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ALGEMEEN

1.1
INLEIDING : A.D.A.S. staat voor “Analoog Digitaal Acquisitie Systeem”, waarbij het te meten signaal, 

dan wel via een analoog signaal (bijv. 4-20 mA) of digitaal binnen onze software wordt 
verwerkt.

Analoge signalen worden door zgn. AD/DA controllers in 12-, 14- & 16 bit resolutie 
verwerkt, afhankelijk van systeem vereisten en nauwkeurigheid.
De controllers kunnen analoge signalen nauwkeurig analyseren, naar een 12-, 14- of 16 
bits digitaal signaal omzetten en de spanningen op verschillende niveaus realiseren.
Door toepassing van deze AD/DA controllers kunnen dure omreken- en indicatie-
apparatuur achterwege blijven en de uitlezing en omrekening direct op de computer 
gerealiseerd worden.

Digitale signalen worden d.m.v. zogenaamde “remote I/O” systemen opgehaald, waarbij 
ITU het “MTL 8000 Most” systeem toepast.
Hiermee wordt met het veldinstrument d.m.v. Hart protocol gecommuniceerd en tussen 
de computer en het I/O systeem d.m.v. Modbus protocol.

Voor kleinschalige toepassingen (meetafstanden korter dan 400 meter) is een directe 
(point to point) meting een voordeel ten opzichte van metingen over een zgn. bus-
structuur. Ook heeft een point to point meting als voordeel dat alle meetpunten parallel 
worden uitgelezen (real time), daar waar een busstructuur geadresseerd werkt en zo een 
meetpunt alleen zichtbaar is als het wordt opgevraagd.

De 400 meter beperking is geen technische beperking, echter bepaald door de kostprijs 
van de benodigde instrumentatiekabel per meetpunt, welke van de meetopnemer tot de 
meetwaardeomvormer bij de computer dient te worden aangelegd.

1.2
SYSTEEM (DIGITALE UITVOERING):

- MTS magneto strictieve niveausensor, voorzien van HART®
Modelnummer : MRA2P1B51A1M0450S
Certificering : PTB ATEX EEx ia IIB T4 
Uitgang : Hart & 4 – 20 mA
Meetprincipe : Magneto strictief / vlotter
Voeding : 10,5 – 28 VDC
Sonde lengte : t/m 7000 mm
Meetlengte : t/m 6.800 mm
Lineariteit : ± 0,02% over meetlengte of 0,794 mm indien groter 
Repeatability : ± 0,01% over meetlengte of 0,381 mm indien groter
Nauwkeurigheid : ± 0,02% over meetlengte of 2,5 mm indien groter
Behuizing : IP 56, RVS 316 (1.4404)
Proces aansluiting : ¾” NPT verstelbare koppeling
Proces druk : max. 65 bar
Proces temperatuur : -40°C tot max. 150°C
Materiaal vlotter : RVS 316 (1.4404)
Minimum SG : 0.55

- PT 1000 temperatuuropnemers
Ingebouwd in bovenstaande niveausensor 
Type : PT1000
Uitgang : Hart
Meetprincipe : Weerstand
Repeatability : ± 0,1°C
Nauwkeurigheid : ± 1,5°C
Nulpunt (4mA) : tussen -40°C tot max. 124°C
Bereik : kleinste 7,2°C, grootste 150°C

- Computer 
Processor : minimaal Pentium IV of AMD XP+
Frequentie : minimaal 2,2 GHz
HDD : minimaal 30 Gb
Geheugen : minimaal 512 Mb
Scherm : minimaal 17” CRT / 15” LCD
Resolutie : minimaal 1024 x 768 16-bits
OS : Windows XP Professional
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vervolg 1.2;

- I.T.U. A.D.A.S. (Analoog Digitaal Acquisitie Software)
Software ter visualisatie en verwerking van de analoge 4 – 20 mA signalen naar de parameters, 
zoals omschreven in de inleiding. Binnen A.D.A.S. kunnen alle inkomende signalen worden 
geconfigureerd en afgezet worden tegen tanktabellen.
Na het invoeren van de productgegevens, zoals SG, uitzettingscoëfficiënt, etc., zal de inzinking van 
de vlotter gecompenseerd worden en volumes teruggerekend worden naar 15ºC.
Naast de verplichte onafhankelijke niveaualarmering beschikt u binnen de software over drie vrij in 
te stellen alarm niveaus (Laag, Hoog & Hoog/Hoog)
Inbegrepen zijn, binnen het redelijke, software aanvullingen en aanpassingen op klanten 
specificatie, waarbij gedacht kan worden aan alarm log-, rapport-, uitgebreide visualisatie functies, 
etc.

- Loop powered indicator, t.b.v. uitlezing bij afsluiter 
Type : 261
Certificering : Cenelec EEx ia IIB T4
Instelling : EEprom 
Karakter hoogte : 25 mm

- RVS Membraan manometers
Alternatief type voor : M138 7D63 B51
Meetbereik : -200 mbar / +800 mbar
Procesaansluiting : ½” BSP (M)
Materiaal : RVS 316
Kastmaat : 160 mm
Vulling : Vloeistof gevuld
Schakel contacten : 2 x instelbaar
Class. : EEx ia IIC T6

- Vlotter niveauschakelaars 86% en 97,5% alarmering, zoals besproken
Materiaal : RVS 316
Schakelpunten : ±1015 mm (86%) & ±345 mm (97,5%) vanaf flens
Output : SPDT Reed contacten, geschikt voor IS circuit
Procesaansluiting : DN50 PN16 flens

- Drukpressostaten
Type : RP2Y
Materiaal druk element : RVS 316L
Procesaansluiting : ½” BSP (M)
Bereik : 0 tot 1 barg
Overduk (permanent) : 10 barg
Max. druk (sporadisch) : 50 barg
Schakelpunt : ±40 kPa stijgend
Output : 1 x SPDT Reed contacten, geschikt voor IS circuit

- 2 x MTL8000 incl. MOST controller.
Twee onafhankelijke MTL 8000 remote I/O systemen, voorzien van eigen MOST controllers, 
processor modules, voorzien van eigen software en PLC functionaliteit, waarmee deze zelfstandig 
functioneert.
De systemen zijn opgebouwd uit carrier borden, waarop modules zijn gemonteerd, t.b.v. input en 
output. Voor de veld (dek) instrumenten zijn de modules direct zgn. intrinsiekveilig (explosie-veilig) 
uitgevoerd, waardoor andere componenten, zoals scheiders, klemmenstroken en interne bedrading 
overbodig zijn.

Beide modules werken volledig onafhankelijk van elkaar, conform de ADNR voorschriften, waarbij 
het niveau vooralarm (86%) gescheiden dient te zijn van het overvulalarm (97,5%).
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CONFIGURATIE

2.1
ALGEMEEN : Het configureren van het systeem wordt bij inbedrijfstelling door één van onze technici 

uitgevoerd en behoeft normaliter verder geen bijstelling.

De gehele configuratie wordt opgeslagen in de zgn. “Registry” voor de 32 bit Windows™ 
versies en in een backup databestand.

Voor een goede werking dient de getalsnotatie in Windows™ onder ‘Landinstellingen’ 
correct te worden ingesteld, Europees (1.000,00) of Amerikaans (1,000.00)

2.2
GEBRUIKER : Bij starten van het programma worden de gebruikers gegevens en of u een licentie heeft 

gecontroleerd en indien de gegevens niet compleet zijn verschijnt het invoerscherm voor 
de gebruikersgegevens. Deze gegevens zijn bij inbedrijfstelling al ingevoerd.

2.3
BESTANDEN : Net als bij de gebruikerscontrole worden de bestandslocaties en bestanden 

gecontroleerd op aanwezigheid en indien niet aanwezig zal het bestanden scherm 
verschijnen, waarmee naar de desbetreffende bestanden gezocht kan worden.

Er zijn vier bestandstypes nodig voor correcte werking van het programma en zijn in 
desbetreffende categorieën ingedeeld;

- Backup configuratie bestanden in subdirectory “Data” (“Config.mdb”)

- Log bestanden in subdirectory “Log” (extensie “mdb”)

- Product bestanden in subdirectory “Data” (“DbcAdnr.mdb”)

- Tanktabellen in subdirectory “Ttb” (extensie “dat”)
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vervolg 2.3;

Backup configuratie (selectie via ‘Zoeken’) Config bestanden locatie

Log bestanden (selectie via ‘Zoeken)   Log bestanden locatie

 “DbcAdnr.mdb” bestand (selectie via ‘Zoeken’)   “DbcAdnr.mdb” bestandslocatie

 Tanktabellen bestandslocatie
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vervolg 2.3;

Bovenstaande locaties worden opgeslagen d.m.v. de “Opslaan” knop, waardoor het 
de Windows™ “registry” wordt bijgewerkt.

Opmerking: Het programma gaat standaard uit van de locaties in de “Mijn documenten\IMR 
Software” map en voor de tanktabellen, de “Program Files\Niveaumeting\Ttb” map.

Bij inbedrijfstelling door één van onze technici zijn bovenstaande locaties reeds in-
gesteld en behoeven niet meer gewijzigd te worden.

Ondeskundig wijzigen kan resulteren in niet correct werken van het programma of zelfs 
verwijdering van bestanden.
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2.4
MEETWAARDEN Na opstartscherm met logo wordt het meetsysteem geïnitialiseerd door uitlezing van de 

Windows™ “registry”, waarin alle parameters (zero / span, digitale pulsen, etc.) per 
meetpunt is opgeslagen

Voordat het hoofdscherm (overzicht) verschijnt wordt u gevraagd uw naam op te geven 
voor operator doeleinden en vermelding in de log-bestanden. Dit is uit teschakelen in het 
configuratie scherm.

Als het programma voor het eerst wordt gestart, zijn de referentiewaarden t.b.v. de 
niveaumeting ingesteld op “default” en dienen op locatie te worden ingeregeld.

Via “Ok” gaat u naar het configuratie scherm ..................

..., die onderverdeeld is in diverse categorieën;

Opmerking: Bij inbedrijfstelling door één van onze technici zijn bovenstaande gegevens reeds in-
gesteld en behoeven niet meer gewijzigd te worden.

Ondeskundig wijzigen kan resulteren in niet correct werken van het programma.
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vervolg 2.4;

2.4.1. Algemeen;

Het eerste scherm (Algemeen) geeft de gebruikers – gegevens, output functie, help 
(Microsoft agent) karakter, alarm opties, type aqcuisitie module, netwerk modus, etc.

Al naar gelang de aangeschafte hardware en opties, wordt dit door één van onze technici 
ingesteld.

2.4.2. Niveaumeting;

De “Niveaumeet” categorie is onderverdeeld in het aantal meetpunten, waarin de te 
meten waarden zijn in te regelen.

Ook worden hier de diverse tanktabellen en eventueel vlottercompensatie tabellen aan 
de diverse tanks gekoppeld.
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Vervolg 2.4;

2.4.3. Temp. - meting;

Net als de “Niveaumeet” categorie is de “Temp.-meting” categorie onderverdeeld in het 
aantal meetpunten, waarin de te meten waarden zijn in te regelen.

2.4.4. Niveau additioneel;

Indien u bij “Algemeen” additionele meetpunten hebt geselecteerd, bijvoorbeeld slob- of 
bunker-tanks, dan kunt u deze hier configureren en verschijnen deze ook op het totale 
overzichtscherm.

Opmerking : Het installeren en configureren is door één van onze technici uitgevoerd bij inbedrijf-
stelling van het systeem en behoeft verder geen bijstelling.

Ondeskundig wijzigen kan resulteren in niet correct werken van het systeem, verwijde-
ring van bestanden of defecten aan de hardware.
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NIVEAUMETING

3.1
HOOFDSCHERM : Het hoofdscherm verwerkt en geeft alle informatie over de A.D.A.S. - software.

Omdat in dit scherm de volledige verwerking plaatsvindt, kan deze niet gesloten worden 
anders dan alleen door het volledig afsluiten van het programma.

Indien “Afsluit bevestiging” is aangevinkt wordt u “geprompt” en indien nodig kunt u het 
afsluiten annuleren.

In het hoofdscherm wordt volgende informatie weergegeven en verwerkt;

Per meetpunt (tank) -
1 Niveau in procenten
2 Niveau in centimeters (één positie achter de komma = mm)
3 Volume in liters bij act. temp. 
4 Soortelijk gewicht (in te stellen via product selectie)
5 Massa in kilogrammen bij 15ºC (afhankelijk ingestelde sg.)
6 Volume in liters bij 15 ºC.
7 Alarminstellingen (%)
8 Flow per tank (m³/uur)
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Vervolg 3.1;

Informatie en functie balk -

8 Product
9 Totaal volume in liters bij actuele temperatuur
10 Totaal volume in liters bij 15 ºC.
11 Metrische tonnen
12 Totale flow (m³/uur)
13 Nuttige capaciteit geselecteerde product (m³) 
14 Rest tijd van te verpompen hoeveelheid gedeeld door flow
15 Setpoint van te ontvangen product voor berekening rest tijd
16 Setpoint van lossen product tot hoeveelheid voor berekening rest tijd

Tanklocatie overzicht balk –

17 Meetbereik in procenten
18 Niveau in centimeters (één positie achter de komma = mm)
19 Flow per tank (m³/uur)
20 Optioneel Diepgang voor en achter
21 Laad/Los info, restant en geschat klaar

Tevens wordt via het hoofdscherm, indien ingesteld, een log bijgehouden om de in-
gestelde intervaltijd. 

3.1.1. Logfunctie De log-functie kunt u inschakelen via “Tijdinstellingen”, waarbij indien reeds inge-
schakeld een markering aanwezig is, zo niet dan kunt u deze inschakelen door gegevens 
“Gegevens loggen” aan te klikken, ......

....waarna u geprompt wordt een intervaltijd op te geven (minimaal 15 min. / 
maximaal 240 min.)

Op het moment dat u de log-functie inschakelt, worden de eerste gegevens opgeslagen 
in een tekst- en database-bestand, die per maand wordt aangemaakt ;

(06_2003 Log maand 06 “Juni” + jaartal “2003” + log)
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Het tekst log-bestand is met vast aantal karakter instellingen, zodat importeren in 
bijvoorbeeld database- of spreadsheet-programma’s mogelijk is.
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vervolg 3.1;

3.1.2. “Sample” tijd “Sample tijd” kunt u instellen door  “Sample tijd instellen” in “pull-down” aan te klikken, 
waarmee u de te meten gegevens sneller of langzamer binnenhaalt en verwerkt,.........

....waarna u “geprompt” wordt een intervaltijd op te geven.

Hele getallen zijn seconden en de decimalen zijn milliseconden bijv.;
- 1 = 1 seconde
- 5 = 5 seconden
- .1 = 100 milliseconden

3.1.3. Flowberekening Om de laad- en los-snelheid (flow) te berekenen wordt een beginstand opgenomen en 
na een vooraf ingestelde tijd (standaard 90 sec.) een eindstand, waarbij het verschil 
gedeeld door die tijd de flow is. Bij veel turbulentie in de tank kan de flow onrustig zijn, 
wat door een langere tussentijd op te lossen is (Let op dat flow indicatie langer op zich 
laat wachten).

....waarna u “geprompt” wordt een intervaltijd op te geven.

3.1.4. Meetwaarden Instellingen van de meetpunten kunnen bekeken worden d.m.v. het “Instellingen” “pull-
down” menu de “Niveaumeet instellingen” of “Temperatuur instellingen” te selecteren.

Er kunnen geen veranderingen worden aangebracht in dit scherm, daarvoor dient u 
d.m.v. een autorisatie code de configuratie functie vrij te geven.
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vervolg 3.1;

3.1.4. Alarmen Binnen A.D.A.S. kunnen zgn. softwarematige alarmen worden ingesteld en weer-
gegeven. LET OP, dit zijn geen hardwarematige alarmen en dienen alleen als 
hulpmiddel voor bijvoorbeeld melding van gewenst tankniveau.

Er kunnen drie alarmen per tank worden ingesteld;
- Laag alarm (blauw)
- Hoog alarm (geel)
- Hoog-Hoog alarm (rood)

Het Hoog-Hoog alarm kan niet worden uitgeschakeld of boven de 97% worden ingesteld, 
dit als extra controle op de hardwarematige alarmen.

Het hoofdscherm geeft weer of de “Alarm” functie is ingeschakeld d.m.v. een afbeelding 
met de mededeling “Alarm actief” en is via het “Alarmen” menu aan en uit te schakelen.

De alarmen worden d.m.v. het verschuiven van de alarm indicaties of via het “Modules” 
scherm ingesteld.

Door één keer op de “Alarm” indicatie te klikken verschijnt een dun streepje, die omhoog 
en omlaag geschoven kan worden met daarbij aangegeven het percentage.

De hoogte wordt opgeslagen door nog een keer de linker muisknop aan te klikken op het 
gewenste percentage zoals in de indicatie aangegeven, waarna u wordt “geprompt” deze 
instelling op te slaan. Als u “Nee” selecteert wordt de actie geannuleerd.

Om het ingestelde alarm percentage te zien, schuift u de muisaanwijzer op de alarm-
indicatie, waarna een geel info vlak verschijnt met het percentage.

LET OP: Percentage is over de hoogte en niet over het volume

Opmerking : Het is raadzaam een veilig percentage te bepalen voor de desbetreffende alarmen, door 
uzelf te vergewissen van de niveaus in de tanks en te bepalen, o.a. afhankelijk van de 
pompsnelheid of u voldoende tijd hebt adequaat te reageren.
Ook dient u zichzelf op de hoogte te stellen van eventuele richtlijnen of regelgeving.
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vervolg 3.1;

3.1.4.1 Accepteren; Als een alarm geactiveerd wordt, verschijnt er een indicatie scherm met alarm locatie, 
-percentage en -niveau.

D.m.v. de accepteer knop kan het alarm bevestigd worden, waarna een bevestiging op 
het overzicht scherm bij de desbetreffende locatie verschijnt.

Indien het systeem is uitgerust met een externe lamp en acceptatie blok, dan kan de 
accept functie ook daarop worden uitgevoerd.

3.1.4.2 Reset Er zijn twee reset modus; “automatisch” of “ handmatig”, die u desgewenst kunt 
selecteren, door de gewenste modus aan te vinken onder het alarmen “pull-down” menu. 

Bij automatische reset, zal nadat het alarm is geaccepteerd en het niveau onder de 
ingestelde alarmwaarde komt zichzelf resetten.

Het kan voorkomen dat het gewenst is, bijvoorbeeld als het niveau rond het ingestelde 
alarmpunt blijft schommelen, om de alarmen handmatig te resetten.
Dit doet u door voor aanvang van pompactiviteiten de alarmen te controleren en 
vervolgens af te vinken, wat alleen mogelijk is als het niveau onder de ingestelde 
alarmwaarde bevindt.

Opmerking : Uitzondering op de reset modus heeft het zgn. Hoog/Hoog alarm (rode markering), die 
ten eerste niet boven 97% vulling ingesteld kan worden en zichzelf automatisch reset als 
het niveau onder het vooralarm (gele markering) is geweest.
U kunt deze functie uitschakelen in het configuratie scherm onder “Algemeen” …….

………, echter alleen nadat u de autorisatie code hebt ingevoerd.
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vervolg 3.1;

3.1.5. Kleuren; De “Niveau indicator” kleuren kunnen gewijzigd worden om zo in combinatie met de 
systeem kleur instellingen van Windows™ een goed zichtbaar scherm te creëren. 

Via “Beeld” en “Bargraph Kleuren” activeert u een kleur instel scherm, waarmee u de 
kleur instellingen kunt wijzigen.

Indien u percentage aanduiding in de “Niveau indicatoren” wenst, kunt u deze in of uit 
schakelen via “Beeld” en “Toon percentage”, waarbij indien ingeschakeld een markering 
is aangegeven.
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3.2
VERKENNER : Als de meting actief is worden, indien ingeschakeld de niveaus en alarmen gelogd en 

opgeslagen in databestanden.
U kunt deze gegevens raadplegen in de verkenner, door in het ‘pull-down’ menu 
“Bestand” op Log verkenner te drukken ……..

…….. waarna het verkenner scherm verschijnt.

Door een tank te selecteren zal de bijbehorende configuratie, desbetreffende alarmen en 
niveaus uit het log worden weergegeven.
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3.3
PRINTEN : Zowel in het “Bestand” ‘pull-down’ menu als in de menu balk kunt u het print selectie 

scherm oproepen, ……..

……. waarmee u informatie uit het logbestand kunt selecteren d.m.v. zgn. SQL 
zoekopdrachten, die buiten de zelf samen te stellen formule, door het programma, 
afhankelijk van uw selectie wordt samengesteld.

Selectie mogelijkheden zijn;
- Alle records : Alle opgeslagen records worden geprint
- Huidige meterstanden : De huidige meterstanden worden geprint
- Van datum tot datum : Alle standen tussen de datums worden geprint
- Op datum / tijd : Eén specifiek log wordt geprint
- Aangepaste formule : Hier kunt u uw eigen SQL functie invoeren

D.m.v. “Afdrukvoorbeeld” ……..

…… wordt het voorbeeldscherm getoond, die onderaan verschillende functies voor print 
en export mogelijkheden bevat.
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LADEN / LOSSEN

4.1
Algemeen : De niveaumeting wordt niet alleen gebruikt voor statische getallen alleen, als niveau en 

temperatuur. Uit deze getallen kunnen meer gegevens berekend worden, zoals volumes 
bruto naar netto 15 of 20 graden Celsius, massa, etc.
Hiervoor heeft men product gegevens nodig als soortelijk gewicht, netto volume 
berekeningsmethode, uitzettingscoëfficiënt (t.b.v. chemie) voor berekening naar netto, 
etc. Een stap verder zijn de lading rapporten, danwel via bijv. Suneti Binnenmaat of via 
onze eigen Tankmaat.

4.1.1. Product selectie; Om te beginnen dient u eerst een laadplan te maken via de knop “Product selectie” 
………….

………., waarna het selectiescherm verschijnt.

Eerst leegt u het bestaande laadplan d.m.v. knop “Laadplan legen” …..

…......., vervolgens “Ja”.
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vervolg 4.1;

Alle tanks zullen grijs worden en de Vervoer-capaciteit geeft  0 liter aan.

Selecteer het product dat u gaat vervoeren, ……..

…… bijv. Nafta (Aardoliedestillaten) en als deze nog niet in het overzicht voorkomt, kan 
deze worden toegevoegd d.m.v. rechter muisknop en in het menu “Product toevoegen” 
te selecteren. Een ADNR productlijst verschijnt, ………

………… waar op naam, ADNR code of UN nummer gezocht kan worden en deze 
overnemen in het werk databestand via de knop “Overnemen”

Vervolgens dient u de gegevens aan te vullen met uitzettings-coëfficiënt, soortelijk 
gewicht, omrekenmethode, max. vulling etc., afhankelijk van de vervoerseisen …..

.. en opslaan d.m.v. “Opslaan” knop.

LET OP: De bijgevoegde ADNR lijst vermeld de oude Cijfer (2B), daar waar volgens de ADNR 
2003 eisen Verpakkings groep (II) vermeld moet worden.
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LET OP: Bij het invullen van de gegevens de juiste notatie gebruiken, zoals komma’s en geen 
punten. Soortelijk gewicht in decimalen (0,8456) en niet kilo’s per m³. 
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vervolg 4.1;

Selecteer vervolgens de tanks die u gaat laden, door deze met de muis aan te klikken, 
waarbij tevens de nuttige vervoers-capaciteit wordt weergegeven, afhankelijk van de 
Max. vulling.

De geselecteerde tanks opslaan met de onderste “Opslaan” knop …….

…. waarna deze verschijnt in het geselecteerde producten overzicht met bijbehorende 
kleur.

U kunt op deze manier tot zes partijen selecteren, ieder met zijn kleur, wat het overzicht 
vereenvoudigt.

Bij de tempratuur instellingen, kunt u alarm punten ingeven, bijvoorbeeld Benzeen stolt 
bij 7ºC. Door hier bij Hi 90 en bij Lo 10 in te vullen zal als de temperatuur onder de 10 
graden komt een alarm verschijnen.

Indien u geen temperatuur alarmen wenst hier dan Hi 90 en Lo -9 invullen.

Deze instellingen worden nadat u op “Ok” hebt gedrukt, weggeschreven naar de 
controller in de systeemkast. Dus ook als de computer niet aanstaat zal het alarm actief 
blijven.

De knop “Ok” sluit de product selectie.
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vervolg 4.1;

In de niveaumeting staan nu de geselecteerde producten met bijbehorende kleuren.

4.1.2. Overige functies; In de diverse schermen zijn een aantal functies aanwezig, ter informatie en om deze 
zichtbaar te maken, o.a.;
- Kleur per te vervoeren partij
- Setpoint voor berekening resttijd laden of lossen
- Soortelijk gewicht per product tonen

4.1.2.1. Partijen; Er kunnen tot 6 partijen worden opgegeven met ieder hun eigen kleur om het overzicht te 
vereenvoudigen.

In het Product selectie scherm kan naast ieder geselecteerd product een kleur gekozen 
worden, d.m.v. de rechter muisknop de gewenste kleur te selecteren.

Waarna deze in het overzicht als volgt zichtbaar worden.

4.1.2.2. Resttijd; Om de resttijd van het laden of lossen uit te kunnen rekenen, moet een setpoint 
opgegeven worden van te laden tot of te lossen tot een bepaalde hoeveelheid in m³.

Bijvoorbeeld 1000 m3 zal bij een flow van 500 m³/uur 2
uur in beslag nemen. 

De vermelde nuttige laadcapaciteit is de hoeveelheid 
van het laatst geselecteerde product uit het product 
selectie scherm. 
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LET OP: Het setpoint is altijd tot de totale hoeveelheid van alle producten, bijvoorbeeld u 
heeft al 2000 m³ aan boord en u krijgt nog 1000 m³ van een ander of hetzelfde product, 
dan is het setpoint 3000 m³.
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vervolg 4.1;

4.1.2.3. Gereed; Afhankelijk van de ingegeven te laden of lossen hoeveelheid (4.1.2.2) berekend het 
systeem het restant en de verwachte tijd gereed.

4.1.2.4. Product info; In het hoofdscherm van de niveaumeting staat het product per tank vermeld.

Door met uw muis cursor hier op te staan verschijnt de complete productbenaming en 
soortelijk gewicht, ……….

…….. waar op dat moment mee gerekend wordt en indien van toepassing de vlotter 
inzinking wordt gecompenseerd.
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REISRAPPORTAGE

5.1
“Tankmaat”: Onderdeel van onze A.D.A.S. Niveaumeting is ons zgn “Tankmaat” pakket die vergelijk-

bare functionaliteit heeft als Suneti© Binnenmaat, echter toegespitst op onze eigen 
hardware en wordt niet als los software pakket geleverd.

Vanuit de A.D.A.S. Niveaumeting wordt het laadplan, productgegevens en meter-
standen ONLINE verwerkt in “Tankmaat”, waardoor het aantal handelingen van 
gegevens invoer geminimaliseerd is.

Ook bevat A.D.A.S. Niveaumeting een standaard export functie voor Binnenmaat van 
Suneti© of BitSoft©. De meterstanden worden weggeschreven naar tekstbestanden op 
de harde schijf, vanwaaruit deze gegevens geïmporteerd kunnen worden in respec-
tievelijk  Suneti© of BitSoft© Binnenmaat. Hierbij worden geen productgegevens 
geëxporteerd, die moet u hier handmatig invoeren en de meterstanden zijn niet ONLINE 
beschikbaar, echter moet u d.m.v. importeren inlezen. Deze functie wordt “AS IS” door 
ons geleverd en verwijzen voor de verdere functionaliteit naar Suneti© of BitSoft©.
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vervolg 5.1;

5.1.1. Aanvang reis; Bij de aanvang van de reis heeft u al een laadplan gemaakt. Zie 4.1.1. pagina 18.
Door op de ‘Tankmaat’ te drukken …..

….. worden de meterstanden weggeschreven naar C:\Dati\ t.b.v. Suneti© of BitSoft© 
Binnenmaat en/of wordt het reisrapportage programma gestart indien al niet actief. In 
ons geval “Tankmaat”.

Selecteer “Nieuwe meting”, waarbij een opvolgend reisnummer wordt aangemaakt, nadat 
u op opslaan hebt gedrukt ……

….. of indien deze al was aangemaakt, bijvoorbeeld 003_2004, het invoer scherm 
verschijnt.

U ziet vier tabbladen, waar u de reisgegevens in kunt vullen;
- Reisgegevens : Algemene gegevens
- Laad / Los-metingen : Meterstanden
- Datum / Tijd : Meld, aanvang, vertrek, etc.
- Memo velden : Aantekeningen betreffende reis
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vervolg 5.1;

5.1.1.1 Reisgegevens;

Vul hier de laad- en los-plaats gegevens in en alle overige gegevens die bekend zijn.

5.1.1.2 Metingen;

In het metingen overzicht worden de meterstanden ingevuld, handmatig, via “online 
meting” op de laadplaats of op de losplaats.
Bij “online meting” zullen de meetgegevens permanent worden overgenomen uit de 
A.D.A.S. Niveaumeting en ook worden doorgerekend naar netto en massa.
Handig voor laden of lossen op kilogrammen.

NIVO’S PER TANK : Eigen meting aan boord
SCHEEPSMETING : Doorgerekende gegevens van schip
CONNOSSEMENT : Gegevens van de wal na laden of lossen

VERSCHIL SCHIP/WAL : Vergelijk SCHEEPSMETING & CONNOSSEMENT

Bij het handmatig invullen van gegevens geen punten gebruiken en alleen komma’s bij 
de tempratuur en soortelijk gewicht (dichtheid).

Het soortelijk gewicht aanpassen, doet u in het product kader ….

…. gevolgd door “Enter”, waarna in de SCHEEPSMETING deze wordt doorgerekend.
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vervolg 5.1;

5.1.1.3 Datum / Tijd;

De desbetreffende Data en Tijden vult u in dit tabblad in, o.a. voor het SNITS timesheet.

5.1.1.4 Memo velden;

Bij de memo velden kunt u notities opnemen, die bijvoorbeeld op de protest brieven 
(“Letter of protest”) worden vermeld.
Maak de notities niet te lang, i.v.m. de beperkte ruimte op de rapporten.

5.1.2. Opslaan; Voordat u het reis gegevens scherm sluit, dient u alle wijzigingen eerst op te slaan d.m.v. 
de “Opslaan” knop.

Doet u dit niet, dan zullen al uw wijzigingen verloren gaan.

U kunt op ieder gewenst moment op opslaan drukken en via “Bestaande meting” ….

…. terugkeren naar uw laatste reis en ingevoerde gegevens.
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vervolg 5.1;

5.1.3 Printen; “Tankmaat” is voorzien van een vrij te configureren print functie, waar het rapport is 
opgebouwd d.m.v. een achtergrond in de vorm van een GIF bestand en tekst positie 
bestand.

Hierdoor zijn vrij eenvoudig rapporten te genereren en toe te voegen, bijvoorbeeld indien 
u gebruik wilt maken van eigen opmaak t.b.v. uw verlader of opdrachtgever.

In het afdrukken kader vindt u de geïnstalleerde rapporten.

Kies het gewenste rapport en druk op “Afdrukken”, waarna u de 
gewenste printer kunt selecteren.

Zodoende kunt, afhankelijk van geïnstalleerde printer/fax uw rapport op papier printen, 
direct faxen of opslaan in bijvoorbeeld een PDF bestand.


