
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCR 2000 OVL platform 
sturing en monitoring van openbare verlichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Inleiding 
In diverse gemeenten in Nederland wordt de openbare verlichting dagelijks geschakeld door de netbeheerder. 

Deze schakeling geschiedt middels een toonfrequent signaal TF op de netspanning. Deze techniek wordt door de 

netbeheerder uit gefaseerd. De gemeenten met een eigen energienet dienen hiervoor zelf een alternatief te 

zoeken. De gemeenten met een combi energienet kunnen veelal nog terecht bij de netbeheerder. 

2. TF systeem Telesignal 
Telesignal levert ter vervanging van het TF signaal een complete oplossing voor de sturing en monitoring van de 

openbare verlichting. Dit systeem bestaat uit de TSEC 2000 OVL schakelunit welke in de voedingskast gemonteerd 

wordt en het TCR 2000 OVL software platform voor de centrale sturing en monitoring van de verlichting.  

De TSEC 2000 OVL is gebaseerd op de TSEC 3000 SVOA welke reeds jaren wordt ingezet door Rijkswaterstaat voor 

de sturing en monitoring van de Rijkswegen in Nederland.  

De TCR 2000 OVL is gebaseerd op de TCR 3200 AM welke eveneens al jaren door Rijkswaterstaat wordt ingezet 

voor de centrale sturing en monitoring van openbare rijksweg verlichting, verkeersregelinstallaties, 

toeritdosering, waterhuishouding enzovoort.  

3. Modulaire opbouw  
Het TCR 2000 OVL platform is modulair opgebouwd. Hierin zijn beheers, operationele, storings en rapportage 

functies gekoppeld aan inlog rechten en geografische indeling. De opzet is zo gemaakt dat deze eenvoudig, 

functioneel en niet overbodig is. 

Aanmaken operationele inlog, aanmaken 

woonplaats(en), rapportage en export van 

storingen, status en energie data,   

       

Aanmaken en inrichten voedingskasten, 

inzage storingen en status, operationele 

planning en schakelingen, astronomische 

verschuiving instellen, rapportage en 

export van energie data en storingen, 

aanmaken aannemer, vrijgeven 

schakelrechten  

           

Aanmaken technicus inlog, storing oproep 

configureren, inzage storingen en status 

 

Ontvangst storingen, inzage actuele 

storingen en status, afhandelen storingen, 

schakelen voor service indien vrijgegeven  

Het indelen in woonplaatsen is niet verplicht, een gemeente kan dit als enkele operationele gemeente instellen. 

 

Gemeente Beheer  

Operationeel 

Woonplaats 1 
Operationeel 

Woonplaats 2 

Operationeel 

Woonplaats x 

Aannemer 1 Aannemer 2 Aannemer x 

Technicus 

1,2,… 

Technicus 

1,2,… 
Technicus 

1,2,… 



 

4. Geografische weergave 
Per gemeente of woonplaats is een geografische weergave beschikbaar. In deze geografische weergave zijn de 

geïmporteerde of ingebrachte voedingskasten zichtbaar. Het importeren van de locatie van de voedingskasten 

kan middels de meeste gangbare formaten (coördinaten). De geografische weergave kan eenvoudig in- en 

uitgezoomd worden. De TCR 2000 OVL onthoudt de gemeente grenzen als limiet zodat bij uitzoomen de kaart 

leesbaar blijft.  De voedingskasten worden als iconen weergegeven met daarbij direct herkenbaar de actuele 

status. 

 

Groene weergave met stilstaand lamp symbool, verlichting UIT – geen storing 

 

Groene weergave met sleutel symbool, verlichting UIT – deur voedingskast open 

 

Groene weergave met draaiend lamp symbool, verlichting UIT – voeding en/of slimme 

meter storing 

 

Oranje weergave met grijs stilstaand lamp symbool, verlichting AAN met één regime 

(door-nacht brander)– geen storing 

 

Oranje weergave met wit stilstaand lamp symbool, verlichting AAN met beide regime’s 

(door-nacht en avond brander) – geen storing 

 

Oranje weergave met grijs sleutel symbool, verlichting AAN met één regime (door-nacht 

brander)– deur voedingskast open 

 

Oranje weergave met wit sleutel symbool, verlichting AAN met beide regime’s (door-nacht 

en avond brander) – deur voedingskast open 

 

Oranje weergave met grijs draaiend lamp symbool, verlichting AAN met één regime 

(door-nacht brander)– voeding en/of slimme meter storing 

 

Oranje weergave met wit draaiend lamp, verlichting AAN met beide regime’s (door-nacht 

en avond brander) – voeding en/of slimme meter storing 

 

Rode weergave voor communicatie storing, de voedingskast heeft zich niet periodiek 

gemeld. Status verlichting onbekend. 

 

 



 

De gemeente grenzen worden uit de nationale database ingelezen en op het scherm helderder getoond. Hierin 

zijn alle ingebrachte voedingskasten zichtbaar. Binnen de gemeente grenzen kan vrij in- en uitgezoomd worden.. 

 

 

Schermweergave wisselen 
De TCR 2000 OVL kent drie typen schermen, deze zijn te wisselen met de knopopen linksboven in het scherm: 

Meter: dashboard 

Tandwiel: instellingen 

Wereldbol: kaart 

 

 

Links staat de actieve weergave en daaronder de huidige inlog  

5. Beheer inlog 
Bij de eerste levering zijn onder de beheer inlog de gemeente en onderliggende woonplaats(en) reeds 

aangemaakt en de voedingskasten geïmporteerd. Als bij de projectbespreking de operator inlog is doorgenomen 

dan is deze al aangemaakt, anders is een standaard inlog aanwezig. 

Overzicht beheer schermen 
 

Kaartweergave   

 Gemeente: gemeente grenzen 

 Woonplaats(en): Weergave woonplaatsen met gekoppelde operator en aantal voedingskasten 

o Knop details: lijstweergave voedingskasten 

 Voedingskasten: weergave en status voedingskasten 

o Knop details: laatst bekende status voedingskast 

 



 

 
 

 

 

 

 

Dashboard   
Overzicht voedingskasten met actuele communicatie status en openstaande melding op basis van prioriteit 

 
Klik op een voedingskast om de geconfigureerde meldingen weer te geven. 

 

 

 

 



 

 

Instellingen  

 

Woonplaatsen 
Overzicht woonplaatsen en de mogelijkheid om een woonplaats toe te voegen. In de praktijk zal dit zelden 

voorkomen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Accounts 
Het beheer account is door Telesignal volgens opgave aangemaakt. De beheerder kan een operator account per 

woonplaats aanmaken. De operator is bedoeld voor de dagelijkse operationele zaken rondom openbare 

verlichting.  

 

 
Klik op de gebruikersnaam om de bestaande operator te wijzigen of klik op Voeg account toe om een nieuwe aan 

te maken. 

 

Meekijkers 
De Meekijker account  zal in een later stadium ook onder de beheer account vallen. Momenteel is dit een los 

account om rapportages in te zien en te genereren. Middels de Meekijker functie kunnen rapportages 

aangemaakt worden binnen een gewenste periode, gewenste voedingskasten en het type melding(en). De 

rapportage kan als csv bestand geëxporteerd worden. De rapportage kan op gemeente niveau of woonplaats 

niveau gemaakt worden, afhankelijk van de inlog. Via een stappen menu kan eenvoudig een selectie gemaakt 

worden op basis van: 

 

 Periode  

 Voedingskasten reeks 

 Soort gegevens: 

o KwH standen 

o Storingen 

o Schakeltijden 

o Branduren 

 

 



 

6. Operator inlog 

Kaartweergave 
Na een correcte inlog wordt de kaartweergave per woonplaats getoond met daarin de voedingskasten. 

Afhankelijk van het zoom-niveau worden de enkele voedingskasten of een cluster van kasten getoond. Bij 

inzoomen wordt het cluster opgesplitst in de enkele voedingskast. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voedingskast informatie 
Middels een muisklik op het icoon van de gewenste voedingskast wordt de beknopte actuele informatie getoond 

over een eventuele storing en de status van de verlichting. 

 

 
 

Met een muisklik op details wordt gedetailleerde informatie van de voedingskast getoond.  

 

 



 

Status: actuele storing 

Communicatie: wel of geen verbinding en signaalsterkte. 

Verlichting groep: 1, 2 en 3, deze zijn per project in te richten; 

in dit voorbeeld is K1 als avondbrander en K2 als doorbrander geconfigureerd en wordt de status weergegeven.  

Deur: Open of gesloten, indien een deurcontact is gemonteerd.  

KwH 1 en 2: actuele tellerstand van de slimme meter.* 

Watt: totaal actueel opgenomen vermogen van de voedingskast.* 

Fase L1, L2 en L3: actuele spanning en opgenomen stroom per fase.* 

 

* deze gegevens zijn alleen beschikbaar indien een slimme meter is aangesloten op de TSEC 2000 OVL en deze de 

grootheden ondersteund. 

 

Voorbeeld van de weergave met een storing in de slimme meter: 

 
 

Alle meldingen worden gelogd met datum en tijd en zijn altijd terug te zoeken in de database. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indien in het project de PLUS variant is opgenomen is ook het bedienscherm beschikbaar om ad-hoc of via 

centrale lichtcellen de voedingskasten te schakelen. 

 

PLUS variant: Met een muisklik op bediening wordt het bedien scherm van de voedingskast getoond.  

 

 
Relais 1 en 2: (Avondbrander, doorbrander) schakelknop om de verlichting AAN of UIT te zetten. De schakelknop 

is interactief en toont het mogelijke commando. Als de verlichting al AAN is wordt alleen een Zet uit knop 

getoond.  

Schemerverschuiving: schakelmoment ten opzichte van de astronomische tabel als percentage van de 

schemerperiode. 

Schema: weergave ingesteld verlichting schema indien geconfigureerd. 

 

Voorbeeld met ingeschakelde avondbrander: 



 

 

Dashboardweergave 

 
In het dashboard zijn per woonplaats drie schermen beschikbaar: 

1 Meldingen 
Onder Open wordt een actueel overzicht getoond van de open meldingen. Dit zijn meldingen die nog niet hersteld 

zijn. 

Onder Alles is een chronologisch overzicht van alle meldingen. Deze kunnen gefilterd worden op datum, 

voedingskast en meldingtype 

2 Meldingactie 
Hier worden de nog af te handelen storingsoproepen getoond. 



 

 

 

3 Voedingskasten 
Dit scherm geeft een actueel overzicht van de communicatie status en hoogst openstaande prioriteit melding. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instellingen 
Onder de operator instellingen zijn vier schermen beschikbaar. 

 

 

1 Woonplaats 
Onder woonplaats kan het schemerpercentage ingesteld worden waarop bewaakt kan worden en kunnen 

voedingskasten aangepast of toegevoegd worden. Van de voedingskast kunnen zones (meldingen) toegevoegd of 

verwijderd worden. Ook kan de locatie van een voedingskast verplaatst worden. 

Voedingskast toevoegen: 

Selecteer de gewenste woonplaats en klik op Voedingskast toevoegen. 

 

Selecteer een blauwdruk, normaliter is alleen een blauwdruk voor de TSEC 2000 OVL aanwezig. De instellingen 

van de blauwdruk worden getoond, klik op volgende.  

Voer nu een uniek accountnummer in beginnend met de vier cijfers van de gemeente code. Voer bij een Plus 

sturing het wachtwoord (cijfers) in van de voedingskast. Zie hiervoor de configuratie van de voedingskast. 



 

 

Klik op volgende 

In de volgende stap kunnen de zones aangepast en overgenomen worden, klik op volgende. 

Controleer de instellingen en klik op Opslaan. 

 

In het volgende scherm kan de locatie van de voedingskast ingesteld worden. Dit kan of via straatnaam en 

huisnummer of klikken op de kaart. 



 

 

De voedingskast is nu toegevoegd. 

2 Weekschema 
In de TSEC 2000 OVL kunnen twee weekschema’s A en B geconfigureerd zijn. In de Basis communicatie versie 

werkt de TSEC 2000 OVL volledig met dit schema. In de Plus versie worden de zonsondergang en zonsopkomst 

schakeltijden dynamisch geregeld met bijvoorbeeld lichtcellen. De versoberingsschakeling van een avondbrander 

wordt door de TSEC 2000 OVL volgens het schema A uitgevoerd. Met het weekschema kunnen afwijkende 

schakelmomenten en planningen ingesteld worden. Dit biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld bij een lampion 

optocht de verlichting niet bij zonsondergang maar op een ingestelde tijd in te schakelen. De invoer van een 

weekschema begint altijd met een Aan type. Dit biedt de volgende mogelijkheden: 

 Niet aan; de voedingskast gaat de gehele nacht niet aan, bijvoorbeeld nacht van de nacht. 

 Astro; de voedingskast gaat aan op het ingestelde astronomische moment, aansluitend kunnen meerdere 

afwijkende schakeltijden ingevoerd worden. Ook het Uit moment kan op astro of op tijd ingesteld 

worden.   

 Schema; de voedingskast gaat via het lokale schema aan, aansluitend kunnen meerdere afwijkende 

schakeltijden ingevoerd worden. Ook hier kan het Uit moment kan op astro of op tijd ingesteld worden.  

 Tijd; de aan schakeling wordt  op het ingevoerde tijdstip uitgevoerd 

Het ingevoerde weekschema prevaleert boven de lichtcel schakeling en de veiligheid schakeling.  

 

 

 

 

 



 

Voorbeeld planning voor een lampion optocht, de voedingskast zal pas om 22:00 uur inschakelen. 

 

2 Aannemer 
De operator kan een aannemer aanmaken voor de bijbehorende woonplaats(en). De aannemer heeft de 

mogelijkheid om de meldingen in te zien en de storingsoproepen te ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Aannemer inlog 

Dashboard 
Het dashboard toont de open of alle meldingen, de meldingactie en de status van de voedingskasten. Zie hiervoor 

de uitleg bij operator dashboard. 

 

Instellingen 
 

 

Onder de knop Bedrijf kan de aannemer één of meerdere emailadressen aanmaken waar de storingsmeldingen 

naar gestuurd worden.  De Volgorde in de emailadressen bepaald het verloop van de melding. In onderstaand 

voorbeeld staan beide adressen op 1 zodat deze beide gelijktijdig gemeld worden. Door een oplopende volgorde 

in te voeren wordt eerst een email gestuurd naar nummer 1, indien deze niet tijdig reageert wordt de email naar 

nummer 2 gestuurd, enzovoort.  



 

 

Storing oproep 
De TCR 2000 OVL biedt de mogelijkheid om bij storingen of afwijkingen automatisch een email of SMS naar één of 

meerdere personen te sturen. Met de prioriteit keuze kan ingesteld worden of een oproep bij een storing of 

afwijking direct of de eerstvolgende werkdag plaats moet vinden. Deze keuze kan door de gemeente zelf 

ingesteld worden. In de email melding staan tijdelijke URL’s zodat eenvoudig ingelogd kan worden om de storing 

te bekijken of om deze af te melden. Onderstaand een voorbeeld van een storingsmelding. 



 

 

 

 

 


