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OVERZICHT EN TAAL 

 
De configuratue van de compacte brandkleppencontroller ge-
beurt met behulp van de SCHAKO BKSYS PC-Software. Deze 
biedt de volgende vier modi: 

1. De verbinding met SCHAKO BKSYS-hardware 
2. Controle van de huidige toestand 
3. Uitlezen, weergeven en exporteren van het protocolge-

heugen 
4. Weergeven en wijzigen van de configuratie-instellingen 

Klik links in de menulijst om de actuele modus te kiezen op de 
overeenkomstige knop. Om de actieve taal aan te passen, 
kies na op de taalkeuzeknop te klikken linksonder de ge-
wenste interfacetaal. De gekozen taal wordt alleen toegepast 
voor de pc-software-interface en staat los van de configuratie 
van BKSYS-hardware. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Afbeelding 1: verbinding 
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De verbinding met BKSYS-hardware gebeurt in principe via 

een seriële interface (COM-poort) van de gebruikte pc. Als de 

pc geen dergelijke poort heeft, kan een USB-RS232-converter 

worden gebruikt. Details over driverinstallatie en activering in 

het besturingssysteem vindt u in de gebruiksaanwijzing van 

het betreffende apparaat.  

Na de BKSYS-software op te starten, worden de beschikbare 

COm-interfaces in het midden van het venster getoond. Als 

de gewenste aansluiting niet op de pc aanwezig is, controleer 

dan of deze correct geïnstalleerd is en ingestoken is in geval 

van usb-omvormer. Klik vervolgens rechtsboven op de knop 

"Interfaces zoeken" om de lijst bij te werken. 

Kies de gebruikte interface uit de lijst en klik dan op "verbin-

den" om een verbinding met het apparaat te maken en de 

statusinformatie uit te lezen. Dubbel klikken op het lijstitem 

leidt tot hetzelfde resultaat. Vervolgens kunt u linksonder in 

de statuslijst informatie zien over de software- en hardware-

versie en de huidige tijd van het apparaat. Als de ingestelde 

tijd meer dan een uur afwijkt van de tijd op de pc, wordt in de 

statusbalk de waarschuwing "Systeemtijd wijkt af" weergege-

ven. In dat geval raden we u aan om de tijd van het apparaat 

aan de tijd van de pc aan te passen via het menupunt "Instel-

lingen".  

Door op "loskoppelen" te klikken, stopt de actieve verbinding 

met de hardware en is de COM-poort weer vrij. 

 
 
 

 

Symptoom Oorzaak 
Opsporing en verwijdering van fou-

ten 

Pop-upvenster "Apparaat reageert 

niet" 

 

Apparaat niet aangesloten 
Controleer of de RS232-kabel goed in 

de servicebus X6 is gestoken. 

Apparaat werkt niet 

Controleer of de status-led in de ba-

sismodule van BKSYS groen knippert. 

Controleer de voedingsspanning. 

Pop-upvenster "Interface is geblok-

keerd" 

 

Een ander programma gebruikt de ge-

selecteerde COM-poort 

Sluit andere geopende programma's. 

Start bij twijfel de pc opnieuw op. 

BKSYS-software is meerdere keren geo-

pend. 

Sluit de andere instanties van de 

BKSYS-software of verbreek de verbin-

ding. 

 
Tabel 1: mogelijke foutoorzaken bij verbindingsproblemen 
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TOESTAND 

 
De modus "Toestand" zorgt ervoor dat de gebruiker de be-

drijfstoestand van de aangesloten BKSYS-hardware kan uitle-

zen en weergeven. In de linkerhelft van het venster kan men 

via de moduleboomstructuur een snel overzicht zien van de 

basismodule en verbonden uitbreidingsmodules en alle be-

schikbare aansluitklemmen voor brandveiligheidkleppen. 

Rechtsonder worden details over de toestand van het gesel-

ecteerde element getoond. In het geval van een module is er 

informatie over de klemmenconfiguratie, de toestand van de 

rookmeldersingang, de testtoestand en de alarmtoestand. Bij 

bepaalde klemmen worden de openingstoestand van de aan-

gesloten klep en de laatst gemeten openings- en slu-

itingstijden weergegeven. 

De grafische weergave van de actuele bedrijfstoestand 

rechtsboven komt overeen met het verschijningsbeeld van de 

BKSYS-hardware, led-toestanden en klemposities kunnen zo 

gemakkelijker worden ingedeeld. 

 
 
 

 

 
Afbeelding 2: aanzicht van toestanden 
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PROTOCOL 

 
Met de apparaatprotocollering kunnen alle geregistreerde ge-

beurtenissen (bijv. openen of sluiten van een klep of active-

ren/deactiveren van de alarmtoestand, rookmelder en venti-

latie-ingang) worden weergegeven. Door op de kolomtitel te 

klikken, sorteert de tabel volgens de betreffende kolom, zo 

kan men doelgericht naar bepaalde gegevens zoeken. De ko-

lom 'index' wijst aan iedere gegevensinvoer een chronolo-

gisch volgnummer toe. De kolom 'tijd' is gewoonlijk chronolo-

gisch in oplopende volgorde gesorteerd, maar door de moge-

lijkheid om de tijd manueel aan te passen, is dit echter niet 

gegarandeerd. 'Gebeurtenis' beschrijft het soort gebeurtenis, 

'Plaats' is alleen voor ingevoerde gegevens die rechtstreeks 

betrekking hebben op een module of een klem/klep beschik-

baar. Bij waardewijzigingen wordt in de kolom 'Extra informa-

tie' in principe de nieuwe waarde opgeslagen, bij het openen 

of sluiten van een klep wordt hier de benodigde tijd weerge-

geven.  

Nadat er verbinding is gemaakt met het doelapparaat, wor-

den alle volgende nieuwe gebeurtenissen rechtstreeks in de 

protocollijst weergegeven. Omdat er in principe meerdere 

duizenden gegevens in het apparaat kunnen zijn opgeslagen, 

worden deze bestaande gegevens alleen volledig uitgelezen 

als dat echt nodig is.  

In het onderste deel van het beeldscherm zijn er extra be-

sturingselementen: "Weergave wissen" wist de weergegeven 

protocolgegevens uit de lijst - maar NIET van het apparaat. 

"Meer lezen" laadt 100 verdere items uit het apparaat. "Alles 

lezen" laadt het volledige protocolgeheugen uit de BKSYS-

hardware op de pc - dit proces kan lang duren en kan indien 

nodig worden gestopt door op "afbreken" te klikken. Voor 

verdere analyses (bijvoorbeeld Excel) kunt u door op "CSV-

bestand exporteren" te klikken de uitgelezen protocolitems 

op harde schijf opslaan. 

 
 
 

 

Item Beschrijving Meer informatie 

Opnieuw opstarten Apparaat opnieuw opstarten Oorzaak van opnieuw opstarten 

Parameters gewijzigd 
Configuratie werd door pc-software 
gewijzigd 

- 

Tijd gewijzigd 
Tijd van apparaat door pc-software 
gewijzigd 

- 

Test geactiveerd 
Testprocedure werd door de ge-
bruiker geactiveerd 

Oorzaak van test 

Test afgesloten 
De eerder gestarte test werd afgeslo-
ten 

Testresultaat en oorzaak in geval van 
storing 

Ingang rookmelder 
Verandering van toestand aan rook-
melder 

Nieuwe toestand 

Ingang verluchtingsinstallatie 
Verandering toestand aan verluch-
tingsingang 

Nieuwe toestand 

Alarm Verandering van alarmtoestand Nieuwe toestand 

Klep begint te sluiten - - 

Klep begint te openen - - 

Klep gesloten - Sluittijd, indien beschikbaar 

Klep geopend - Openingstijd, indien beschikbaar 

Tijdsoverschrijding bij sluiten - - 

Tijdsoverschrijding bij openen - - 

 
Tabel 2: protocol-gegevensitems 
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Afbeelding 3: aanzicht van protocol 
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INSTELLINGEN 

 
De instellingeninterface biedt na verbinding te maken met 
een apparaat een overzicht over de actuele configuratie. Een 
wijziging van de waarden is pas mogelijk nadat rechtsonder 
de correcte vrijschakelcode is ingevoerd en dit werd beves-
tigd door op de knop "vrijschakelcode" te klikken. 
Het menu achter de knop "Tools" is echter altijd toegankelijk. 
Hier kunnen de actuele configuratiewaarden worden opgesla-
gen en geladen. Verder zijn er functies beschikbaar om het 
apparaat opnieuw op te starten en om de tijd te veranderen.   

De beschikbare configuratieparameters zijn op basis van geld-
igheid gegroepeerd. De eerste categorie "Apparaatin-
stellingen" omvat moduleonafhankelijke tijd- en logicaconfig-
uraties, de andere categorieën specificeren het gebruiksdoel 
van de betreffende moduleklemmen. Bij iedere klem kan ook 
een opmerking (tot 64 tekens) worden gegeven. Dit heeft 
geen invloed op de werking van de hardware en dient louter 
ter informatie. 
 

 

 
Afbeelding 4: aanzicht van de instellingen 

 
 
 
 


