  BLAD  41 / 79 

NEXUS  B.V. HOLLAND NEXUS ROTTERDAM NEXUS ZIERIKZEE

H. V.D. BRULESTRAAT 24 TEL : 010 - 288.74.15 TEL :  0111 - 411.411
3065 PG  ROTTERDAM FAX : 010 - 288.74.16 FAX :  0111 - 410.623
EMAIL: NEXUS@NEXNET.NL WWW.NEXBOX.NL WWW.NEXMASTER.NL

Op de eerste positie is nu de “weer te geven informatie” verschenen. 
Nu moeten we nog aangeven welke data we weer willen geven. 
 
 

 
 
 
Klik met de rechter muistoets in het grafieken veld. 
 
 
 
We kunnen nu de periode 
kiezen die we willen 
weergeven 

 jaren 

 Maanden 

 Weken 

 Dagen 
 
Met de “Update” knop wordt 
de laatste datum zichtbaar 
waarvoor momenteel data 
wordt verzameld. 
 
 
 
 
Selecteer in het dagen veld 
de datum van de huidige dag. 
(in dit voorbeeld: 2003 11 07 
Vrijdag) 
We zien dat de week, maand 
en jaar zich dan ook 
automatisch aanpast. 
 
 

Klik met de rechter 
muistoets in dit veld 

Jaren Maanden 

Weken 

Dagen 

Update naar 
laatste bekende 
periode 

Selecteer een dag 
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Het resultaat: de grafiek van de geselecteerde periode. 
 

 
 
 
 
 
Enige opmerkingen: 

 In kanaal 9 wordt een controle waarde onthouden. Deze controle waarde is de tijd van de dag. We 
zien dus een oplopende lijn van 0.05 (00:05) via 0.55 (00:55) waarna een sprong volgt 1.00 (01:00). 

 De tekst die bij deze grafiek wordt weergegeven kan bij de meetkanaal gegevens worden ingegeven. 
Er zou dan bv de tekst: “Controle meting” kunnen staan. 
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7.4 Grafieken (Diversen) 

 

7.4.1 Commando knoppen x as keuze aangepast. 

De bestaande knoppen voor X-as keuze zijn samengevoegd in een commando kader zodat de muis niet 
langer over de gehele schermbreedte moet worden bewogen om vooruit en terug te bladeren.  

7.4.2 Commando knoppen voor Y as scaling opgenomen 

Een knop is opgenomen om snel te kunnen schakelen tussen de y as schaal afhankelijk van de minimum 
en maximum waarde van de weergegeven grootheden (passend) of met altijd de 0 waarde opgenomen. 
Dit was al mogelijk via instellingen in Grafiekeigenschappen. 
 
Een tweede knop is opgenomen om een actuele schaalindeling vast te kunnen zetten (bevriezen -> 
Freeze) om bijvoorbeeld door de daggegevens te kunnen bladeren en dan een indruk te krijgen van de 
wisselingen in verbruik. Indien niet bevroren (Free) wordt steeds de schaal aangepast, zodat bij hoger 
verbruik niet door een hoger liggende lijn op de grafiek wordt afgebeeld.  
 
Indien de lijnen buiten beeld lopen, kan de Y-schaal worden aangepast en opnieuw bevroren door 2 x op 
de Freeze knop te klikken. Zowel de linker als de rechter Y-as worden door deze knop beïnvloed.  

7.4.3 Indicaties X-as aanpassing en gekozen Tijdzone. 

De tekst rechtsboven kleurt rood indien niet de meest gebruikte locale tijdzone wordt weergegeven. 
Blauw indien deze wel is gekozen.  
De tekst naast de nieuwe commando knoppen kleurt rood indien de X-as periode te groot was gekozen. 
Deze wordt dan automatisch aangepast naar de maximaal toegestane. Bovendien wordt de tekst “X-as 
ingekort” weergegeven.  

7.4.4 Maximaal weer te geven periode verlengt. 

Het maximaal weer te geven dagen (x-as lengte) is vergroot. 
Dit kan worden ingesteld bij “Grafiek eigenschappen” 
Om de maximale lengte (tijdsduur) te krijgen vul 9999 in bij iedere 
soort en automatisch zal de maximale instelling worden 
verkregen. 
Bij trage PC’s kan een korter maximum worden gekozen om de 
wachttijd voor grafiekopbouw niet te lang te laten worden.  
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7.4.5 Eenheden en locaties opgenomen in lijnen selectie. 

 
Ook de eenheid en locatie (mits opgegeven) worden weergegeven.  

7.4.6 Topwaarden of gemiddelden weergeven in de grafiek  

Bij weergave van de 5 minuten metingen worden –bij weergave 
van een periode lager dan 1 dag- niet alle metingen in de 
grafiek als een punt opgenomen. Het aantal punten wat een 
grafiek kan weergeven is beperkt. Naarmate de grafiek langere 
periode weergeeft worden steeds meer tussenliggende 
metingen per punt overgeslagen. Voorheen werden de 
tussenliggende metingen genegeerd. Dit had tot gevolg dat 
bijvoorbeeld een piekwaarde niet werd afgebeeld omdat het 

toevallig een tussenliggende meting betrof. Nu worden standaard de gemiddelde waarden weergegeven 
van het aantal “overgeslagen” metingen. Hierdoor zijn altijd alle metingen betrokken in de weergave. 
 
Omdat nu echter nimmer de piekwaarden in de grafiek voorkomen (er vindt tenslotte middeling plaats) 
kan bij “Grafiek eigenschappen” gekozen worden de hoogste waarde van de “overgeslagen” metingen 
weer te geven. Nu is dus ook altijd de maximale waarde in de statistische gegeven boven de grafiek altijd 
terug te vinden in een grafiekpunt.  
Het “overslaan” van metingen vindt alleen plaats bij weergave van 5 minuten waarden en alleen bij een 
periode langer dan 1 dag. Bij alle ander keuzes treed dit niet op.  
De opbouwsnelheid van de grafieken is iets afgenomen door de extra bewerkingen.  

7.4.7 Snelkeuze knoppen in tijdselectie grafiek  

Klikken op een “actueel” knop laar onmiddellijk de actuele 
periode zien. 
Voorkomt –bijvoorbeeld bij dagen- het naar beneden 
moeten scrollen in een lange lijst.  
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7.5 Naamgeving aan NexBoxen en NexBox aansluitingen 
Een NexBox krijgt automatisch een naam (NexBox 1, NexBox 2, NexBox 3, enz.). Deze namen kunnen 
door u worden gewijzigd. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven welke functie dat zij hebben of waar zij zijn 
geplaatst. 
 

 
 
In bovenstaande beeld gaan we de namen 
van de NexBoxen wijzingen. 
Klik op NexBox 1 en selecteer Instellingen I. 
Voer nu bij NexBox naam de plaats in waar 
deze NexBox hangt, in dit geval 
“Trafostation”.  
Nu op de Vink knop klikken. 
Om de schermweergave bij te werken, 
moeten we op de Update knop drukken. 
 
 
Nadat alle NexBoxen van een passende 
naam zijn voorzien, zien we rechts het 
resultaat: 
 
 
 
 
 

Klik Selecteer 

Vink 

Invoeren 

Update 
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We gaan nu wat individuele metingen van namen voorzien: 
 

Klik bij “Vest. Rotterdam” op Module “4xDI in pos B”. 
Klik hierna nu eventueel op het Openklap knopje om 
de kanalen zichtbaar te maken. 
Klik op “Kan 2/2/1” en selecteer Instellingen I. 
Bij Kanaal naam kan nu “Electriciteit” worden 
opgegeven. Hiena op de Vink toets drukken. 
De kanaal naam is nu gewijzigd. Als we op de 
update knop drukken zien we de gewijzigde naam 
ook links verschijnen. 
  
 
 
 
 
Nadat de kanalen van een passende naam zijn 
voorzien, zien we rechts het resultaat: 
 
 
 
 

Klik 

Klik 

Klik voor 
openklappen Selecteer 

Invullen 

Vink 

Update 



 Installatie van de NexMaster 27  november 2014 

 
             
  BLAD  47 / 79 

NEXUS  B.V. HOLLAND NEXUS ROTTERDAM NEXUS ZIERIKZEE

H. V.D. BRULESTRAAT 24 TEL : 010 - 288.74.15 TEL :  0111 - 411.411
3065 PG  ROTTERDAM FAX : 010 - 288.74.16 FAX :  0111 - 410.623
EMAIL: NEXUS@NEXNET.NL WWW.NEXBOX.NL WWW.NEXMASTER.NL

8 Gebruikers (beheer van bevoegdheden) 
 
De hoofdmenu balk wordt zichtbaar als het programma is gestart. Het ziet er als volgt uit: 
 
 

 
 
 
 

8.1 Algemeen  
 
Het NexMaster programma is voorzien van een toegangsregeling. Iedere gebruiker heeft een inlognaam, 
een persoonlijk wachtwoord en een toegangsbevoegdheid. De toegangsbevoegdheid bepaalt de mate 
van toegang van betreffende gebruiker tot instellingen en informatie.  
Er is altijd één "supergebruiker" met alle bevoegdheden. Deze wordt Administrator genoemd. 
Alleen de Administrator kan nieuwe gebruikers aanmelden en toegangsbevoegdheden toewijzen. 

Bij “Gebruikers” kan de toegang en 
de bevoegdheden van de 
verschillende gebruikers worden 
geregeld. 
 



 Installatie van de NexMaster 27  november 2014 

 
             
  BLAD  48 / 79 

NEXUS  B.V. HOLLAND NEXUS ROTTERDAM NEXUS ZIERIKZEE

H. V.D. BRULESTRAAT 24 TEL : 010 - 288.74.15 TEL :  0111 - 411.411
3065 PG  ROTTERDAM FAX : 010 - 288.74.16 FAX :  0111 - 410.623
EMAIL: NEXUS@NEXNET.NL WWW.NEXBOX.NL WWW.NEXMASTER.NL

 

8.2 Eerste aanmelding 
 
Na installatie van het programma is alleen de Administrator als gebruiker geregistreerd en nog niet 
voorzien van een wachtwoord. Direct na het aanmelden dient een persoonlijk wachtwoord te worden  
gekozen en ingevuld. Dit om te voorkomen dat iedereen zich als systeembeheerder kan aanmelden. 

 
Klik in het hoofdscherm op  "Aanmelden" en in het aanmeldvenster op 
"Administrator" 
Daar nog geen wachtwoord is geactiveerd; toets [ENTER]  
De administrator –met alle bevoegdheden - is nu aangemeld en het 
aanmeldvenster verdwijnt. 
 
Alleen de administrator kan nieuwe gebruikers aanmaken, bevoegdheden 
van gebruikers wijzigen, gebruikers wissen en heeft toegang tot alle 
wachtwoorden.  
 
 

8.3 Wachtwoord kiezen 
 
Nu de administrator is aangemeld, is de toegang vrij naar de gebruikerseigenschappen. 
Klik in het hoofdscherm op  "Gebruikers" en "Wijzigen". Het Venster "Gebruiker aanpassen" verschijnt.  
 
 

Klik op Administrator en daarna op de knop "Wijzig" om de eigenschappen 
van de Administrator te kunnen wijzigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van Administrator kan de naam en het toegangsniveau niet worden 
gewijzigd.  
Er kan een wachtwoord in het bovenste veld worden ingevoerd. 
In het onderste wachtwoordveld moet het wachtwoord nogmaals worden 
gegeven.  
Het wachtwoord kan bestaan uit een aantal letters of cijfers. Onthoud het 
wachtwoord goed, daar zonder wachtwoord geen toegang meer kan 
worden verkregen.   
Ook kan bij AutoLogOff worden ingesteld na welke tijd automatisch wordt 
afgemeld. Hiermee wordt voorkomen dat een aangemelde gebruiker het 
programma –voor derden toegankelijk- achterlaat omdat het afmelden was 

vergeten. De automatische afmeldtijd is instelbaar tussen 0 en 60 minuten en begint af te lopen na de 
laatste muisactiviteit van de gebruiker. Het instellen op 0 minuten schakelt het automatisch afmelden uit.  
  
Na klikken op OK sluit het venster en zijn alle gekozen instellingen van kracht.  
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8.4 Nieuwe gebruikers aanmaken 
De Administator kan voor personen die met het programma gaan werken een persoonlijke 
aanmeldmogelijkheid aanmaken. Maximaal 9 exclusief de administrator. 
Door als administrator aan te melden en in het hoofdvenster op "Gebruikers" en "Wijzigen" te klikken 
verschijnt opnieuw het hierboven afgebeelde venster "Gebruikers aanpassen". 
Klik op "Nieuw". Hierdoor verschijnt het onderstaande venster waarin de eigenschappen van de nieuwe 
gebruiker kunnen worden ingevuld.  

 
Reeds bestaande gebruikersnamen worden niet geaccepteerd.  
De naam, wachtwoord en AutoLogOff tijd kunnen later door de gebruiker 
zelf worden gewijzigd of ingevuld. Het is dus niet noodzakelijk dat de 
administrator dit doet.  
 
Na klikken op OK is de nieuwe gebruiker aangemaakt. 
 
 
 
 

 

8.5 Gebruikers verwijderen 
Door als administrator aan te melden en in het hoofdvenster op "Gebruikers" en "Wijzigen" te klikken 
verschijnt opnieuw het hierboven afgebeelde venster "Gebruikers aanpassen". 
Kies eerst de bedoelde gebruiker en klik op "Wissen".  Hierna is de gebruiker verdwenen.  
 

8.6 Gebruikers eigenschappen wijzigen (Administrator). 
De Administrator heeft toegang tot de eigenschappen van alle gebruikers. Om gebruikerseigenschappen 
te wijzigen klik in het hoofdvenster op "Gebruikers" en "Wijzigen". 

 
 
Kies uit de lijst de gewenste gebruiker.  
 
 
 
 
Hierna op "Wijzig".  
 
 
 
 

 
 
 
De gebruikers gegevens kunnen hierna worden aangepast. 
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8.7 Gebruiker eigenschappen wijzigen (Gebruiker). 
 

Een gebruiker kan –alleen van zichzelf- de eigenschappen Naam, 
wachtwoord en AutoLogOff tijd wijzigen. Na aanmelden in het hoofdscherm 
op "Gebruikers" en "Wijzigen" klikken. Hierdoor verschijnt direct het 
eigenschappen venster. Het toegangsniveau kan alleen door de 
Administrator worden gewijzigd.   
 
 
 
 
 
 

 

8.8 Toegangsniveaus kiezen 
 
De bevoegdheden worden per gebruiker bepaald door het toegangsniveau.  
Hoe hoger het niveau hoe meer bevoegdheden.  
In het algemeen geldt: 
 
Niveau 0  : Geen toegang  
Niveau 1 + : Bekijken van beschikbare gegevens  
Niveau 3 + : Export, communicatie handmatig starten  
Niveau 5 + : Alle operationele functies, wijzigen start instellingen automatische processen  
Niveau 6 + : Wijzigen instellingen exportmethode, begrenzing grafieken e.d.  
Niveau 8 +  : Wijzigen van de configuratie en instellingen die de meetgegevens beïnvloeden. 
Niveau 9 +  : Alle functies 
 
Indien de NexMaster is ingesteld en geheel automatisch naar wens functioneert geeft Niveau 3 
voldoende bevoegdheden om routinehandelingen te verrichten, zonder dat complexe instellingen per 
ongeluk kunnen worden gewijzigd.  

8.9 Aanmelden / Afmelden  
 
Klik in het hoofdscherm op "Gebruikers" en "Aanmelden" en in het 
aanmeldvenster op uw naam. Geef in het wachtwoordveld uw wachtwoord, 
of toets [Enter] indien u geen wachtwoord heeft ingesteld. 
Bij succesvol aanmelden verdwijnt het aanmeldscherm na kort het open 
(geel in plaats van rood) hangslot te hebben getoond.  
 
Indien al iemand anders was aangemeld, verschijnt niet het 
aanmeldscherm maar het afmeldscherm. Er kan maar één gebruiker 
tegelijk actief zijn. Dus eerst afmelden.  
 
 
 
 
 
 
Afmelden kan eenvoudig door op de knop "Afmelden"  te klikken. 
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9 Systeem (beheer van functionaliteit) 

9.1 Algemeen  
Voor het beheer van de NexMaster in combinatie met de NexBoxen is het noodzakelijk de functionaliteit 
te kunnen definieren, uit te breiden en te wijzigen. Om dit te kunnen realiseren is de volgende 
onderverdeling gemaakt: 
 

 
 
 
 
 

 
 
Met “Locaties” kan een verdeling van de metingen naar locatie worden gemaakt. 
Met “Netwerk” kan worden aangegeven welke NexBoxen op welk wijze kunnen worden bereikt. 
Met “Tijdzones” kunnen databases met tijdzones buiten de locale tijdzone worden gedefinieerd. 
Met “Kanalen lijst” kunnen de gegevens van de kanalen en de berekende kanalen worden gespecificeerd. 
Met de keuze “Exit” kan het programma worden verlaten.  
 
 
De verschillende keuze mogelijkheden zullen nu achtereenvolgens worden behandeld. 
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9.2 Locaties 
Na de menukeuze “System” en “Locaties” verschijnt het volgende beeld: 

 
 
 
 

 

 
In het scherm is links boven een toets aanwezig om het scherm af te sluiten. 
Door op de afbeelding “Nexus” te klikken, wordt het status scherm opgeroepen. 
Nadat de keuze “Instellingen” is gemaakt, kan met  de “Nieuwe locatie toevoegen” knop een locatie aan 
het linker scherm worden toegevoegd.  
 
 
 
 
Er ontstaat dan het volgende scherm:

Afsluiten 
menu 

Instellingen 

Nieuw locatie toets 

Status 
scherm 
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Door op de “Locatie afbeelding” te klikken verschijnt het Locatie scherm. Kies hierin “Instellingen”. U kunt 
nu de Locatie naam en overige gegevens invoeren. 
Nadat op de “Update” toets is gedrukt wordt de gewijzigde locatie naam zichtbaar in het linker scherm. 
 
U kunt nu naar behoefte meer locaties toevoegen en eventueel weer verwijderen. 
 
 

Locatie 
afbeelding 

Instellingen 

Update 

Gegevens 
invoer 
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We kunnen metingen toevoegen aan locaties.  
 

 
 
 
 

 

 
Door op “Onbekende locatie” te klikken en daarna op de “Openen” toets worden de metingen zichtbaar 
die nog niet aan een locatie zijn toegevoegd. 
 
Opmerking: Er wordt hierbij van uitgegaan dat minstens 1 NexBox is aangesloten en de metingen hiervan 
zijn geactiveerd. Zie hiervoor menu “System” en daarna “Netwerk”. 
 

Onbekende 
locatie 

Openen 
toets 
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De metingen kunnen worden toegevoegd aan een locatie door ze te verslepen. 
 
Ga met de cursorpijl op de tekst “Gas temperatuur” staan (deze wordt nu onderlijnt) en houd de linker 
muistoets ingedrukt. 
Ga nu met ingedrukte muistoets naar de afbeelding “Gasstation” (deze wordt blauw) en laat hier de linker 
muistoets los. 
 
 
 
 

 
 
 
U kunt nu al uw metingen aan de door u gewenste locatie indeling toevoegen. 
 

Linker toets ingedrukt 
houden 

Linker toets los laten 
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Voorbeeld nadat metingen aan een locatie zijn toegevoegd. 
 
 

 
 
 
Als u op eenvoudige wijze de metingen (van een locatie) 
zichtbaar wilt maken in een grafiek of tabel kunt u deze naar 
het kanalen venster te slepen.  
 
 

Kanalen venster 
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Het scherm nadat de kanalen in het kanalen venster zijn gesleept: 
 
 

 
Druk nu op de “Grafiek” toets en u gaat automatisch over naar het grafieken scherm. 
 
Zie voor het gebruik van het grafieken menu het betreffende hoofdstuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafiek toets 
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9.3 Netwerk 
Zie voorgaande hoofdstukken: “Een NexBox aansluiten”, “Data ophalen uit een NexBox”, enz. 
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9.4 Tijdzones 
De NexBox bewaart de informatie met Universel Time Coordinated timestamps. Deze tijd is overal op de 
wereld gelijk en continue (dwz zonder zomer/winter tijd overgangen). Om uw informatie in de locale 
tijdeenheid te zien, moet u opgeven in welke tijdzone u zit. Er zijn de volgende mogelijkheden: 
 

 De standaard weergave van gegevens is in de tijdzone van de PC. 
In onderstaande voorbeeld: (GMT+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm 

 3 x keuze van een tijdzone 
Als er bijvoorbeeld in Oost Europa een fabriek staat waar u de gegevens van wilt volgen kunt is de 
locale tijd van bijvoorbeeld Moskou nemen. De gegevens kunnen dan op die tijdbasis worden 
weergegeven.  

 
 

 
 
 
Rechts een voorbeeld met een 
geactiveerde tijdzone in Moskou. 
 
 
 
 
 

Standaard weergave 

Informatie van tijdzone 
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9.5 Kanalen lijst 
De data uit de NexBox modulen wordt in de NexMaster in kanalen opgeslagen. Deze kanalen zijn 
aanwezig op het moment dat er een NexBox module aanwezig is.  
Naast deze kanalen -die hun informatie uit de modulen krijgen- zijn er ook “Berekende kanalen”. Deze 
krijgen hun informatie uit andere kanalen. Tijdens het verzamelen uit andere kanalen kunnen 
rekenkundige bewerkingen worden uitgevoerd. 
 
In het onderstaande voorbeeld is in het netwerk te zien hoe een aantal NexBox modulen aanwezig zijn 
waarvan de kanalen zijn geactiveerd.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kanalen selecteren 

Berekende kanalen selecteren 
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9.5.1 Kanalen lijst 

De eigenschappen van de kanalen zijn in een kanalen lijst ondergebracht. Deze kanalenlijst ziet er als 
volgt uit: 
 

 
 
 
 

 
Met de toets “Venster sluiten” wordt het window afgesloten. 
Met de toets “Afdrukken printer” wordt het kanalen overzicht gegenereerd. Hierna kan worden besloten 
dit door te sturen naar: 

 de standaard printer  

 het clipboard als BMP file 

 het Excel spreadsheet. 
Met de toets “Actualiseren”  wordt deze kanalen lijst volgens de laatste gegevens bijgewerkt. 
 
Een cel in het spreadsheet kan worden gewijzigd door er op te klikken. In het instelling venster kan hierna 
de wijziging worden ingevoerd. 
  
De verschillende instellingen die bij de tabelkoppen horen, zullen hieronder worden behandeld: 
 

 Locatie nr. 
Geen instelling 

 Locatie naam 
Geen instelling 

 Kanaalnaam 
Vrije tekst ingave 

Sluit venster Afdrukken op printer 

Actualiseren 

Informatie venster 

Klikken voor wijzigen 

Instelling wijzigen 
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 Status 
Zie betekenis bij hoofdstuk: “Input kanaal eigenschappen” 

 Meetwaarden 
Zie betekenis bij hoofdstuk: “Input kanaal eigenschappen” 

 Eenheid 
Zie betekenis bij hoofdstuk: “Input kanaal eigenschappen” 

 Offset 
Zie betekenis bij hoofdstuk: “Input kanaal eigenschappen” 

 X Factor 
Zie betekenis bij hoofdstuk: “Input kanaal eigenschappen” 

 Minimum 
Zie betekenis bij hoofdstuk: “Input kanaal eigenschappen” 

 Maximum 
Zie betekenis bij hoofdstuk: “Input kanaal eigenschappen” 

 Bijgewerkt 
Keuze: 

 Vanaf begin 
De data wordt vanaf het de eerst bekende waarde in de NexBox module opnieuw ingelezen 

 Kies startdatum 
De data wordt vanaf de opgegeven datum opnieuw ingelezen 

 Autoexport 

 Kinx 
Geen instelling 

 NexBox ID 
Geen instelling 

 NexBox naam 
Geen instelling 

 Module nr 
Geen instelling 

 Module naam 
Geen instelling 
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9.5.2 Berekende Kanalen lijst 

De eigenschappen van de berekende kanalen zijn in een berekende kanalen lijst ondergebracht. Deze 
kanalenlijst ziet er als volgt uit: 
 
(zie voor de bediening van de knoppen en de benoeming van de velden het voorgaande hoofdstuk) 
 

 
 
De verschillende instellingen die bij de tabelkoppen horen, zullen hieronder worden behandeld: 
 

 Locatie nr. 
Geen instelling 

 Locatie naam 
Vrije tekst ingave 

 Kanaalnaam 
Vrije tekst ingave 

 Status 
Zie betekenis bij hoofdstuk: “Input kanaal eigenschappen” 

 Meetwaarden 
Zie betekenis bij hoofdstuk: “Input kanaal eigenschappen” 

 Eenheid 
Zie betekenis bij hoofdstuk: “Input kanaal eigenschappen” 

 Offset 
Zie betekenis bij hoofdstuk: “Input kanaal eigenschappen” 

 X Factor 
Zie betekenis bij hoofdstuk: “Input kanaal eigenschappen” 

 Minimum 
Zie betekenis bij hoofdstuk: “Input kanaal eigenschappen” 

Kanaal veld 

Operator keuze 



 Installatie van de NexMaster 27  november 2014 

 
             
  BLAD  64 / 79 

NEXUS  B.V. HOLLAND NEXUS ROTTERDAM NEXUS ZIERIKZEE

H. V.D. BRULESTRAAT 24 TEL : 010 - 288.74.15 TEL :  0111 - 411.411
3065 PG  ROTTERDAM FAX : 010 - 288.74.16 FAX :  0111 - 410.623
EMAIL: NEXUS@NEXNET.NL WWW.NEXBOX.NL WWW.NEXMASTER.NL

 Maximum 
Zie betekenis bij hoofdstuk: “Input kanaal eigenschappen” 

 Bijgewerkt 
Keuze: 

 Vanaf begin 
De data wordt vanaf het de eerst bekende waarde in de NexBox module opnieuw ingelezen 

 Kies startdatum 
De data wordt vanaf de opgegeven datum opnieuw ingelezen 

 Autoexport 

 Kinx 
Geen instelling 

 Kan.1  
Na aanklikken van het kanaalveld (zie schermafdruk hierboven) kan een operator (wis, +, -) worden 
gekozen. Na deze keuze kan een actief kanaal worden gekozen. 

 Kan. 2 
Na aanklikken van het kanaalveld (zie schermafdruk hierboven) kan een operator (wis, +, -, x , :) 
worden gekozen. Na deze keuze kan een actief kanaal worden gekozen wat volgens de gekozen 
operator met het veld van “Kan. 1” wordt behandeld. 

 Kan. 3 tot Kan. 50 
Gelijk aan “Kan. 2”. Er kunnen maximaal 50 berekeningen in één berekend kanaal worden 
opgenomen. Als dit niet voldoende is, kan worden doorgerekend in een volgende berekend kanaal. 
Zo kan een praktisch ongelimiteerd aantal berekeningen worden uitgevoerd. 

 
 
 

9.6 NexMaster programma afsluiten 
Indien het programma wordt gestopt (Door klikken op het kruisje rechtsboven in 
het scherm) wordt onmiddellijk het scherm geminimaliseerd. Het afsluiten van 
het programma wordt tijdens verwerking tegengehouden. Een keuzevenster –
zoals afgebeeld- verschijnt, waarmee het afsluiten kan worden doorgezet of 
geannuleerd. Normaal wordt geen keuze gemaakt, wat resulteert in het 
automatisch afsluiten van het programma nadat de verwerking is voltooid.  
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10 Export (van meetgegevens) 

10.1 Algemeen 
De in de database van de NexMaster verzamelde meetgegevens voor verdere verwerking beschikbaar 
worden gemaakt door export. 
 
De meetgegevens worden door de functie export in een bestand geplaatst, zodat ze kunnen worden 
ingelezen (geïmporteerd) in andere programma's voor verdere verwerking, het maken van grafieken, 
tabellen of het toevoegen aan een administratie.  
 
De wijze waarop de meetgegevens in het export bestand worden geplaatst heet het exportformaat. 
Voor verschillende programma's zijn verschillende exportformaten te kiezen.  
Het meest universele is een "komma gescheiden tekstformaat". Vrijwel ieder gegevensverwerkend 
programma heeft de mogelijkheid dit te importeren.  
 
Oproepen van het Export venster :  
 

Export
 

Klik op Export in de hoofdkeuze regel om het venster Export  te openen  
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10.2 Het Export venster 

Bewaren
Exportset of
nieuwe set
maken

Toon de inhoud
van het laatst
geëxporteerde
bestand

Actualiseer de
weergegeven
informatie

Kies een
Export set

Tab: bestands
naam functies
en kolom- en
rijenkoppen

Instellen te
exporteren tijd
periode en
tijdzone keuze

Export
uitvoeren

Sluit het
venster

Tab :
Kanlaalkeuze,
AutoExport
instellingen en
export resolutie

 
 
 

Hoofd functie knoppen 
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Tab: bestands
naam functies
en kolom- en

rijenkoppen

Samen stellen
Bestandsnaam

Voorbeeld
bestandsindeling

Samenstellen van de
Rijenkop(pen)

Bestandslocatie van
de exportbestanden

Kies bestandslocatie
van de
exportbestanden

Kies voor één
bestand of bestand
per kanaal

Samenstellen van de
kolomkop(pen)

Kies wat te doen bij
reeds bestaand
bestand

 
Tabblad:  Bestandslocaties en  bestandsnaam eigenschappen, kolom- en rijenkoppen. 
 
 
 

Markeren voor
AutoExport na
opstart
programma

Instellen wanneer
autoexport moet
plaatsvinden

Informatie over
gekozen periode en
tijdzone

Keuze te exporteren
kanalen

Keuze van het
exportformaat

Bestandslocatie van
de exportbestanden

Terugstellen van de
begindatum van
autoexport

Markeren om
NexMaster af te
sluiten na AutoExport

 
 
Tabblad:  Kanaalkeuze en Autoexportfuncties 
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"Gebouw A" 
"0019" 
"Kanaal 1/2/9" 
"25-08-2001 00:05:00","288"," 22.05" 
"25-08-2001 00:10:00","288"," 22.1" 
"25-08-2001 00:15:00","288"," 22.15" 
"25-08-2001 00:20:00","288"," 22.2" 
"25-08-2001 00:25:00","288"," 22.25" 
"25-08-2001 00:30:00","288"," 22.3" 
"25-08-2001 00:35:00","288"," 22.35" 
"25-08-2001 00:40:00","288"," 22.4" 
"25-08-2001 00:45:00","288"," 22.45" 
…………… 
………….. 
"25-08-2001 23:40:00","288"," 21.4" 
"25-08-2001 23:45:00","288"," 21.45" 
"25-08-2001 23:50:00","288"," 21.5" 
"25-08-2001 23:55:00","288"," 21.55" 
"25-08-2001 23:59:59","288"," 22" 
 

 

10.2.1 Kolom- en Rijkoppen 

Het exportbestand kan vereenvoudigd worden voorgesteld als een tabel kolommen en rijen.  
Vertikaal, van boven naar beneden worden de meetwaarden in een kolom geplaatst. 

Bovenaan (eerste rij) de oudste meetgegevens, onderaan de 
meest recente. 
Vóór de eerste kolom kunnen een of meerdere kolommen 
worden geplaatst die het tijdstip aangeven behorende bij de 
meetwaarden in de kolom(men) ernaast. 
 
Eventueel kunnen de meetgegevens van meerdere kanalen 
naast elkaar worden geplaatst.  
 
Behalve de meetwaarden, dient een export bestand ook 
informatie te bevatten betreffende de bron van de 
meetwaarden. Deze kan worden geïdentificeerd door locatie, 
kanaalnaam, NexBox, of een combinatie hiervan. 
Aanvullende informatie over de meting, bijvoorbeeld de 
eenheid, kan ook worden opgenomen in de  kolomkop  
 
Boven de eerste rij met meetgegevens kunnen één of 
meerdere rijen worden opgenomen die de bron van de 
meetgegevens tonen.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Voorbeeld van de opbouw van een exportbestand van 5 
minuten meetwaarden over de periode van 1 dag (25-08-
2001)  
 
De kolomkop bestaat uit: 

locatienaam 
 kanaalnummer 
 kanaalnaam 
 eenheid van de meting 
 
de rijkop bestaat uit: 

het meettijdstip in tekst formaat 
 het aantal metingen in de geëxporteerde periode 
 (288 = aantal 5 minuten metingen per dag) 
 
 
 
 
 

Behalve de 5 minuten metingen kunnen ook uur, dag, week en maandtotalen (- of gemiddelden) worden 
geëxporteerd. 
 

10.2.2 Één of meerdere kanalen in één bestand 

In een exportbestand kunnen de meetgegevens van meerdere kanalen in één bestand worden 
geëxporteerd.  Voor bijvoorbeeld inlezen in Excel is dit handig; de kanalen komen in kolommen naast 
elkaar. 
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Echter indien niet van alle kanalen de meetgegevens over de te exporteren periode al beschikbaar zijn, 
zullen de ontbrekende meetwaarden in het Excel werkblad als lege cellen verschijnen. 
 

Vooral voor automatisch verlopende export kan gekozen worden om per kanaal de meetgegevens in een 
apart bestand te plaatsen. De naamgeving van het bestand kan dan natuurlijk geen vast naam zijn. Het 
eerste exportbestand zou dan door volgende exportbestanden steeds worden overschreven.  
 

Het bestandsnaam van het exportbestand is van belang 
voor het programma wat via dit bestand de 
meetinformatie moet inlezen. Daar veelal het exporteren 
van meetgegevens met regelmaat zal plaatsvinden –er 
komen immers steeds nieuwe meetgegevens bij- zijn ook 
bij de keuze van de bestandnaam een groot aantal 
mogelijkheden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor exportbestanden waarbij één of meerdere kanalen in één bestand worden geëxporteerd kan de 
bestandsnaam als volgt worden samengesteld:  
 

 Een vaste naam, bijvoorbeeld Export.txt 

 Een variabele naam, opgebouwd uit :   
De tekst "Export" 
De datum waarop de export heeft plaatsgevonden ( yyyymmdd) 
De soort meetgegevens :  
I  : meetinterval = 5 minuten 
H : uurtotalen (gemiddelden) 
D : dagtotalen (gemiddelden) 
W : weektotalen (gemiddelden) 
M : maandtotalen (gemiddelden) 

 
De extensie kan worden gekozen uit een vaste lettercombinatie of afhankelijk van het 
exportformaat  

 
Voorbeeld van een export bestandsnaam : Export_D_20010826.CSV 
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Voor exportbestanden waarbij altijd ieder kanaal in een eigen bestand wordt geëxporteerd kan de 
bestandsnaam als volgt worden samengesteld:  

 
 
Voorbeeld van een export bestandsnaam : 001_GebouwA_TotaalVA_H.txt. Hoewel de samenstelling vrij 
is te kiezen dient voor een eenduidige identificatie altijd of het kanaalnummer of de kanaalnaam (mits 
uniek) of een combinatie hiervan te worden opgenomen. 
 

10.2.3 Bestand bestaat al 

 
Bij meermalen exporteren -bijvoorbeeld iedere dag de 
nieuw gemeten meetwaarden- is onvermijdelijk dat de 
nieuwe informatie zal worden geëxporteerd in een 
bestand dat al bestaat.   
In de exportmodule kan worden opgegeven wat in dit 
geval dient te gebeuren: 
 

 De oude bestand overschrijven (hierdoor wordt de bestaande meetinformatie vervangen door de 
nieuwste meetinformatie) 

 

 Een nieuw bestand maken met dezelfde naam. Echter voorzien van een volgnummer in de naam. 
Bijvoorbeeld :  Export_H.txt , Export_H_001.txt, Export_H_002.txt  enz. 

 

 De data toevoegen aan het reeds bestaande bestand  
 
 

10.2.4 Export sets 

In de functie module Export kunnen een groot aantal export opdrachten worden samengesteld en 
bewaard in Export sets.  
 

 
De Export sets bevatten alle instellingen die de samenstelling van een exportbestand bepalen, zoals;  
 
Van welke kanalen de meetinformatie exporteren 
In welk formaat (ASCII, tekst, enz) 
Welke resolutie, zoals 5 minuten-, uur-, daggegevens,   enz. 
Hoe de kolom- en rijkop is samengesteld 
Of bij meerdere kanalen alle gegevens in één bestand moeten worden geplaatst of dat ieder kanaal een 
eigen bestand krijgt toegevoegd 

Kanaalnummer 
Kanaalnaam 
NexBox nummer 
NexBox naam 
Locatienummer  
Locatienaam 
De datum waarop de export heeft 
plaatsgevonden ( yyyymmdd) 
De soort meetgegevens :  
I  : meetinterval = 5 minuten 
H : uurtotalen (gemiddelden) 
D : dagtotalen (gemiddelden) 
  W : weektotalen (gemiddelden) 
M : maandtotalen (gemiddelden) 

 
De extensie kan worden gekozen uit een 
vaste lettercombinatie of afhankelijk van het 
exportformaat  
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Wat moet gebeuren indien een bestand al bestaat 
Hoe de bestandnaam moet worden opgebouwd 
Waar de bestanden moeten worden geplaatst (Harddisk of netwerkdisk en map) 
 
Een exportset bevat geen informatie over de periode waarvan de meetinformatie moet worden 
geëxporteerd.  
 
Een speciale exportset is "AutoExport". Deze set maakt het mogelijk automatisch export te laten 
uitvoeren. Uitsluitend bij deze set wordt automatisch –per kanaal- bijgehouden welke informatie reeds is 
geëxporteerd. Hiermee is het mogelijk om automatisch aaneengesloten meetgegevens te exporteren 
 

10.2.5 Bestandslocaties 

 
Per exportset kan een bestand locatie worden gekozen. Hier worden de export bestanden geplaatst. 
De bestandslocatie kan zowel op de locale PC als in een netwerk PC worden gekozen.   
 

 
In de praktijk kan bijvoorbeeld voor de automatisch uit te voeren exportbestanden de bestandslocatie 
"..\autoexport" worden gekozen, terwijl alle handmatig uitgevoerde export opdrachten de bestanden in 
"..\export" plaatsen.  
 
Bij keuze van een bestandslocatie in een netwerk PC is het van belang de deze PC on-line is. In geval 
van Autoexport dus altijd on-line. 
 

10.3 AutoExport 
 
In tegenstelling tot alle andere exportsets kan de set "AutoExport" ,behalve handmatig, ook automatisch 
worden uitgevoerd. Hiertoe kan een interval en tijdstip worden gekozen waarop de auto-exportfunctie 
automatisch wordt uitgevoerd.  
 
AutoExport is vooral bedoeld voor het automatisch beschikbaar stellen van meetinformatie voor verdere 
verwerking in administratieve programmatuur.  
 

 
 
Op vaste tijdstippen, of na het opstarten van NexMaster worden, door de functie AutoExport, van alle 
opgenomen kanalen de meetgegevens die zijn ontvangen –maar nog niet zijn geëxporteerd-, 
automatisch geëxporteerd.  
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10.3.1 Voorbeeld instellen AutoExport  

 
Om de AutoExport set, bijvoorbeeld dagelijks, automatisch de daggegevens te laten exporteren zodat ze 
–ook dagelijks, automatisch- kunnen worden ingelezen door bijvoorbeeld het programma Erbis zijn de 
volgende instellingen in de AutoExport set te maken: 
 
Kies de kanalen waarvan de daggegevens moeten worden geëxporteerd  
Kies voor de export formaat : Erbis 
 
Hierdoor worden de volgende exportinstellingen automatisch voor Erbis ingesteld. 
 
Samenstelling kolomkop :  Niets (geen velden) 
Samenstelling rijenkop :     Kanaalnummer  

Vast datumformaat "YYYYMMDD", 
Vast tijdformaat "HH:MM:SS"  

 
Bestandssamenstelling :  Alle kanalen in één bestand 
    Bestand met vaste filenaam : "AutoExp.txt"  
    Data toevoegen aan bestaand bestand 
 
Bestandslocatie:   .. \ApplicatieMap\AutoExport\  
 
Meetresolutie    Intervaltijd (5 minuten) 
Tijdzone   De locale tijdzone van uw PC 
AutoExport uitvoeren   "Dag op startijd" 

Uur   3  
Minuut   30 

 
 

  Er dient nog wel te worden opgegeven van welke kanalen de meetgegevens moeten worden 

geëxporteerd. 
 
 
Al deze instellingen kunnen alsnog handmatig worden aangepast. 
Er dient nog te worden opgegeven van welke kanalen de meetgegevens moeten worden geëxporteerd. 
 
In het programma Erbis : 
Geeft de bestandslocatie op waar Erbis de exportfile kan vinden 
Relateer aan de (unieke) kanaalnummers een naam waaruit de betekenis duidelijk is 
Geeft de verwachte samenstelling van de rijenkop op 
Stel in dat Erbis, na succesvol inlezen het bestand wist. 
Stel in dat Erbis dagelijks om 04:00 gaat zoeken naar nieuw in te lezen bestanden. 
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10.3.2 Export in Excel formaat 

 

 
 
Behalve het Erbis en Ascii formaat, die vooral bedoeld zijn voor automatische verwerking door andere 
applicaties, is nu ook het Excel formaat (.xls en xlsx) beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk zeer grote 
hoeveelheden metingen over een lange periode in één Excel sheet te kunnen exporteren. 
 

 
 
Er kan bij de export soort worden gekozen uit .xls en xlsx. Buiten de extensie is er hiertussen geen 
verschil. Bij de verschillende export soorten kunnen allerlei parameters worden ingesteld. Bijvoorbeeld de 
veld en record separatoren. Bij de Excel keuzen zijn deze instellingen beperkt. Het formaat ligt immers al 
vast.  
Wegens de grote mate van variatie door deze instellingsmogelijkheden is een knop 
“standaardinstellingen” voorzien die zichtbaar wordt als men een nieuwe export soort kiest. Hierop klikken 
zet alle instellingen op de meest voorkomende waarden. Naderhand aanpassen in de instellingen maken 
en vervolgens opslaan blijft mogelijk. 
 
Ook is bij de nieuwe Excel export is Auto-export mogelijk. Daar dit niet geschikt is voor automatische 
verwerking door andere applicaties zijn er enige beperkingen bij Excel auto-export.  
Onder andere het toevoegen van nieuwe metingen aan een bestaande file is niet mogelijk. 
Wel kan bijvoorbeeld wekelijks automatisch een nieuwe Excel sheet van de dagtotalen van afgelopen 
week worden geproduceerd.  
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Juist daar auto-export vooral bedoeld is voor automatische verwerking door andere applicaties kan zich 
het verschijnsel zich voordoen dat kanalen –van een bepaalde NexBox- niet synchroon met de andere 
kanalen lopen in de export file.  
Dit komt doordat als een nexbox op het autoexport moment niet geheel bijgewerkt was (door een 
communicatiestoring bijvoorbeeld) de hierbij behorende kanalen niet worden opgenomen in de 
autoexport. Ze bevatten immers nog geen metingen. 
Als dit weer wordt opgelost zullen deze kanalen de achterlopende metingen bij een volgende auto export 
“inhalen”.  Hierdoor ontstaat een permanente verschuiving van de bij deze kanalen behorende 
kolommen.  
Dit verschijnsel kan worden voorkomen door het exportmoment niet op de minuut te kiezen waarop de 
communicatie en verwerking plaatsvindt. Dus bij 5 minuten waarden export niet op 0,5,10 enz. maar op 2, 
7,12 enz.  
Als er al een verschuiving is opgetreden kan dit worden hersteld door de knop “Startdatum auto-export 
terugstellen” te klikken en de huidige dag te kiezen. 
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10.4 ESight export via automatische Mail 
Ten behoeve van het verwerken van de gegevens met het programma Esight is een nieuw exportformaat 
beschikbaar. Hierbij wordt een autoexportfile gemaakt die standaard de uurgegevens van de opgegeven 
kanalen één maal per dag, via een attachment aan een e-mail verzendt.  
De ontvanger kan dan via het programma E-sight deze gegevens automatisch inlezen.  
 
Door het kiezen van de set “Autoexport” en daarna de voorkeuze “Esight” vervolgens op de knop 
“Standaard instellingen” worden de diverse voorkeuren ingevuld om autoexport via email mogelijk te 
maken.  

 
 
Alle deze voorkeur instellingen kunnen achteraf nog worden aangepast. Bijvoorbeeld het E-mail adres 
waarnaar de file moet worden verzonden en het tijdstip van export (nu 09:30) enz.  
De tweede tab van het exportvenster bevat het formaat, wat is al aangepast op Esight. Hieraan hoeft 
eigenlijk niets veranderd te worden.  

 
Bij de derde tab kan het bestemmings email adres worden opgegeven.  
Voor meer bestemmingen kunnen deze met een ; gescheiden worden opgegeven.  
Het onderste venster laat de voortgang van de email verzending zien, zodat hier bij problemen de 
oorzaak kan worden gevonden. 
 
De reeds bestaande mogelijkheid om een alarm-mail te versturen bestaat ook nog.  
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Bij de Alarm-eigenschappen is het mogelijk hier een apart email adres (of meerdere gescheiden door ;)  
in te vullen. Hier wordt ook de mailserver en het poortnummer opgegeven. Deze gelden voor zowel data-
mails als alarm-mails.  
 
 
 
 

10.5 Exportfiles (automatisch) verzenden via mail. 
Behalve voor bovengenoemde Esight formaat kunnen alle types exportfiles automatisch via mail worden 
verzonden.  
Van iedere exportfile die wordt gemaild, blijft een kopie achter op de PC.  
De mails worden standaard in de volgende (sub)mappen bewaard. Zowel bij NexMaster als bij NexVision 
 
\autoexport  ; alle automatisch gegenereerde exportbestanden. (autoexport is bij NexVision niet mogelijk) 

\export   ; alle cdf, txt en Esight (ook .csv) en Erbis (.rbs) 
\excel  ; alle Excel bestanden (.xlsx)  
 
Nadat een exportfile in Excel- formaat is gegenereerd, wordt deze in Excel gelijk geopend.  
 
 

10.6 Speciale submap Export_Emails 
Indien een exportfile met de mail moet worden verzonden, wordt een kopie in de submap “Export_mails” 
geplaatst. Alle bestanden die hierin terechtkomen worden verzonden en daarna gewist.  
Gebruik dus deze map niet om rechtstreeks bestanden in te bewaren. Een geopend Excel bestand wordt 
wel gemaild, maar kan niet worden gewist. Hierdoor wordt hetzelfde bestand onbeperkt om de 10 
seconden opnieuw verzonden. Het begint dan wel op spam te lijken.  
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11 Database 
De NexMaster en NexVision maken gebruik van een database. De database wordt door de NexMaster 
gemaakt. Als de NexMaster en de database op dezelfde PC staan dan is de directory structuur als volgt: 
 
Locaal station/Nexus/NexMaster/ 
 
In map NexMaster staat het programma NexMaster.exe en daaronder de verschillende mappen die door 
de NexMaster gebruikt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1 Database Shared maken 
 
Als u de database op een aparte PC heeft of u 
gebruikt een NexVision dan moet de database 
bereikbaar worden gemaakt via het netwerk. U 
moet daarvoor de map “Nexus” shared maken. 
 
 
Start “Windows Verkenner” en zoek de directory 
“Nexus”. Klik met de rechter muisknop op de map 
“Nexus”. Bij het menu dat u krijgt staat dan de 
keuze “Delen en beveiliging”. U krijgt dan de 
eigenschappen voor “Nexus” (rechts): 
 
Bij Delen en beveiliging: het netwerk vinkt u beide 
vakjes aan. 
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U krijgt dan het rechtse beeld. 
 
De share-naam is automatisch op Nexus 
gezet. 
 
Hierna op de knop toepassen drukken. 
 
De directory wordt nu op shared gezet waarbij 
gebruikers de bestanden mogen wijzigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De map heeft een 
gewijzigd icoon (er staat 
een rood slingertje in): 
Nexus staat shared 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de NexMaster en NexVision kan nu het pad naar de database worden ingesteld. 
 
Opmerkingen: 

 Als u de directory “NexMaster” shared maakt in plaats van de directory “Nexus” (of hoger) dan krijgt u 
de volgende foutmelding: Geen toegang:\\....\nexmaster\ini\DBP_kan.ini; Afgebroken 
U moet dan de “NexMaster” directory van shared afzetten en “Nexus” als shared aanzetten. 

 



 Installatie van de NexMaster 27  november 2014 

 
             
  BLAD  79 / 79 

NEXUS  B.V. HOLLAND NEXUS ROTTERDAM NEXUS ZIERIKZEE

H. V.D. BRULESTRAAT 24 TEL : 010 - 288.74.15 TEL :  0111 - 411.411
3065 PG  ROTTERDAM FAX : 010 - 288.74.16 FAX :  0111 - 410.623
EMAIL: NEXUS@NEXNET.NL WWW.NEXBOX.NL WWW.NEXMASTER.NL

11.2 Database pad opgeven 
Deze instelling is bij de NexMaster en de NexVision aanwezig. 
 
Klik bij de betreffende instelling op het huidige pad. U krijgt dan de mogelijkheid om het nieuwe pad te 
kiezen.  
 
Bij “Mijn netwerklocaties” kunt u dit via het ‘Alias’ pad alsmede via “Volledig netwerk” pad bereiken. 
 
Het resultaat moet als volgt zijn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druk hierna op de knop ‘Opslaan’. 
 


