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1 Inleiding 

Deze handleiding beschrijft de installatie, configuratie en inbedrijf name van de TSEC 2000 OVL bij 
project leveringen. 
 
Bij een project leveringen zijn de meeste instellingen af fabriek al geconfigureerd. Het kan zelfs ook 
dat alle instellingen af fabriek zijn ingesteld. 

2 Leveromvang 

Het leverpakket van de TSEC 2000 OVL omvat: 
 

 TSEC 2000 OVL DIN rail module 
 Optioneel DIN rail 35 mm, afhankelijk van project 
 Antenne afhankelijk van project: 

o Puck buiten antenne 
o Staaf buiten/binnen antenne 
o Stub binnen antenne 

 P1 communicatie kabel 

3 Generieke werking TSEC 2000 OVL 

De TSEC 2000 OVL regelt de dagelijkse schakelingen van de openbare verlichting. Bij zonsondergang 
wordt de verlichting op het gewenste tijdstip geschakeld, bij zonsopkomst op het gewenste tijdstip 
weer uitgeschakeld. Gedurende de donkerperiode kan de verlichting volgens een tijdplanning in delen 
geschakeld worden. De schakelingen en werking van de verlichting worden bewaakt en gemeld naar 
een centrale server voor verdere verwerking. Bij gebruik van een slimme meter kunnen de 
meterstanden en het actuele verbruik gemeld en bewaakt worden. 

4 Montage 

Monteer de TSEC 2000 OVL in de voedingskast op een 35 mm DIN rail op een geschikte locatie zodat 
deze vocht- en stofvrij is. Gebruik voor de montage eventueel de optioneel bijgeleverde DIN rail. 
Controleer vooraf of de positie in de voedingskast geen problemen geeft met de lengte van de 
antennekabel 1,5 meter en de P1 slimme meter kabel 1 meter.  
 
Afhankelijk van de behuizing van de voedingskast, kunststof of metaal, en de lokale ontvangststerkte 
zijn diverse antennes beschikbaar. De montage van de antenne is afhankelijk van het meegeleverde 
type: 
 
 
Stub antenne voor directe montage aan de TSEC 2000 OVL in de voedingskast,  
44x19x9 mm 

 

Staaf antenne voor binnen of buiten gebruik met een 3 dB versterking, 217x30x115 mm, 
lengte antenne kabel 1,5 meter 
 
Schijf (puck) antenne voor buiten gebruik, vandaalbestendig 80x74x15mm 
lengte antenne kabel 1,5 meter, boorgat M10, lengte schroefdraad 19mm 
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4.1 IP 65 klasse behuizing 

Voor de TSEC 2000 OVL is een IP klasse 65 behuizing beschikbaar. De TSEC 2000 OVL wordt in de IP 
65 behuizing geplaatst op een DIN rail. De IP 65 behuizing is voorzien van wartel ingangen aan alle 
vier de zijden en wordt geleverd met vier kunststof wartel invoerdelen. Tevens zijn extra PG wartels 
leverbaar. 
 
Kunststof opbouw, Intern railtype 35mm, afmeting B x H x D  159 x 200 x 112 mm  
 

 

5 Aansluitingen 

De TSEC 2000 OVL is voorzien van vier aansluit blokken. Deze zijn op de behuizing gemarkeerd. De 
aansluitingen kunnen per project verschillen en zijn onder andere afhankelijk van het aantal gebruikte 
relais, de slimme meter en bijvoorbeeld het deur contact.  

 
Let Op! 230VAC aansluitingen, werk veilig! 
 

5.1 Stroomvoorziening en antenne 

 
 
J1 Netspanning 90 – 260 VAC L fase 
     N nul 

  Antenne SMA female connector met schroefaansluiting 

5.2 Relais uitgangen 

 
 
J2 K1 relais 1 (max 230V-5A) 
J3 K2 relais 2 (max 230V-5A) 
J4 K3 relais 3 (max 230V-5A) 
 
De TSEC 2000 OVL is voorzien van drie relaisuitgangen. De functie van de relais zijn vrij te 
configureren. Bij toepassing met een avond- en door/nacht brander wordt K1 standaard voor de 
avondbrander en K2 voor de door/nacht brander ingesteld.  
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5.3 Lichtstatus ingangen 

 
 
J5  L fase lichtgroep 1 
 N nul lichtgroep 1 
 
J6  L fase lichtgroep 2 
 N nul lichtgroep 2 
 
J7  L fase lichtgroep 3 
 N nul lichtgroep 3 
 
De lichtstatus ingangen kunnen direct op de uitgaande netspanning van de magneetschakelaars 
aangesloten worden. Zodra een magneetschakelaar door K1, K2 of K3 geactiveerd is kan de afgaande 
spanning (naar de masten) ingelezen en gemeld worden. De nul aansluiting is galvanisch gescheiden. 

5.4 Signaal ingangen 

 
J8 1 ingang 1 
 C massa ingang 1 en 2 
 2 ingang 2 
 
J9 3 ingang 3 
 C massa ingang 3 en 4 
 4 ingang 4 
 
De signaal ingangen kunnen zowel met een maak- als een verbreek contact aangestuurd worden. De 
signaal ingang wordt bijvoorbeeld gebruikt voor een deur contact zodat op de server zichtbaar is 
wanneer welke voedingskast geopend is. De signaal ingangen kunnen voor allerlei bewakingen 
toegepast worden zoals de bewaking van een pomp. De signaal ingangen worden gemeld naar de 
server. 
 

5.5 Slimme meter poort P1 

 
 
P1 RJ 11 aansluiting 
 
Bij toepassing van een slimme meter kan deze via de meegeleverde P1 kabel aangesloten worden. In 
de configuratie kan de toepassing en de gewenste meldingen en bewakingen ingesteld worden. 

5.6 Aansluitvolgorde 

De aansluitingen kunnen het beste in onderstaande volgorde aangesloten worden.  
   

1. GSM antenne, schroef de SMA connector hand vast op de TSEC 2000 OVL. De vaste montage 
van de beugel of puck antenne, kan bij twijfel over de signaalsterkte ook na de diagnose 
uitgevoerd worden. In de diagnose is de signaalsterkte zichtbaar zodat daarmee de optimale 
antenne positie bepaald kan worden. 

2. Teruglezen status van de verlichting: Sluit de gebruikte 230V uitgang(en) van de 
magneetschakelaar(s) (fase en nul) aan op J5, J6 en J7 230 VAC lichtstatus ingangen 
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3. Sturing verlichting: Sluit de 230 V stuurspanning voor de magneetschakelaar(s) aan op J2-K1, 
J3-K2 en J4-K3 (bij vervanging van een 230VAC TF relais kan de bedrading van het TF relais 
overgenomen worden) 

4. Sluit, indien aanwezig, het deurcontact aan op de ingang J8-1 
5. Verbind, indien aanwezig, de P1 communicatiekabel met de P1 poort van de slimme meter 
6. Sluit de voedingsspanning 230V aan op de TSEC 2000 OVL J1 90-260 Vac in* 

 
* indien de SIM kaart nog niet af fabriek geplaatst is dient deze eerst geplaatst te worden, zie 
hoofdstuk 9. 

5.7 Voorbeeld schema 2 groepen 

Onderstaand is een voorbeeld schema weergegeven van een installatie met 2 groepen; avond brander 
en door brander. 
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6 LED indicatie 

De TSEC 2000 OVL is voorzien van vier indicatie LED’s, de betekenis is als volgt:  
 
 

Groen AAN: voeding ok, TSEC 2000 is stand-by (gereed voor bedrijf) 
KNIPPEREN snel: TSEC 2000 start op 
KNIPPEREN langzaam: voeding storing aanwezig 

 
Rood AAN: actief met verzenden melding naar de server  

KNIPPEREN langzaam: wachttijd tussen oproeppogingen (1 x per seconde) 
KNIPPEREN snel: 10 seconden: melding ontvangen door server  

 
Geel C KNIPPEREN: P1 koppeling naar slimme meter in storing  
 
 
Geel ! KNIPPEREN lang AAN, kort UIT: GSM storing  

KNIPPEREN snel: overdracht storing 

7 Testknop 

Het front van de TSEC 2000 OVL is voorzien van een testknop. De testknop activeert de relais 
gedurende een bepaalde tijd. In de configuratie kan de werking en activeringstijd ingesteld worden. 

8 USB poort 

Het front van de TSEC 2000 OVL is voorzien van een mini USB poort. De configuratie software 
ParamIt+ maakt gebruik van de USB poort.  

9 SIM kaart 

De SIM kaarthouder voor een micro sim is achter het front gemonteerd. Het front 
kan verwijderd worden door deze omhoog te wippen met een kleine 
schroevendraaier tussen de sleuven links en rechts. De SIM kaarthouder heeft een 
druk-klik mechanisme. Plaats de SIM door deze met de gouden contacten naar de 
print gericht in de houder te schuiven tot een klik hoorbaar is en de SIM na loslaten 
blijft zitten. Bij projectleveringen is de SIM kaart al af fabriek geplaatst. 
Plaats de SIM kaart voordat de TSEC 2000 OVL op de netspanning aangesloten 
wordt. 

10 Configuratie en Diagnose ParamIt+ 

Alle parameters voor de TSEC 2000 OVL kunnen met het programma Param-It+ ingesteld worden. 
Param-It+ is de tweede generatie van het universele programma voor de programmering en beheer van 
de TSEC generatie. ParamIt+ wordt geleverd met een installatie programma. Deze zorgt voor een 
eenvoudige en nagenoeg automatische installatie.  
 
 

Start het programma op via de snelkoppeling  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Indien nog geen gebruikers zijn aangemaakt start het programma op met een default inlog scherm: 
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Druk op OK of enter, er volgt een controle of een nieuwere versie van ParamIt+ beschikbaar, hierna 
volgt het startscherm: 
 

 

10.1 Koppelen TSEC 2000 OVL 

Zorg ervoor dat de TSEC 2000 OVL voorzien is van voedingsspanning en sluit via de USB kabel de TSEC 
2000 OVL aan op de PC/Laptop. 

 
ParamIt+ zal de TSEC 2000 OVL automatisch herkennen en het juiste programmeer blad openen. Hierin 
worden de TSEC 2000 OVL gegevens weergeven. Een correcte verbinding wordt linksonder in het scherm 
aangeduid met een ronde groene indicatie, rechts daarvan wordt de softwareversie van de TSEC 2000 
OVL weergegeven.  
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Mogelijk wordt bij de eerste koppeling de driver eenmalig geïnstalleerd. Onder Device info word 
informatie over het aangesloten product weergegeven bij Site Info kunnen enige administratieve 
gegevens ingevuld worden, deze hebben geen configuratie functie.  

 
 

 
 

10.2 Password TSEC 2000 OVL 

De TSEC 2000 OVL kan voorzien worden van een password, aangezien de TSEC 2000 OVL in afgesloten 
voedingskasten wordt geplaatst zal het password niet geactiveerd zijn.  

10.3 Gemaakte configuratie voor de TSEC 2000 OVL opslaan / oproepen 

 
Opslaan van gemaakte configuratie, druk op Bestand –> Opslaan als…  

 
Een nieuw dialoog venster “Sla parameters op” wordt geopend. Bij Bestandsnaam wordt een unieke 
file naam opgegeven deze kan naar wens aangepast worden, bijvoorbeeld met de voedingskast naam 
of nummer erbij. Daarna op opslaan drukken om het bestand op te slaan. Default worden de 
bestanden in C:\Users\Gebruikersnaam\Documents\ParamIt+\Parameters opgeslagen. Dit is in het 
menu Options te veranderen. Tevens kunnen nieuwe submappen aangemaakt worden. 
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Openen van bestaande configuratie, druk op de opengeklapte file map.  
 
Nieuw dialoog venster ‘Open TSEC 2000 OVL parameter bestand’ wordt geopend, kies configuratie 
bestand uit de lijst en druk op openen.  
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10.4 Configuratie TSEC 2000 OVL uitlezen  

De configuratie uit de TSEC 2000 OVL kan worden ingelezen door de knop Ontvangen aan te klikken: 
 

 
  

10.5 Configuratie aanpassen 

De TSEC 2000 OVL kan het eenvoudigst geconfigureerd worden door de tabbladen van links naar rechts 
te doorlopen. De meeste instellingen zijn projectmatig al af fabriek ingesteld. In deze handleiding worden 
de meest gebruikte instellingen voor toepassing in TF projecten besproken 

10.6 Tabblad Modules 

In het tabblad modules worden de instellingen voor de hardware modules GSM en P1 slimme meter poort 
geconfigureerd. 

 

 
 

GSM APN bij gebruik eigen SIM kaart 
De GSM module is geïntegreerd verzorgt de communicatie en tijdsynchronisatie. Bij leveringen van de 
SIM kaart door Telesignal is deze reeds geconfigureerd. Bij gebruik van een eigen SIM kaart kan deze 
ook door Telesignal reeds geconfigureerd zijn, indien nodig kan in de velden APN, Gebruikersnaam en 
Wachtwoord de gewenste gegevens van de eigen SIM kaart ingevuld worden. 

   
P1 slimme meter poort (RS232) 
Indien een slimme meter wordt aangesloten worden bij RS232 de poortinstellingen vastgelegd. Deze 
instelling is afhankelijk van het type slimme meter en de DSMR versie. Telesignal houdt hiervan een up-
to-date instellinglijst bij. De moderne slimme meters gebruiken: 
 
UART1 , 115200 bd, 8 databits, 1 stopbit, none parity, P1 geïnverteerd  
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10.7     Tabblad Rapportage 

In het Tabblad Rapportage worden de verbindingswegen en de gegevens voor de servers ingesteld. Deze 
zijn af fabriek volledig ingesteld op mogelijk het promnummer na. Het promnummer is de unieke 
identificatie van de TSEC 2000 OVL. Indien bij de levering is afgestemd dat het unieke promnummer bij 
de installatie wordt ingesteld door de aannemer/installateur dient deze bij de rood omcirkelde velden per 
voedingskast ingesteld te worden. Indien bij project levering is afgestemd dat deze af fabriek uniek zijn 
ingesteld dan zijn geen verdere aanpassingen nodig in dit tabblad.  

 

 

10.8     Tabblad Encryptie 

Het tabblad Encryptie wordt in de TSEC 2000 OVL niet gebruikt. 

10.9     Tabblad Ingangen 

Het tabblad Ingangen heeft vijf sub tabbladen met diverse ingang instellingen. Generiek gelden de 
volgende gebruiker instellingen: 

 Aansluiting: type aansluiting op de ingang en of deze ingeschakeld is; bijvoorbeeld maak contact 
of 230VAC status. 

 Vertraging: indien de ingang weer in rust is binnen de ingestelde vertragingstijd zal deze niet 
worden gemeld. 

 Tekst: aanvullende informatie welke op de server zichtbaar is; bijvoorbeeld naam van een 
verlichting groep. 

 
Alarm Ingangen 
Signaal ingangen 1 t/m 4 J8 en J9, zie 5.4. 
De signaal ingangen kunnen ingesteld worden als Normaly Closed (verbreek contact) of Normaly Open 
(maak contact). De signaal ingangen kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld een deur contact of 
externe storingen door te melden. In onderstaand voorbeeld is signaal ingang 1 als verbreek contact 
ingesteld voor een deur contact. Zodra de voedingskast wordt geopend zal dit aan de server gemeld 
worden. 
 
Licht status ingangen L1 t/m L3, zie 5.3. 
Op de licht status ingangen kunnen direct de 230VAC van de afgaande groepen aangesloten worden. De 
fasen en nullen zijn galvanisch gescheiden. De licht status ingangen geven de indicatie op de server of 
de verlichting is ingeschakeld. In onderstaand voorbeeld zijn twee licht status ingangen ingesteld, de 
avondbrander en de doorbrander.    
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Voeding 
De TSEC 2000 OVL is voorzien van een netvoeding en een lithium noodstroom cel. Beide worden bewaakt 
en gemeld naar de server bij een uitval of storing. In het onderstaande voorbeeld is een vertraging van 
5 minuten voor netuitval ingesteld. Deze tijd kan naar wens aangepast worden. 
 

 
 
Timers 
In het tabblad timers worden de periodieke controle en energie meldingen ingesteld. Deze zullen veelal 
al af fabriek vastgelegd zijn. De periodieke melding voor de energie data kan dagelijks op een vast 
tijdstip maar ook ieder uur indien men, bijvoorbeeld tijdelijk, gedetailleerdere verbruiksdata van een 
voedingskast wil ontvangen.  
 

 
 
Systeem 
In het tabblad Systeem zijn de Testknop en de controle van de slimme meter poort ingesteld. In het 
voorbeeld is de testknop 5 seconden vertraagd, pas na indrukken langer dan 5 seconden wordt de test 
functie uitgevoerd. 
De GSM IP wordt gebruikt voor de LED indicatie van de TSEC 2000 OVL.  
De P1 poort instelling zorgt voor de bewaking van de slimme meter. Indien een slimme meter is 
toegepast wordt deze elke minuut gecontroleerd. Indien de slimme meter niet meer reageert zal hiervoor 
een storingsmelding gestuurd worden naar de server. Indien geen slimme meter wordt aangesloten zal 
deze ingang op “Uitgeschakeld” staan. 
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Customized inputs 
In het tabblad Customized Inputs kunnen maximaal de zeven gemeten waarden uit de P1 slimme meter 
poort bewaakt en gemeld worden. Afhankelijk van het type slimme meter en de DSMR versie zijn de 
vermogens per fase en de spanningen per fase beschikbaar. Het totaal vermogen (eerste positie) is bij 
elk type slimme meter beschikbaar. Stel de vertraging minimaal in op vijf minuten. 
 
Om tot een juiste instelling en bewaking te komen biedt het diagnose menu een weergave van het 
actuele verbruik bij de verschillende lichtsituaties.  
 
De TSEC 2000 OVL kent twee licht situaties: 

 Schema A en B zijn actief (lichten aan) 
 Schema B is actief (lichten gedimd) 

 

 
 
De bewaking is op twee manieren in te stellen: 
 
Handmatige drempels vermogen 
Bij de handmatige drempels wordt een ondergrens per lichtsituatie ingesteld. In het diagnosemenu 
kunnen de verschillende lichtsituaties eenvoudig nagebootst worden waarbij het actuele verbruik 
zichtbaar is (let op; de slimme meter heeft even tijd nodig om de gemeten waarde te tonen).  
 
In onderstaand voorbeeld is de grens voor de “Lichten aan” “(schema A en B actief) ingesteld op 2000 
W en voor de “Lichten gedimd (schema B actief) op 1000 W. Indien gedurende de betreffende lichtsituatie 
periode het vermogen onder deze grens komt zal een alarm worden gestuurd. 
 

 
 
De drempels kunnen voor het totaal vermogen en het vermogen per fase separaat ingesteld worden. 
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Handmatige drempels spanning 
Indien de slimme meter ook spanning meting ondersteund kunnen deze bewaakt worden. Hiervoor kan 
een ondergrens en herstelgrens ingesteld worden. In onderstaand voorbeeld wordt een alarm gemeld 
indien de spanning onder 190 V komt. Na bereiken van 210 V wordt een herstel gemeld. 
 

 
 
Automatische drempels vermogen 
Bij de automatische drempels zal de TSEC 3000 enige minuten na schakeling van “Lichten aan” of 
“Lichten gedimd” het opgenomen vermogen meten en deze waarde als nominale waarde gebruiken. In 
het veld Drempel percentage kan worden ingesteld wanneer een alarm moet worden gemeld. Indien het 
nominale vermogen meer dan het ingestelde percentage daalt dan stuurt de TSEC 2000 OVL een alarm. 
Na elke wijziging van de lichtsituatie wordt de calibratie opnieuw uitgevoerd. Bij het verledden van een 
areaal wordt de vermogensdaling dan automatisch ingesteld.  
 

 
 
De automatische calibratie kan ook voor de fase spanningen toegepast worden. De werking is gelijk aan 
de vermogens calibratie. 
Voor de vermogen en spanning calibratie geldt dat een meting van 0 W of 0 V een alarm geeft, in deze 
situatie is het aannemelijk dat een zekering is aangesproken. 

10.10 Schakelschema 

De TSEC 2000 OVL beschikt over twee schakelschema’s (regime). Bij toepassing met avond- en 
nacht/doorbranders wordt Regime A voor de avondbrander en Regime B voor de nacht/doorbrander 
gebruikt. Indien alleen een zonsondergang tot zonsopkomst schakeling wordt gebuikt is het invullen van 
één regime voldoende. Per regime kan ingesteld worden dat deze bij zonsondergang aan gaat en bij 
zonsopkomst weer uit gaat. In de tussenliggende periode kunnen nog twee uit-aan schakelingen 
toegevoegd worden per week dag. Het regime is op weekbasis en is per dag van 12:00 s’-middags tot 
de volgende dag 12:00 ’s-Middags. Het weekregime herhaald zich telkens met de aangepaste 
astronomische tijden. De TSEC 2000 OVL heeft een interne bewaking van 10 minuten, indien de 
verlichting binnen 10 minuten weer zou worden uitgeschakeld dan zal de verlichting niet aan gaan. 
Bijvoorbeeld de avondbrander wordt ‘s-ochtends om 06:00 weer aan gezet en zonsopkomst is 06:09, in 
dit geval zal de verlichting niet worden geschakeld. Uitzondering hierop is de 4 mei schakeling van 20:00 
tot 20:02. 
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Voorbeeld van Regime A voor de avondbrander, deze is gedoofd tussen 23:00 en 05:00 uur. 
 

 
 
Voorbeeld van Regime B voor de nacht/door, aan van zonsondergang tot zonsopkomst. 
 

 
In het tabblad astronomische klok kunnen de zonsondergang en zonsopkomst schakeltijden aangepast 
worden. 
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10.11 Astronomische klok 

De astronomische klok bepaald op welke tijdstip bij zonsondergang de verlichting aan gaat en bij 
zonsopkomst weer uit gaat. De TSEC 2000 OVL is voorzien van een interne astronomische jaar tabel en 
een jaar schemer tabel. De astronomische tabel voorziet in de dagelijkse zonsondergang en zonsopkomst 
tijden. Afhankelijk van plaats of gemeente waar de TSEC 2000 OVL wordt geïnstalleerd kan met de offset 
de verschuiving in minuten ingesteld worden. De Offset verschuiving wordt bij projectlevering af fabriek 
al ingesteld. De jaar schemer tabel doorloopt de vier jaarlijkse schemer cycli. De tijdsduur (lengte) van 
de schemerperiode varieert tussen 34 en 49 minuten in Nederland. In de TSEC 2000 OVL kan een 
percentage van de schemerperiode ingesteld worden zodat deze met de jaar cycli mee schuift. Het 
resultaat van de instelling op de schakeltijden wordt direct zichtbaar gemaakt in het info veld. 
 
Per project of voedingskast wordt gekozen voor een schakelmode; server bestuurd of intern astro tabel. 
 
Server bestuurd 
Bij server bestuurd worden de dagelijkse schakelingen door de server naar de TSEC 2000 OVL gestuurd. 
Dit kan in combinatie met de Plus SIM kaart van Telesignal. Het tijdstip van sturen is dan bijvoorbeeld 
afhankelijk van een centrale lichtmeting. Voor een correcte werking van de server besturing is 
communicatie noodzakelijk. Bij een lokale of centrale storing in de communicatie zal de TSEC 2000 OVL 
altijd de verlichting schakelen, mits deze niet expliciet door een planning is overbrugd. Het tijdstip van 
deze noodschakeling kan ingesteld worden als percentage van de schemerperiode in het veld “Schakel 
marge”. Indien de TSEC 2000 OVL na bereiken van dit tijdstip nog geen schakelcommando heeft 
ontvangen dan zal de verlichting worden geschakeld. In de ochtend zal de verlichting uiterlijk op het 
moment van zonsopkomst weer uit geschakeld worden. 
 

 
 
Interne astro tabel 
Bij Interne astro tabel instelling worden de dagelijkse schakelingen autonoom door de  TSEC 2000 OVL 
uitgevoerd. Dit kan in combinatie met de Basis SIM kaart van Telesignal of een klanten SIM kaart. Het 
tijdstip van schakelen is afhankelijk van de dag in het jaar en het percentage van de schemerperiode 
zoals ingesteld bij “Drempel percentage” Dit percentage geldt zowel voor zonsondergang als 
zonsopkomst. 
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10.12 Uitgangen 

In het tabblad Uitgangen worden de instellingen voor de relais geconfigureerd. De TSEC 2000 OVL 
beschikt over drie relais welke willekeurig aan de twee schakel schema’s gekoppeld kunnen worden. 
Generiek voor de drie relais zijn een aantal instellingen beschikbaar. Klik hiervoor op “Hoofdprint” in het 
Relais vak. 
 
Relais schakelvertraging; de onderlinge schakel afstand tussen de relais instelbaar tussen 0 en 60 
seconden. De functie zorgt voor een gespreide schakeling van de drie relais om overbelasting in de 
voedingskast te voorkomen bij bijvoorbeeld inrush stromen bij LED armaturen. In onderstaand voorbeeld 
zullen de relais met 5 seconden pauze geschakeld worden. 
 
Relais aan tijd bij handbediening; de tijd in minuten dat de relais aan blijven na activering van de test 
knop op het front van de TSEC 2000 OVL. De tijd is instelbaar tussen 1 en 255 minuten. 
 
Willekeurige offset; willekeurige onderlinge schakeltijd van de voedingskasten. Aangezien de 
voedingskasten in een areaal door de tijdsynchronisatie exact op tijd lopen zullen alle voedingskasten 
bij gelijke instelling op hetzelfde tijdstip inschakelen. Dit kan ongewenst zijn en problemen opleveren 
voor de netbeheerder. De willekeurige offset zal binnen de instelde tijd in seconden dat voedingskast 
willekeurig inschakelen. In de praktijk wordt hier 60 seconden toegepast om voldoende spreiding te 
bieden.  
 

 
 
Relais instelling 
Per relais kan ingesteld worden naar welk regime deze schakelt. In onderstaand voorbeeld is Relais 1 
gekoppeld aan Schakelregime A  
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11 Diagnose 

Het diagnose menu biedt een realtime inzicht in de status van de TSEC 2000 OVL, de mogelijkheid om 
de relais via de USB te schakelen en het energie verbruik te zien. Via het tabblad Diagnose zijn vijf sub 
tabbladen beschikbaar. 

 Modules, status van de GSM, voeding, LED indicatie en de tijd synchronisatie. 
 Ingangen, status van de ingangen  
 Uitgangen, status van de uitgangen met bedienmogelijkheid 
 Systeem, lezen van het logboek 
 P1, energie waarden uit de slimme meter 

11.1 Modules 

 

 
 
GSM module 
Links wordt de status van de GSM module weergegeven en kan real time de signaalsterkte uitgelezen 
worden.  
 
Een groene indicatie geeft een correcte werking weer. 
ON  GSM module is geactiveerd 
PIN  PIN code komt overeen met de SIM kaart, wordt nog niet gebruikt in de TSEC 2000 OVL 
GSM  SIM kaart kan registeren op het netwerk 
GPRS   SIM kaart heeft een IP adres verkregen van het GSM netwerk en kan via IP  
  verbinding maken 
Luister  Bij gebruik van de plus SIM variant is een IP luisterpoort op de TSEC 2000 OVL actief 
 
Signaalsterkte 
Deze waarde wordt iedere paar seconden ingelezen en biedt de mogelijkheid om een optimale antenne 
positie te bepalen.  
 
0% .. 16% ( rood) -> Zeer zwak antennesignaal 
16% ..  25% ( geel) -> Erg zwak, maar bruikbaar antennesignaal 
25% ..  35% (groen) -> Matig antennesignaal 
35% ..  67% (groen) -> Prima antennesignaal 
67% .. 100% (groen) -> Sterk antennesignaal 
 
Versie  Softwareversie van de GSM module 



                                   
 

 
Telesignal Europe BV – Fokkerstraat 27 – 3905 KV Veenendaal – Tel 0318-522233 – telesignal.com- info@telesignal.com pag: 20 

Verkregen IP IP adres toegewezen door het GSM netwerk 
IMEI  IMEI nummer van de GSM module 
ICCID  SIM identificatienummer, uniek serienummer van de SIM kaart 
Nummer GSM telefoonnummer indien niet afgeschermd 
Operator Provider waarmee de TSEC 2000 OVL nu verbinding heeft indien niet afgeschermd 
 
Verb. Type Communicatie technologie, de TSEC 2000 OVL maakt gebruik van het moderne 4G netwerk  

in de CAT M1 band 
 
Data verbruik 
Weergave van het aantal verzonden en ontvangen bytes via het GSM netwerk van vandaag en gisteren. 
 
Tijd 
Status van de synchronisatie van de tijd. De overgenomen tijd van de TSEC 2000 OVL wordt 
weergegeven in het veld. De achtergrondkleur geeft de status aan: 
 
  Groen   correcte synchronisatie met externe NTP tijdserver 
  D.blauw correcte tijd gezet via GSM netwerk of slimme meter*  
  Geel  tijd was correct gezet maar geen actuele synchronisatie meer 
  Rood   tijd niet correct, (nog) geen synchronisatie mogelijk** 
 
* Het zetten van de tijd via het GSM netwerk of de slimme meter geschiedt eenmalig bij het opstarten 
en dient bij voorkeur als backup tijdinstelling gebruikt te worden. 
 
** Indien de TSEC 2000 OVL geen tijd heeft zullen de geconfigureerde relais uit veiligheidsoverweging 
aan geschakeld worden. 
   
(na een powerdown/reset kan het een paar minuten duren voordat de tijd gesynchroniseerd is) 
 
Voeding 
De Voeding diagnose toont de actuele status van de interne voedingen. Een rode achtergrond in de 
indicatie geeft aan dat er een probleem is met de betreffende voeding. De lithiumaccu wordt bij 
netspanningsuitval na 15 minuten uitgeschakeld. 
 
Voeding Uitgangspanning van de AC-DC converter 5 VDC (rood=voeding afwezig) 
Accu  Niveau accuspanning (rood=accu laag/defect) 
GSM power Niveau GSM voeding (rood= te laag) 
Temp.  Interne temperatuur in de behuizing 
Laden  Laadstroom naar de accu 
 
Tijdens GSM gebruik kan een voeding kortstondig een rode indicatie geven, dit is normaal. 
De accu wordt bewaakt en bij te lage spanning of capaciteitsverlies ten gevolge van veroudering wordt 
dit via een LED indicatie en indien geprogrammeerd gemeld naar de server. 
 
LED indicatie 
Weergave van de indicatie LED’s, voor uitleg zie hoofdstuk 6. 
 
Service 
Herstart apparaat Herstart van de TSEC 2000 OVL via USB, bijvoorbeeld om de melding buffer te  

legen of een registratie aan het netwerk te forceren.  
 

Uitschakelen  De lithium accu wordt 15 minuten na verwijderen van de netspanning  
uitgeschakeld, met de knop Uitschakelen wordt dit direct gedaan.  
Procedure; verwijder de netspanning, activeer de Uitschakelen knop eenmalig,  
verwijder de USB kabel. De TSEC 2000 OVL is nu volledig uitgeschakeld. 
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11.2 Ingangen 

 

 
 
Via het tabblad diagnose > Ingangen kan de status van de ingangen, de testknop en de P1 slimme meter 
poort realtime uitgelezen worden. Hiermee kan bijvoorbeeld eenvoudig gecontroleerd worden of het 
deurcontact goed aangesloten is en of een relais de gewenste kring activeert.    
 
TSEC 3000 analoge ingangen  4 digitale ingangen 1-4 J8/J9 van de TSEC 2000 OVL 
TSEC L ingangen   3 lichtstatus ingangen 230 VAC J5/J6/J7 van de TSEC 2000 OVL 
Test button    Stand van de test knop op het front 
P1     Communicatie status met de slimme meter 
 
Legenda:  Groen: rust/herstel 
   Oranje: in vertragingstijd 
   Rood: actief / P1 storing 
   Geel: sabotage (nvt voor de TSEC 2000 OVL) 
   Zwart: onbekend, geen parameters ingelezen 
   Grijs: niet geconfigureerd 
 
Bovenstaand voorbeeld: 

 Digitale ingang 1 is geconfigureerd en in rust 
 Lichtstatus ingang L1 is geconfigureerd en in rust 
 Lichtstatus ingang L2 is geconfigureerd en actief 
 Test knop is geconfigureerd en in rust 
 P1 slimme meter is geconfigureerd en staat in communicatie storing 
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11.3 Uitgangen 

 

 
 
Via het tabblad diagnose > Uitgangen kan de status van de relais uitgangen uitgelezen worden en kunnen 
deze bediend worden.  
 
Relais: 
Board: 
1 K1  Status relais K1 J2 
2 K2  Status relais K2 J3 
3 K3  Status relais K3 J4 
 
 
Legenda:  Groen: rust/herstel 
   Rood: actief 
   Zwart: onbekend, geen parameters ingelezen 
   Grijs: niet geconfigureerd  
 
Bovenstaand voorbeeld: 

 Relais K1 is geconfigureerd en in rust 
 Relais K2 is geconfigureerd en actief 
 Relais K3 is niet geconfigureerd 

 
Bediening 
Klik op de groene of rode knop onder de aanduiding 1, 2 of 3. Het relais zal worden geschakeld en de 
kleur van de knop zal overeenkomstig veranderen. 
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11.4 Systeem 

 
 
Via het tabblad diagnose > Systeem kan het logboek van de TSEC 2000 OVL uitgelezen worden. Het 
logboek is verdeeld in de rapportage voor alle meldingen naar de meldkamer(s) en de interne 
systeemmeldingen. 
 
Gereed  Groen, TSEC 2000 OVL is operationeel 
   Rood, TSEC 2000 OVL in herstart/opstart 
 
Logboek  Groen, logboek beschikbaar 
   Rood, logboek niet beschikbaar 
 
Fout in index  in het betreffende indexnummer is een fout opgetreden zoals een mislukte oproep 
 
Index   oplopend volgnummer 
Ingang/Uitgang in- of uitgang van de TSEC 2000 OVL 
Event   Melding type 
Tijd ontstaan  tijd van ontstaan van de melding  
Afgeleverd  tijd van afleveren aan de meldkamer en via welk doel (connection) 
 
Door op een regel te klikken worden bij Logboek inzien de details van de melding getoond. In het 
voorbeeld wordt logregel 4649 weergegeven. Dit is lichtstatus ingang L1 (A6). Met het logboek kan de 
werking en bijvoorbeeld de schakeltijden van de TSEC 2000 OVL opgevraagd  en gecontroleerd 
worden. 
  
Het logboek wordt ingelezen tot de laatste Boot (herstart) of een maximum aantal regels. Door in het 
logboek naar benden te scrollen en bij de laatste even twee maal op de cursor ↓ of PgDn te drukken 
worden de volgende events in het logboek geladen. 
Als er tijdens de verbinding met het logboek nieuwe meldingen ontstaan worden deze bij de Ververs 
knop weergegeven. Met de Wis knop wordt het logboek in ParamIt+ leeg gemaakt. 
 
Exporteer log 
Het logboek kan voor onderzoek geëxporteerd worden naar een bestand. Telesignal kan een log 
bestand weer inlezen voor support doeleinden. Klik op Exporteer log, de locatie van het bestand wordt 
weergegeven nadat het log is ingelezen of als de Ververs/stop knop wordt ingedrukt. 
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11.5   P1 

De P1 diagnose toont de actuele energie waarden uit de slimme meter. Afhankelijk van het type en de 
installatie datum van de slimme meter zijn bepaalde energie waarden beschikbaar. 

 

DSMR versie 3.0 4.2.2 5.0 

KWh 1 √ √ √ 

KWh2 √ √ √ 

Power W totaal (vermogen) √ √ √ 

L1 U (spanning     √ 

L2 U (spanning)     √ 

L3 U (spanning)     √ 

L1 A (stroom)   √ √ 

L2 A (stroom)   √ √ 

L3 A (stroom)   √ √ 

Power L1 W (vermogen)   √ √ 

Power L2 W (vermogen)   √ √ 

Power L3 W (vermogen)   √ √ 

 

 
 
Linksonder kan aangevinkt worden welke energie data getoond moet worden, rechtsboven verschijnt in 
de velden Waardes de laatst gemeten waarde. Deze waarde wordt iedere minuut ververst. Het is niet 
mogelijk verschillende grootheden Kwh, W, V, A tegelijk in te lezen. Selecteer één grootheid, dit 
kunnen wel meerdere van hetzelfde zijn zoals Total power delivered, power delivered L1, L2 enz. 
 
In bovenstaand voorbeeld is de actuele Kwh stand 72.929 Kwh van telwerk I. 
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Vermogen meting 
 

 
 
In bovenstaand voorbeeld wordt het totaal opgenomen vermogen en het opgenomen vermogen per 
fase weergegeven. 
 
Niet DSMR ondersteunde grootheid 
 

    
 
Indien de opgevraagde grootheid niet wordt ondersteund door de slimme meter dan wordt dit met NOT 
supported weergegeven. 
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12 Upgrade TSEC 2000 OVL 

Via het tabblad Upgrade kan de TSEC 2000 OVL eenvoudig via USB of remote voorzien worden van 
nieuwe firmware. Indien ParamIt+ wordt opgestart met internet toegang zal automatisch worden 
gecontroleerd of nieuwere firmware versies (DFU) beschikbaar zijn. De nieuwere DFU versies worden 
automatisch opgehaald en in de map met DFU geplaatst. ParamIt+ zal nu een pop-up tonen met een 
voorstel om de firmware upgrade te starten. Klik op de knop “ Start Upgrade” links in het scherm en 
volg de procedure op het scherm.  
 

 
 
 

13 Upgrade ParamIt+ 

ParamIt+ is vanaf 02-2017 voorzien van een automatische update mogelijkheid. Bij het starten van 
ParamIt+ wordt gecontroleerd of een nieuwere versie van de ParamIt+ software beschikbaar is. Een 
nieuwere versie wordt automatisch opgehaald en geïnstalleerd.  
 
De software wordt bij de projectlevering kosteloos ter beschikking gesteld.  
 
Voor vragen en ondersteuning is onze support afdeling bereikbaar op 00 31 (0)318-521111 op 
werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur 
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14 Technische specificaties 

 
TSEC 2000 OVL Specificaties en aansluitingen (v1.03) 
 
Behuizing: 
Kunststof   DIN rail  Railtype 35mm, afmeting B x H x D  106 x 90 x 60 mm  
 
Voeding: 
Netspanning  AC IN   90 ~260 VAC 
Batterij  Lithium  Oplaadbaar 
 
Uitgangen: 
Relais   K1, K2, K3  230VAC 5A potentiaalvrij maak contact 
 
Ingangen: 
Status verlichting L1, L2, L3  230VAC ingang galvanisch gescheiden  
Ingangen  1 – 4   Alarm-Storing ingangen maak- verbreek instelbaar 
Slimme meter P1   DSMR 4.0, 4.2, 5.0 compatibel     
 
LED Indicatie: 
Bedrijf   Groen  Bedrijfstoestand 
Activatie  Rood  Communicatie status 
P1   Geel  Status P1 poort slimme meter 
Communicatie Geel  Status GSM 
 
Bediening: 
Test   Knop  Activatie K1, K2 en K3 gedurende instelbare tijd 
 
Communicatie:  
GSM LTE CAT M1 SIM  Micro SIM, multi roaming ondersteuning 
USB   Mini 5p  Configuratie en diagnose 
 
Temperatuurbereik: 
Opslag:   -20 ~ +85 °C 
Bedrijf:   Advies: -10 ~ +55 °C, Maximaal -20 ~ +70 °C,  

Ontwerp limiet -25 ~ +85 °C (Advies temperatuur geeft maximale  
levensduur Lithiumbatterij, bij -20 °C wordt het laadcircuit van de  
Lithiumbatterij gestopt tot de temperatuur weer stijgt tot -10 °C) 


