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De temperatuur Alert Stick.

1.1

Inleiding.

De temperatuur Alert Stick (TAS) bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk;
Een buis van aluminium met een kop
Eén of meerdere buizen om de TAS te verlengen
Een koppelstuk om de TAS te verlengen
Een eindstuk met scherpe punt
De communicatiemodule met daaraan bevestigd de temperatuur sensoren
De set bestaat uit drie stokken, één van een meter en twee van twee meter.
Het is ook mogelijk om een losse stok van één of twee meter te kopen.

1.1.1

In elkaar zetten

Bij aflevering is de kop op een buis van één meter geschroefd. De stok van één meter dient aan het andere
eind dan de kop te worden voorzien van het eindstuk met de scherpe punt. Let bij het bevestigen op de
scherpe punt omdat men zich gemakkelijk aan kan bezeren. De het deksel van de kop dient te worden
verwijderd. Op die wijze kan de communicatiemodule en de sensor worden aangebracht in de kop en in de
buis. Daarna kan het deksel weer op de kop worden gedraaid en de stok is gereed voor gebruik.
Indien een stok van twee meter moet worden gemaakt, kan de buis met de kop worden verlegd met het
verleng stuk. Daarna kan de punt erop worden bevestigd en kan de communicatie module, voorzien van
temperatuursensoren van twee meter lang, in de stok worden gedaan. Als daarna de deksel op de kop
wordt gedraaid, is de stok gereed voor gebruik.

1.1.2

Gebruik in het hooi.

Om de balen te monitoren wordt gebruik gemaakt van de Temperatuur Alert Sticks met
communicatiemodule. Voor het plaatsen van de afzonderlijke sticks is het van belang dat deze zoveel
mogelijk strategisch in de hooibalen worden gezet. Naast het belang van juist stapelen van de balen, en
dus het tussenlaten van ruimten voor ventilatie is het goed de “risicovolle” balen in beeld te hebben. Een
risicovolle baal is een baal die bijvoorbeeld natter is dan de rest (denk hierbij aan balen aan de buitenkant
van het perceel, maar ook mogelijk de eerste baal die geperst is (mogelijk zitten daar nog resten in van de
vorige klant).
De korte stick plaatsen in een “risicovolle baal” tot ongeveer het midden van de baal doordrukken
De stick van 2 meter plaatsen halverwege de stapel balen tussen de balen in. Steek de 2 meter stok daar
waar mogelijk tot het midden van de stapel balen.
De andere stick van 2 meter plaatsen vanaf boven de stapel hooi. Plaats deze zo dat de kop boven de
balen uitsteekt maar de rest van de stick in de tweede of derde baal van boven wordt gestoken. Zo meet de
stick in de baal , tussen de balen en boven de balen.
Via de portal kunt u de temperatuur verlopen aflezen en is af te leiden of broei optreedt.
Bij een temperatuur hoger dan 50 graden krijgt u een sms of als de temperatuur in eens heel sterk stijgt.
De sticks kunnen naar eigen inzicht ook worden verplaatst om ook andere balen te monitoren.
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2

Introductie Sensor Portal.

2.1

Algemene inleiding.

De applicatie is beschikbaar door de volgende URL in te voeren in de webbrowser:
http://arid.nazcaportal.nl/

2.2

Belangrijke begrippen.

Collectie

Verzameling van andere collecties of verzameling van sensoren

Basis collectie

Bovenste collectie waar een account rechten op heeft.

Standaard collectie

Collectie die automatisch wordt getoond na inloggen.
Door te klikken op ‘Home’ wordt altijd de standaard collectie getoond.

Type Sensoren

Temperatuur gemeten in graden Celsius
Luchtvochtigheid gemeten in percentage
CO² gemeten in PPM (parts per million)
Open / Dicht gemeten in 0 (dicht) en 1 (open)
Beweging gemeten in 0 (stil) en 1 (beweging)

Symbolen
Help icoon.
Signaleringsicoon ‘Hoog’, de gemeten waarden is hoger dan het ingestelde maximum.
Signaleringsicoon ‘Laag’, de gemeten waarden is lager dan het ingestelde minimum.
Signaleringsicoon ‘OK’, de gemeten waarden ligt tussen het ingestelde minimum en
maximum.
Signaleringsicoon ‘Oud’, de laatst gemeten waarden is ouder dan het ingestelde interval.
Signaleringsicoon ‘OFF’, de signalering staat uit.
Bewerken icoon.

TAS(K) Handleiding voor Sensor Website

2

3

Gebruikershandleiding.

3.1

Inleiding.

3.1.1

Versie informatie.

Versie informatie van de website wordt weergegeven op het inlogscherm van de applicatie.
Door te klikken op het versie nummer wordt er een pop-up getoond met de wijzigingsinformatie per versie.
Het inlog scherm controleert tevens of de gebruikte webbrowser de applicatie ondersteund.

Figuur 1. Portal versie informatie en controle op de gebruikte browser.

Figuur 2. Pop-up scherm Versie informatie.
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3.2

Inloggen.

Gebruikers die beschikken over een account en wachtwoord kunnen inloggen in de applicatie.
Vul de verkregen login gegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op de knop ‘Aanmelden’.

Figuur 3. Inlogscherm Nazca Sensor Portal Website.

3.3

Uitloggen.

Als de web browser wordt afgesloten, wordt de gebruiker automatische uitgelogd.
Uitloggen uit de applicatie kan ook door in het menu onder de gebruikersnaam op afmelden te klikken.

Figuur 4. Afmelden in het menu van de gebruikersnaam.
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3.4

Bediening.

Na het inloggen, wordt het beginscherm getoond dat ingesteld is als standaard collectie.
In de menubalk worden de volgende knoppen beschikbaar:
• Home
• Gegevens
• Beheer (zie hoofdstuk 3. Beheer)
• Gebruikersnaam
Er zijn twee verschillende beginschermen.
• Beginscherm voor collecties.
• Beginscherm voor sensoren.
Indien er een of meerdere collecties onder de hoofdcollectie vallen wordt het beginscherm voor collecties
getoond (zie figuur 6.) anders wordt het beginscherm voor sensoren getoond (zie figuur 7.).
3.4.1

Menubalk.

De in de menubalk zichtbare knoppen zijn door de hele applicatie beschikbaar.

Figuur 5. Menubalk.

3.4.1.1

Home.

Met deze knop gaat men terug naar de pagina van de als standaard ingestelde collectie.
3.4.1.2

Gegevens.

Meting grafiek

Hier kan men grafieken genereren van meerdere sensoren tegelijk. Sensoren van
verschillende type worden in verschillende grafieken weergegeven.

Meting tabel

Hier kan men een tabel van metingen opvragen van een sensor, waarna en de
tabel kan downloaden in CSV formaat om te bewerken in Excel.

Camera

Hier kan men per camera per dag zien hoeveel opnames er zijn.

3.4.1.3

Help.

Activeer

Applicatie gaat in help modus de activeer optie verandert in deactiveer.
In schermen waar help beschikbaar is verschijnt er een icoon.
Door op het help icoon te klikken, wordt de help getoond.

Deactiveer

Applicatie verlaat help modus en keert terug in operationele modus, de help
iconen verdwijnen.

Index

Help index wordt weergegeven, klik op een onderwerp om de help van het
onderwerp zichtbaar te maken.

TAS(K) Handleiding voor Sensor Website

5

3.4.1.4

Gebruiker.

Wijzig wachtwoord

In het scherm ‘wijzig wachtwoord’ kan de gebruiker zijn wachtwoord wijzigen,
hiertoe dient de gebruiker eerst zijn oude wachtwoord op te geven. Daarna moet
de gebruiker een nieuw wachtwoord opgeven. Dit wachtwoord moet bevestigd
worden door het nieuwe wachtwoord nogmaals in te geven.

Wijzigen gegevens

In het scherm ‘wijzigen gegevens’ kan de gebruiker zijn persoonlijke gegevens
wijzigen.

Afmelden

Men wordt uitgelogd uit de applicatie en keert terug naar het inlogscherm.

3.4.2

Beginscherm voor collecties.

In het beginscherm voor collectie worden de volgende onderdelen getoond.
• Onderliggende collecties met aantal signaleringen van de afgelopen 24 uur.
• Kaart waar de collecties zich bevinden.

Figuur 6. Beginscherm voor collecties.
Door te klikken op een collectie komt men in een onderliggende collectie of in het beginscherm voor
sensoren.
3.4.3

Beginscherm voor sensoren.

In het beginscherm voor sensoren worden de volgende onderdelen getoond.
• Onderliggende sensoren met de volgende gegevens:
o Node ( Sensornaam ).
o Sensor ( type sensor ).
o Laatste meting (indien tijdstip laatste meting < 24 uur geleden wordt het
tijdstip van de laatste meting weergegeven, indien tijdstip laatste meting
> 24 uur geleden wordt de datum van de laatste meting weergegeven.
o Waarde ( laatste meting ).
o Signalering indicatie.
•

Kaart of plattegrond waar de sensoren zich bevinden.

Figuur 7. Beginscherm voor sensoren.
Door op een Node te klikken komt men in het overzichtsscherm van de sensor.
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3.4.4

Sensoroverzicht.

Het scherm sensoroverzicht bevat de volgende onderdelen:
• Sensor node
o Signalering.
o Naam.
o Type.

3.4.4.1

•

Alarmering instellingen
o Actief ( Ja / Nee ).
o Interval ( in minuten )
o Minimale grens.
o Maximale grens.

•

Laatste 5 metingen
o Signalering.
o Datum of tijd van de meting.
o Waarde van de meting.

•

Laatste meldingen (5 max)
o Signalering.
o Datum tijd van de meting.
o Sensornaam.
o Sensor ID.
o Waarde van de meting.
o Melding.

•

Grafiek of Tabel
o 1u – Metingen van het laatste 1 uur.
o 2u – Metingen van het laatste 2 uur.
o 4u – Metingen van het laatste 4 uur.
o 8u – Metingen van het laatste 8 uur.
o 1d – Metingen van de laatste dag.
o 2d – Metingen van de laatste 2 dagen.
o 1w – Metingen van de laatste week.
o 2w – Metingen van de laatste 2 weken.
o 4w – Metingen van de laatste 4 weken.
o 3m – Metingen van de laatste 3 maanden.
o 6m – Metingen van de laatste 6 maanden.
o 1j – Metingen van het laatste jaar.
o Toon.

•

Statistiek (indien voorgaande een grafiek is)
o Gemiddelde.
o Maximum.
o Minimum.

•

Gegevens
o CSV Formaat (Excel Nederlands, Excel Verenigde Staten).
o Download CSV.
o Download rapport.

Sensor node.

Dit onderdeel bevat:
•
•
•

Signalering.
Naam van de sensor.
Type sensor.

De naam van de sensor kan aangepast worden door op
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te klikken.

3.4.4.2

Alarmering instellingen.

Dit onderdeel bevat:
•
•
•

Actief (Ja, Nee ).
Interval ( binnen hoeveel minuten moet er een meting binnenkomen).
Signaleren.

De instellingen kunnen worden aangepast door op
te klikken.
In het gedeelte ‘Alarmeringstijden’ kan per dag per half uur de alarmering aan ( groen ) of uit ( zwart ) gezet
worden. Standaard staan de alarmeringen aan.
Om tijden voor alarmering uit te zetten, gaat men met de muis naar het vakje voor het gewenste tijdstip op
de gewenste dag en klikt in de groene balk ( edit mode aan ). Sleep nu naar het gewenste tijdstip tot waar
de alarmering uit gezet moet worden en klik wederom in de groene balk (edit mode uit ).
Klik op de knop ‘Opslaan’ om de wijzigingen door te voeren of op de knop ‘Annuleren’ om de gemaakte
wijzigingen niet op te slaan.

Figuur 8. Pop-ups voor bewerken signalering.
3.4.4.3

Laatste 5 metingen.

Dit onderdeel bevat:
•
•
•

3.4.4.4

Signalering.
Datum tijd meting.
Waarde van de meting.

Laatste meldingen (5 max)

Dit onderdeel bevat:
•
•

Laatste 5 meldingen
Per melding:
o Signalering.
o Datum en tijd.
o Sensornaam.
o Sensor ID.
o Waarde van de meting.
o Indicatie of de melding verstuurd is.
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3.4.4.5

Grafiek of Tabel.

In dit onderdeel is, afhankelijk van het sensortype, een grafiek of een tabel te zien.
De periode van meting kan aangepast worden. De standaard waarde is 1 dag. Selecteer een andere
periode en klik op de knop ‘Toon’ om een andere periode te tonen.
3.4.4.6

Statistiek (indien voorgaande een grafiek is).

Dit onderdeel wordt alleen weergegeven indien voorgaande een grafiek, getoond wordt het gemiddelde, de
maximum en de minimum waarde van de metingen gebaseerd op de gekozen periode in de grafiek.
3.4.4.7

Gegevens.

Met de knop ‘Download CSV’ kan in dit onderdeel een CSV bestand worden gedownload met de metingen
gebaseerd op de gekozen periode. Het formaat van de uitvoer van de gegevens kan hier ook gekozen.
Standaard waarde voor uitvoer formaat is Excel (Nederlands)
Met de knop ‘Download rapport’ kan in dit onderdeel een overzichtsrapport in PDF formaat worden
gemaakt.
Dit overzichtsrapport bevat de volgende gegevens.
•

Rapport instellingen
o Aanmaakdatum.
o Begindatum.
o Einddatum.

•

Klant
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Naam.
Adres.
Huisnummer.
Huisnummer toevoeging.
Postcode.
Plaats.
Telefoon.
Mobiel.
Fax.

•

Algemeen sensor gegevens
o Sensor.
o Eenheid (type).
o Sid ( Sensor ID ).
o Interval (min.).

•

Alarmeringsinstellingen
o Actief.
o Dag.
o Alarmeringstijden.

•

Statistiek
o Gemiddelde.
o Maximum.
o Minimum.

•

Grafiek van de metingen
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