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1 Inleiding 

Dit document beschrijft het standaard systeem TMS (Tank Management System). Het systeem 
bestaat uit een MTL8000-systeem voor digitale en analoge I/O, uit een meetsystemen voor 
nivo, temperatuur en druk, en uit een beladingscomputer. 
Het systeem is door de gebruiker te bedienen via een touchscreen waarop een 
gebruikersvriendelijke bediendialoog zichtbaar is. Een combinatie van normaal Lcd scherm met 
muis is ook mogelijk indien gewenst.   
Naast de communicatie met het scherm onderhoudt de beladingcomputer communicatie en 
alarmafhandeling met het MTL8000-systeem, de Saab Tank Radars, (optioneel) een inclino-
meter voor het bepalen van de list van het schip en (optioneel) een extern tekst display voor het 
tonen van o.a. de totale flow, het totale volume en de massa.  
Verder vindt er via een LAN-verbinding communicatie plaats met een desktop-PC. 
waarop het standaard pakket MIDAS van de firma BITSoft is geïnstalleerd. Door de directe 
koppeling met MIDAS worden tankstanden, temperaturen en -drukken direct ingelezen in 
MIDAS. Het maken van de juiste rapportages wordt hierdoor aanzienlijk vereenvoudigd. Tevens 
kunnen via deze koppeling op aanvraag van de gebruiker de huidige productgegevens worden 
ingelezen van Midas, zodat deze niet behoeven te worden ingegeven op het TMS systeem.   
 
Optioneel kan het systeem via het netwerk data beschikbaar stellen aan andere applicaties, 
zoals level, temperatuur, druk en status van de vooralarmering.  
 
Deze gebruikershandleiding beschrijft de handelingen die de gebruiker kan verrichten in TMS. 
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2 Systeemoverzicht 

 
TMS bestaat uit een vast aantal componenten, eventueel aangevuld met opties. 
 
Vast onderdeel van TMS is de beladingscomputer die via het touchscreen bereikbaar is voor de 
gebruiker. Het betreft een industriële computer met een aantal communicatiepoorten.  
 
De beladingscomputer zal ten alle tijden gekoppeld zijn aan een MTL8000-systeem (onderdeel 
van TMS) en aan een MIDAS-desktop PC (geen onderdeel van TMS). 
 
Een typische lay-out van het systeem is gegeven in onderstaande figuur. TMS is echter 
dermate flexibel van opzet dat de Saab-systemen door bijvoorbeeld meetsystemen van Krohne 
vervangen kunnen worden. Onderstaande figuur is dus niet letterlijk voor ieder schip van 
toepassing. De hoofddelen van TMS zijn echter altijd dezelfden: de industriële computer die 
middels een touchscreen bediend kan worden en die communiceert met onderliggende 
systemen. Omdat de verbindingen tussen de verschillende delen van TMS van cruciaal belang 
zijn, worden ze voortdurend gecontroleerd. Bij uitval van een verbinding zal het systeem daar 
op gepaste wijze op reageren. 
 
 

 
 

Afbeelding - Systeemoverzicht 



 

Gebruikershandleiding TMS v1.6  Pagina 6 van 64 

3 Opstarten en bedienen TMS 

3.1 Opstarten beladingcomputer 

Indien de beladingscomputer uit staat, is de verbinding tussen de beladingscomputer en het 
MTL-8000 systeem in de machinekamer verbroken. Dit wordt gemeld d.m.v. een zwaailicht op 
dek en zoemer in het stuurhuis. Zet de beladingcomputer aan. Het opstarten van de applicatie 
gebeurt geheel automatisch na het aanzetten van de beladingcomputer. Allereerst wordt het 
besturingssysteem Microsoft Windows XP gestart. Daarna wordt de applicatie opgestart. Omdat 
de verbinding tussen de beladingcomputer en het MTL-systeem wordt hersteld, zal de zoemer 
in het stuurhuis uitgaan, evenals het zwaailicht op dek. Op de touchscreen verschijnt een 
scherm met daarop het hoofdmenu van de applicatie. Het systeem is nu klaar voor gebruik. 

3.2 Bediening beladingcomputer 

De beladingcomputer is een computer, die in normaal bedrijf functioneert zonder hardwarematig 
toetsenbord en muis. In geval van storingen of onderhoud kan er een toetsenbord en/of muis op 
het systeem worden aangesloten. Alle benodigde muishandelingen kunnen worden uitgevoerd 
door met de vinger het scherm aan te raken op de plaats waar normaal gesproken met de 
muispijl op zou worden geklikt. 
Dubbelklikken zoals men bij het werken met een muis gewend is, is in de applicatie niet nodig, 
maar zou kunnen worden bereikt door tweemaal kort op dezelfde plek op het scherm te 
drukken. 

3.2.1 Knoppenbalk 

In alle schermen, met uitzondering van het hoofdmenu, is onderin een knoppenbalk 
opgenomen, waarmee naar andere schermen kan worden gesprongen of procedures kunnen 
worden opgestart. 
 

 

Afbeelding - De knoppenbalk met alarmregel 

Onder de knoppenbalk is een alarmregel opgenomen, waarin het laatst opgetreden alarm wordt 
getoond. Zie paragraaf 5.2 Voor een nadere uitleg van de alarmregel. 



 

Gebruikershandleiding TMS v1.6  Pagina 7 van 64 

3.2.2 Softwarematig toetsenbord 

De schermen zijn opgebouwd uit drukknoppen en te selecteren invoervelden, met en zonder 
dialoogvensters. Om verdere invoer mogelijk te maken wordt een softwarematig toetsenbord 
getoond, met de mogelijkheden die op een bepaald moment van toepassing zijn.  
 

 

Afbeelding - Softwarematige toetsenbord 

 
In de titel van het toetsenbord wordt getoond waarvoor het toetsenbord gebruikt kan worden op enig 
moment. In bepaalde gevallen zijn er 3 knoppen ter bevestiging of annulatie zichtbaar: Cancel annuleert 
de gehele actie, met OK wordt een actie bevestigd, met OK All wordt een actie voor alle tanks bevestigd. 
Wilt u bijvoorbeeld een alarmnivo wijzigen voor een geselecteerde tank, dan wordt er bevestigd met de 
OK-knop. Moet het alarmnivo in 1 keer voor alle tanks worden gewijzigd, dan wordt er bevestigd met de 
knop OK All. 
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4 Hoofdmenu 

 

Het hoofdmenu biedt de mogelijkheid om naar andere schermen te springen en geeft onderin 
het scherm het laatste opgekomen alarm weer. Ook kan vanuit het hoofdmenu de noodstop 
lospomp worden geactiveerd. De werking van de noodstop lospomp wordt nader toegelicht in 
paragraaf 6.4.4. 
 
 

 

Afbeelding - Hoofdmenu 

 
Naast bovengenoemde functies van het hoofdmenu, kent het scherm een aantal unieke functies 
en koppelingen. 'Tijd en Datum' roept de tijd- en datumeigenschappen van Windows op. 
Hiermee kan de systeemtijd en -datum worden aangepast. In paragraaf 4.1 wordt hier 
specifieker op ingegaan. De knop 'Contact' op het hoofdmenu roept het contactscherm op, 
waarop adresgegevens en telefoonnummers van leveranciers zijn opgenomen. Via de knop 
„Taal selecteren‟ is het mogelijk om de taal van het pakket om te zetten in het Nederlands, Duits 
of Engels. Via de knop „Kleuren‟, kan de applicatie in een andere kleur worden gezet. De knop 
versie info biedt informatie m.b.t. gebruikte software versies.  
 
In de titelbalk kan altijd in 1 keer gewisseld worden van dag-kleuren naar nacht-kleuren, door op 
de zon (of de maan) te klikken. Optioneel wordt in de titelbalk de buitentemperatuur getoond.  
In de titelbalk wordt verder continue de actuele tijd en datum getoond.  
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4.1 Tijd- en datum aanpassen 

Vanuit het hoofdmenu kan de tijd en datum van het systeem worden aangepast door op de 
bijbehorende knop te drukken. Het volgende scherm verschijnt: 
 
 
 

 

Afbeelding – Tijd en datum instellen 

In dit scherm kunt u de datum en de tijd wijzigen. De wijzigingen worden toegepast door 
vervolgens op „ZET DATUM / TIJD‟ te drukken. 
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4.2 Taal selecteren 

Via het onderstaande scherm kan de gewenste taal worden geselecteerd. De huidig 
geselecteerde taal wordt getoond door de onderliggende knop te laten oplichten. Door op de 
knop eenmalig te drukken wordt de gewenste taal geselecteerd.  
 
 

 

Afbeelding - Taal selecteren 

 
Bij het afsluiten van de applicatie wordt de taal bewaard, zodat de applicatie bij het opstarten 
weer opstart in de laatst gekozen taal. 
 
De Nederlandse, Duitse en Engelse taal worden ondersteund. 
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4.3 Kleuren 

Via het onderstaande scherm wordt bepaald in welke kleur de applicatie getoond moet worden. 
 

 
 

Afbeelding - Kleur selecteren 

 
Bij het afsluiten van de applicatie wordt de kleur bewaard, zodat de applicatie bij het opstarten 
weer opstart in de laatst gekozen kleur. 
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4.4 Versie informatie 

Via het onderstaande scherm wordt de huidige actieve versie informatie getoond. 
   

 
 

Afbeelding - Versie informatie 

 
In bovenstaand voorbeeld zijn de versies van een schip zonder inclino-meter en dek-display 
getoond. 
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5 Alarmafhandeling 

In de applicatie zijn ongeveer 200 alarmen gedefinieerd. Het overgrote deel hiervan is 
alarmering op de niveaus, drukken en temperaturen in de tanks. De binnenkomende waarde 
wordt getoetst aan grenswaarden en bij overschrijding wordt gealarmeerd. Een aantal 
grenswaarden is vrij instelbaar voor de gebruiker. 
Naast de gedefinieerde alarmen is er nog een groot aantal standaardalarmen, welke betrekking 
hebben op het systeem, de communicatie en de toegepaste software. 
Wanneer een alarm optreedt, verschijnt deze in het alarmscherm. Daarnaast gaat de zoemer in 
de stuurhut en het zwaailicht en claxon aan dek. Dit geldt voor alle alarmen, behalve de 
vooralarmen, welke alleen een zoemer in de stuurhut tot gevolg hebben. De alarmsignalen 
blijven van kracht totdat de alarmen geaccepteerd zijn en valt dus niet weg als de 
alarmvoorwaarde inmiddels is verdwenen. Het accepteren van de alarmen gebeurt door het 
drukken op de knop „Bevestig Alarmen‟ op de knoppenbalk. Indien het alarmscherm voor staat, 
worden hiermee alle niet geaccepteerde alarmen geaccepteerd die op dat moment op het 
scherm worden getoond. Staat een ander scherm voor, dan wordt alleen het laatste alarm 
(zichtbaar in de alarmregel) geaccepteerd. 
 

5.1 Alarmscherm 

Alle optredende alarmen worden vermeld in het alarmscherm.  
 

 

Afbeelding - Alarmscherm 
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Het scherm is opgebouwd uit een vijftal kolommen. In de eerste -en tweede kolom „Datum‟ en 
„Tijd‟ wordt per alarm de datum en tijd vermeld wanneer het alarm is opgekomen. De kolom 
„Ack‟ geeft aan of het alarm geaccepteerd (J), dan wel niet geaccepteerd is (N). Zodra een 
alarm geaccepteerd is en de alarmvoorwaarde wegvalt, dan verdwijnt de alarmregel 
automatisch uit het overzicht. Zolang de voorwaarde nog aanwezig is zal de regel, ook na 
acceptatie, in het overzicht blijven staan. De kolom „Status‟ geeft de huidige status van het 
opgekomen alarm. Aangezien een nog niet geaccepteerd alarm in de alarmlijst blijft staan totdat 
het alarm geaccepteerd is, kan het dus zijn dat de status van het alarm inmiddels weer is 
veranderd van „ALARM‟ naar „NORMAAL‟. In dit geval wordt de alarmregel getoond, ten teken 
dat het alarm niet meer actief is en alleen nog maar geaccepteerd hoeft te worden; het alarm 
zal dan na acceptatie uit de lijst verdwijnen. In de laatste kolom „Bericht‟ wordt een beschrijving 
gegeven van het opgetreden alarm. Bij alarmen, die zijn veroorzaakt door het overschrijden van 
ingestelde grenswaarden, wordt ook de huidige meetwaarde in de beschrijving weergegeven. 
Deze waarde kan dus ongelijk zijn aan de waarde waarop aanvankelijk is gealarmeerd. 
Boven de alarmregels is een vijftal knoppen weergegeven, waarmee door de alarmlijst kan 
worden gescrold. De alarmlijst kan maximaal 500 alarmen bevatten. Standaard staat de knop 
„doorlopend‟ gekozen, hetgeen betekent dat het scherm automatisch ververst wordt indien een 
nieuw alarm optreedt. Is 1 van de andere knoppen (eerste, vorige, volgende of laatste) 
gekozen, dan wordt het scherm niet automatisch ververst. 

5.2 Alarmregel 

Naast het zojuist besproken alarmscherm is op alle andere schermen een alarmregel 
opgenomen. Deze regel staat geheel onderin op het scherm. In deze regel wordt het laatst 
opgegeven alarm weergegeven.  
 

 

Afbeelding – Alarmregel 

Van het alarm wordt, net als op het alarmscherm, weergegeven op welke datum en tijd het 
alarm opgetreden is, of het alarm geaccepteerd is, wat de huidige status is en wat de 
beschrijving van het alarm is. 

5.3 Alarmsignalen 

Bij het optreden van alarmen stuurt de applicatie een drietal standaard signalen aan, om de 
aandacht te vestigen op een mogelijk gevaarlijke situatie. Dit zijn: 
 

 Zoemer stuurhut 

 Claxon dek 

 Zwaailicht dek 
 
Alle niet geaccepteerde alarmen in de alarmlijst (zie paragraaf 5.1), resulteren in 
geluidssignalering met de zoemer in de stuurhut en de claxon aan dek. Ook het zwaailicht wordt 
aangestuurd zodra een niet geaccepteerd alarm in de lijst verschijnt. De enige uitzondering 
hierop is de vooralarmering. Hierbij geldt dat niet geaccepteerde vooralarmen (zie paragraaf 
9.6) alleen resulteren in een intermitterend geluidssignalering van de zoemer in de stuurhut. De 
alarmsignalering stopt zodra het alarm wordt geaccepteerd en de gebruiker op de hoogte is van 
de potentieel gevaarlijke situatie. 
Naast bovengenoemde signalering wordt er nog een aantal verzamelalarmeringen 
doorgestuurd naar de woning. In paragraaf 6.4 wordt hier verder op ingegaan.  
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6 Groepmenu 

Met de knoppenbalk of via het hoofdmenu kan het groepmenu worden bereikt. Dit groepmenu 
geeft toegang tot een aantal statusoverzichten van de digitale in- en uitgangen op het schip, te 
weten het achterschip, stuurhuis/algemeen, signalering en een totaal grafisch overzicht van de 
digitale in- en uitgangen. Tevens geeft dit scherm toegang tot het overzicht pompdruk voor 
schepen waar de pompdruk gemeten wordt (dit is niet voor ieder schip het geval).  
 
 

 

Afbeelding  - Groepmenu 

6.1 Statusoverzichten 

De statusoverzichten van de digitale in- en uitgangen hebben meestal een gelijke opbouw. 
Tussen de titelbalk en de knoppenbalk staat een aantal kolommen. De eerste is het slotnummer 
op het MTL8000-systeem, ofwel de plaats van de digitale in- of uitgangskaart op het remote I/O-
rack, waarop het digitale signaal is aangesloten. De tweede kolom geeft het channel ofwel 
kanaal van het digitale signaal op deze kaart. Bijvoorbeeld 1.1 betekent kaart 1 channel 1.  
Indien een digitale ingang of uitgang niet van toepassing is, dan wordt de combinatie 
weggelaten zoals bij de 40kPa alarmering.   
Vervolgens volgt de omschrijving van het digitale signaal en de status ervan. Deze status kan 
„Normaal‟, „Alarm‟, „Aan‟ of „Uit‟ zijn. Iedere regel eindigt met een knop „i‟; wanneer men hierop 
drukt wordt er aanvullende informatie over het betreffende signaal getoond. 
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6.2 Achterschip 

In het statusoverzicht van het achterschip is de status van één digitaal ingangssignaal 
opgenomen, te weten de status van de 40kPa alarmering. 
 

 

Afbeelding - Statusoverzicht achterschip 

 

6.2.1 40 kPa alarmering 

De 40kPa alarmering is een vergrendeling op de drukalarmering bij een drukverschil van 40 
kPa of meer tussen de druk in de tank en de buitenlucht. Bij een ingeschakelde vooralarmering 
(zie paragraaf 9.6) is de 40kPa drukalarmering uitgeschakeld. Deze situatie doet zich 
voornamelijk voor tijdens het laden of lossen van het schip. Tijdens het varen staat de 
vooralarmering normaal gesproken uit en is de 40kPa alarmering ontgrendeld ofwel 
ingeschakeld. De statusvermelding in het overzicht geeft dus aan of de alarmering wel of niet 
vergrendeld (locked) is. 
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6.3 Stuurhuis/algemeen 

In het overzicht stuurhuis/algemeen worden de statussen weergeven van de resetknoppen en 
noodstoppen aan boord van het schip. 
 

 

Afbeelding - Statusoverzicht stuurhuis/algemeen 

6.3.1 Reset 

Er zijn meerdere resetknoppen aan boord van het schip. Ze bevinden zich aan dek. Bij een 
stuurboord/bakboordverdeling van de tanks delen de stuurboord- en bakboordtank vaak één 
resetknop. De signalen van al deze knoppen wordt gegroepeerd en als één signaal in het 
statusoverzicht weergegeven. 
Met de resetknop kunnen minder kritieke alarmen aan dek geaccepteerd worden. Dit geldt voor 
temperatuur- en drukalarmering, waarvan de grenswaarden door de standaardgebruiker 
kunnen worden gewijzigd (zie paragraaf 7.4.4). Ook de vooralarmering (zie paragraaf 9.6) kan 
met de resetknoppen worden geaccepteerd. 
Als een resetknop aan dek is ingedrukt, dan zal de status in het overzicht veranderen naar 
„Reset‟. Zodra de knop weer losgelaten wordt, zal de status weer „Normaal‟ worden. 

6.3.2 Noodstop stuurhuis/dek 

Ook de status noodstop stuurhuis/dek is een gegroepeerd signaal van alle noodstoppen aan 
dek en in de stuurhut. De noodstoppen worden gebruikt om in geval van nood een zo veilig 
mogelijke situatie te creëren. Bij een actieve noodstop kan er dus niet worden geladen of gelost. 
Zodra één van de noodstoppen wordt ingedrukt zal de status in het overzicht veranderen van 
„Normaal‟ naar „Alarm‟. Deze situatie blijft gehandhaafd totdat de actieve noodstop wordt 
weggenomen. 
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6.4 Signalering 

In het overzicht signalering zijn de statussen opgenomen van een tiental signalen. Dit zijn veelal 
digitale uitgangssignalen, met uitzondering van het spanningsalarm vooralarm.  
 

 

Afbeelding - Statusoverzicht signalering 

 

6.4.1 97,5% alarmering lock 

De 97,5% alarmering lock is een vergrendeling op de niveaualarmering bij een 97,5% vulgraad 
van de tanks (zie paragraaf 7.4.1). Bij een ingeschakelde vooralarmering (zie paragraaf 9.6) is 
ook de 97,5% alarmering actief. Dit is normaliter het geval tijdens het laden of lossen van het 
schip. Tijdens de vaart wordt de vooralarmering uitgeschakeld en daarmee ook de 97,5% 
alarmering. De statusvermelding in het overzicht geeft dus aan of de alarmering wel of niet 
uitgeschakeld (locked) is. 
 

6.4.2 Spanningsalarm vooralarmering 

Het spanningsalarm vooralarmering is een alarm dat optreedt wanneer de spanning van de 
separate nivo-alarmeringsunit wegvalt (zie paragraaf 9.9). Bij een niet werkende separate nivo-
alarmering is laden en lossen niet mogelijk. De separate nivo-alarmeringsunit wordt bij schepen 
onder Nederlands regime gebruikt voor het monitoren van de vooralarmen. Bij schepen onder 
Duits regime worden de hoofd-alarmen (overvul) gecontroleerd door de separate nivo-
alarmeringsunit. 
Wanneer de spanning wegvalt, zal de statusvermelding veranderen van „Normaal‟ naar „Alarm‟. 
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6.4.3 Wal wandcontactdoos 

De wal wandcontactdoos heeft als functie het doorgeven van noodstopsignalen van het schip 
naar de walkant wanneer het schip aan de wal ligt. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de pomp aan 
wal direct gestopt wanneer er tijdens het laden of lossen aan boord iets mis gaat. 
Wanneer er een noodstop stuurhuis/dek (zie paragraaf 6.3.2) en/of noodstop lospomp (zie 
paragraaf 6.4.4) actief is verandert de status in het overzicht van „Normaal‟ naar „Alarm‟, totdat 
de noodstop wordt weggenomen. Daarnaast is de status „Alarm‟, wanneer de vooralarmering 
uitgeschakeld is (zie paragraaf 9.7). Er kan niet worden geladen of gelost. 
 

6.4.4 Noodstop lospomp 

De noodstop lospomp is een noodstop welke wordt geactiveerd bij potentieel gevaarlijke 
processituaties. De noodstop kan zowel door de applicatie als de operator worden geactiveerd. 
De applicatie geeft een noodstop in de volgende situaties: 
 

 Noodstop stuurhuis/dek; 

 97,5% alarm op één of meerdere tanks; 

 HIHI of LOLO drukalarmering op één of meerdere tanks; 

 Niet actieve vooralarmering. 
 
De noodstop blijft actief, zolang de alarmvoorwaarde aanwezig is. Om de pomp toch nog te 
kunnen gebruiken, om bijvoorbeeld de te volle tank te legen, kan de noodstop tijdelijk worden 
overbrugd vanuit het CEFIC-paneel (zie hiervoor paragraaf 9.2.1) of tank detail scherm (zie 
hiervoor paragraaf 7.4.1). 
De gebruiker kan de noodstop lospomp ook zelf activeren wanneer er een bedrijfsgevaarlijke 
situatie plaatsvindt. Dit kan door op de knop „Noodstop Lospomp‟ te drukken op de knoppenbalk 
of op het hoofdmenu. Er verschijnt dan een venster waarin de gebruiker om bevestiging wordt 
gevraagd. Nadat op „Ja‟ is gedrukt, zal de noodstop lospomp actief zijn. 
 

 

Afbeelding - Noodstop lospomp activeren 

Een handmatige noodstop lospomp kan worden gedeactiveerd als nogmaals op de knop 
„Noodstop Lospomp‟ wordt gedrukt op de knoppenbalk of op het hoofdmenu. Deze actie hoeft 
niet te worden bevestigd. De noodstop blijft echter in werking als er inmiddels een situatie voor 
de applicatie is opgetreden, waarop de noodstop automatisch in werking treedt. 
Wanneer een noodstop lospomp actief is verandert de status in het overzicht van „Normaal‟ 
naar „Alarm‟. Deze status blijft van kracht tot de alarmvoorwaarde opgeheven is. 
 

6.4.5 97,5% verzamelalarm woning 

Het 97,5% verzamelalarm woning is een gegroepeerd alarm dat optreedt wanneer één of 
meerdere tanks 97,5% of meer van zijn vulgraad heeft bereikt (zie paragraaf 7.4.1). Omdat er 
niet altijd iemand aan dek en/of in de stuurhut is, wordt dit verzamelalarm ook in de woning 
gegenereerd. 
De status van het 97,5% verzamelalarm woning verandert van „Normaal‟ naar „Alarm‟ als bij één 
of meer tanks een 97,5% alarm optreedt en verandert weer terug naar „Normaal‟ wanneer alle 
97,5% alarmen zijn opgeheven. 
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6.4.6 Drukalarmering woning 

De drukalarmering woning is een gegroepeerd alarm dat optreedt wanneer in één of meerdere 
tanks een ingestelde HIHI/HI/LO/LOLO-grenswaarde voor de druk wordt overschreden (zie 
paragraaf 7.4.3) of een 40 kPa alarm optreedt (zie paragraaf 7.4.2). Omdat er niet altijd iemand 
aan dek en/of in de stuurhut is, wordt dit verzamelalarm ook in de woning gegenereerd. 
De status van de drukalarmering woning verandert van „Normaal‟ naar „Alarm‟ als één van de 
hierboven genoemde situaties optreedt en wordt weer „Normaal‟ als alle drukalarmen zijn 
opgeheven. 
 

6.4.7 Temperatuuralarmering woning 

De temperatuuralarmering woning is een gegroepeerd alarm dat optreedt wanneer in één of 
meerdere tanks een ingestelde HIHI/LOLO-grenswaarde voor de temperatuur wordt 
overschreden (zie paragraaf 7.4.3). Omdat er niet altijd iemand aan dek en/of in de stuurhut is, 
wordt dit verzamelalarm ook in de woning gegenereerd. 
De status van de temperatuuralarmering woning verandert van „Normaal‟ naar „Alarm‟ als één 
van de hierboven genoemde situaties optreedt en wordt weer „Normaal‟ als alle 
temperatuuralarmen zijn opgeheven. 
 

6.4.8 Zwaailamp-, claxon- en zoemeralarmering 

Zie paragraaf 5.3 voor een beschrijving van de werking van de zwaailamp-, claxon- en 
zoemeralarmering. 
De status van de zwaailamp-, claxon- en zoemeralarmering verandert van „UIT‟ naar „IN‟, zodra 
er een niet geaccepteerd alarm aanwezig is. Bij acceptatie wordt de status weer „UIT‟. 
In geval van een niet geaccepteerd vooralarm (zie paragraaf 9.6) op één of meerdere tanks zal 
de status van alleen de zoemeralarmeringen continu verspringen van „UIT‟ naar „AAN‟, gezien 
het intermitterende alarmsignaal. Wanneer er geen andere niet geaccepteerde alarmen 
aanwezig zijn, zal de status van de zwaailamp- en claxonalarmering „UIT‟ zijn. Zodra het 
vooralarm geaccepteerd is zal de status van de zoemeralarmering terugkeren naar „UIT‟. 
Zolang een overbrugging (zie paragraaf 9.2.1) actief is, is de status van de zwaailamp continu 
„IN‟.  
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6.5 Digitale I/O 

 
 

 

Afbeelding – Digitale I/O 

 
 

In dit scherm wordt een totaaloverzicht getoond van de digitale in- en uitgangen op het 
MTL8000-systeem. De betekenis van de verschillende signalen kan verschillen per schip. Zo 
zijn de digitale inputs na de noodstop stuurhuis dek voor schepen onder Nederlands regime 
bedoeld voor de vooralarmen. Bij schepen onder Duits regime komt hier de signalering voor de 
overvul-alarmen binnen.  
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6.6 Pompdruk 

 

 
 

Afbeelding - Pompdruk 

 
Dit scherm is enkel zichtbaar voor schepen waar de pompdruk gemeten wordt. Afhankelijk van 
het aantal pompdruk-metingen, worden er meer of minder waarden getoond. 
Voor iedere pompdruk wordt de huidige waarde getoond, evenals de alarmwaarden voor de 
betreffende druk. Deze alarmwaarden kunnen via dit scherm worden ingesteld. 
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7 Tankmenu 

Met de knoppenbalk of via het hoofdmenu kan het tankmenu worden bereikt. Dit tankmenu 
geeft toegang tot een aantal tankoverzichten, waarin een beknopt overzicht wordt gegeven van 
belangrijke proceswaarden en omstandigheden voor alle of een aantal tanks gezamenlijk. 
Daarnaast biedt het tankmenu toegang tot een gedetailleerd overzicht van elke tank 
afzonderlijk. 
 

 

Afbeelding  - Tankmenu 

 

7.1 Tankoverzichten 

De applicatie kent de volgende tankoverzichten: 
 

 Overzicht 

 Inhoud 0 - 100% 

 Inhoud 75 - 100% 

 Slobs (optioneel) 
 
Het eerste overzicht bevat hoofdzakelijk informatie over het produkt in de tanks. De overige 
schermen zijn voornamelijk georiënteerd op de vulgraad van de tank en gerelateerde 
alarmering. 
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7.2 Tankoverzicht  

Het tankoverzicht geeft een overzicht van alle tanks. Met de knop „Stuwplan‟ kan het stuwplan 
uit MIDAS geïmporteerd worden. Zie hiervoor paragraaf 7.2.2. 
 

 

Afbeelding  - Tankoverzicht 

In het overzicht is een tabel opgenomen met elf kolommen, waarin per tank produkt 
gerelateerde gegevens zijn opgenomen: 
 

1 Tank Nummer van de tank en locatie bakboord (BB), stuurboord (SB) of 
Center tank 

2 Produktnaam Naam van het produkt in de tank 

3 Gecorrigeerd Nivo 
[cm] 

Actueel vloeistofniveau in de tank in centimeters gecorrigeerd naar 
trim, list (indien trim/list correctie aan staat) en offset. 

4 Nivo [cm] Actueel vloeistofniveau in de tank in centimeters 

5 Offset [cm] Offset van het nivo in de tank in centimeters 

6 Tgem [°C] Gemiddelde temperatuur  tussen onderste opnemer (Tonder) en 
bovenste (Tboven) opnemer in de tank in graden Celsius. Ingeval 
van een enkele opnemer geeft dit veld de gemeten waarde weer. 

7 Tonder [°C] Temperatuur onder in de tank gemeten. De temperatuur wordt 
“greyed out” getoond indien de opnemer niet in het produkt zit.    

8 Tboven [°C] Temperatuur boven in de tank gemeten. De temperatuur wordt 
“greyed out” getoond indien de opnemer niet in het produkt zit of 
de opnemer niet beschikbaar is. In dat geval heeft de meting ook 
geen invloed op de gemiddelde temperatuur.     

9 Druk [mbar] Druk in de tank in millibar 
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10 Vact [m3] Volume van de vloeistof in de tank in kubieke meters bij de actuele 
temperatuur. Berekent m.b.v. de gecorrigeerde nivo‟s. 

11 V15°C [m3] Volume van de vloeistof in de tank in kubieke meters bij 15 graden 
Celsius. Berekent m.b.v. de gecorrigeerde nivo‟s. 

12 Massa [ton] Massa van de vloeistof in de tank in tonnen bij 15 graden Celsius 

13 D15 [kg/dm3] Soortelijke massa van de vloeistof in de tank bij 15 graden Celsius 
in kilogram per kubieke decimeter 

 
Het volume van de tanks bij de actuele temperatuur wordt bepaald met behulp van ijktabellen 
van de tanks, waarin per centimeter vloeistof een volume in kubieke meters wordt gegeven. Dit 
volume wordt vervolgens omgerekend naar een standaardvolume bij 15 graden Celsius, 
gebruikmakend van de ASTM berekening voor het desbetreffende produkt. Met dit 
standaardvolume en de hierboven genoemde soortelijke massa wordt de standaard massa van 
de vloeistof bepaald. Voor het berekenen van de volumes wordt uitgegaan van de 
gecorrigeerde levels naar trim, list en offset. 
Onder de tabel is een balk opgenomen met totalen. Deze totalen gelden voor alle tanks. Onder 
het kopje „Berekening laad/lostijd‟ wordt de totale laad/lossnelheid weergegeven. Hierin wordt 
een schatting gegeven van de snelheid waarmee gelost of geladen wordt. Deze bepaling is 
gebaseerd op de hoeveelheid vloeistof die per tijdseenheid wordt geladen of gelost. Het kan 
daardoor enkele minuten duren voordat er een nauwkeurige snelheid wordt weergeven. De drie 
totalen in de balk geven de totalen van achtereenvolgens het actuele volume, het volume bij 15 
graden Celsius en de massa. 
 

7.2.1 Berekening laad/lostijd 

 
Onderin het scherm, links boven de knoppenbalk,  
 

 
 
is een venster weergegeven getiteld „Tonnage‟ en „Berekening laad/lostijd‟. Bij laden of lossen 
kan hier een tonnage worden opgegeven, waarna een laadtijd wordt berekend aan de hand van 
de actuele laad/lossnelheid. Dit is een dynamische berekening, de verwachte eindtijd wordt 
continue bijgewerkt. Om een tijdsindicatie te krijgen kan op het vakje „Ingegeven‟ worden 
gedrukt.  
 
 

 

Afbeelding - Keuze voor laden of lossen 

 

Er verschijnt een keuzescherm, waarin u kunt kiezen of er geladen of gelost moet worden. De 
keuze Annuleren houdt in dat er geen laad- of lostijd berekend wordt.  
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Kiest u voor laden of lossen, dan verschijnt een invoerscherm, waar het aantal tonnen te laden 
of te lossen produkt kan worden ingevoerd. Nadat het tonnage is ingevoerd en bevestigd is met 
de knop „OK‟ wordt de laad/lostijd berekend, mits de laad/lossnelheid ongelijk is aan nul.  
 

7.2.2 Stuwplan 

 

D.m.v. de „stuwplan‟ knop wordt de huidige stuwplan van MIDAS ingelezen, de bijbehorende 
produktennamen en dichtheden worden vervolgens van MIDAS overgenomen en in het 
tankoverzicht getoond. De betreffende stuwplan knop is recht onderin op het tankoverzicht 
geplaatst. Tevens wordt als controle mechanisme het gekoppelde Reisnummer van MIDAS 
getoond.   
 

 
     
 

7.2.3 Trim/List correctie  

 

 
 

D.m.v. bovenstaande knop wordt de trim/list correctie aan of uit gezet. Bovenstaande 
afbeelding geeft een actieve trim/list correctie weer. 
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In bovenstaande afbeelding is de trim/list correctie niet actief.  
 
 

7.2.4 Snelkoppeling  tankoverzicht 

 

 
 

De bovenstaande knoppen dienen als snelkoppeling naar het tank overzicht van 0-100% 
(paragraaf 7.3) en resp. 75-100% (paragraaf 7.4).  
 

7.3 Tankinhoud 0-100% en 75-100% 

Er zijn drie overzichten die de tankinhoud niet alleen numeriek, maar ook grafisch weergeven 
met behulp van „bargraphs‟. De schermen lijken qua functionaliteit sterk op elkaar.  
 
Er wordt in de schermen onderscheid gemaakt tussen kritische alarmen (rood) en niet kritische 
alarmen (oranje). Over het algemeen zal een kritisch alarm een noodstop tot gevolg hebben.  
 

7.3.1 Tankinhoud 0-100% 

In dit scherm wordt de inhoud van de tanks in de „bargraphs‟ weergegeven van 0 tot 100%. Aan 
de hand van het scherm „Tankinhoud 0-100%‟ zal de functionaliteit worden besproken. De lay-
out in deze handleiding is gemaakt voor een schip met 6 bakboord en 6 stuurboord tanks. Voor 
een schip met enkel centertanks of een gecombineerd schip (zowel bakboord, stuurboord als 
centertanks) zullen de schermen er iets anders uit zien. De functionaliteit die hier beschreven 
wordt is echter altijd gelijk. 
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Afbeelding - Tankinhoud 0-100%   

 
Per tank wordt de volgende informatie weergegeven: boven staat een rechthoek met de tekst 
„Vooralarm‟. Hierin wordt de status van het vooralarm (zie paragraaf 9.6) van de tank 
weergegeven. Bij geen vooralarm op de tank of een uitgeschakelde vooralarmering is de 
rechthoek greyed out. Bij een actief vooralarm op de tank, welke nog niet geaccepteerd is, zal 
de rechthoek rood gaan knipperen. Bij acceptatie van het vooralarm zal de rechthoek rood 
gekleurd blijven, totdat het alarm opgeheven is. Dit is te zien in bovenstaande afbeelding, bij 
bakboord tank 1. Tevens is een oranje led getoond als indicatie van een niet kritisch alarm.  
Per tank staat allereerst de „bargraph‟, geschaald van 0 tot 100% en de naam van de tank in 
een rechthoek. De vulgraad van de tank wordt in de „bargraph‟ weergegeven met een groen 
gekleurde balk. Bij een actief 97,5% alarm (zie paragraaf 7.4.1) verandert de kleur van groen 
naar helderrood, tot het alarm is opgeheven. Bij het optreden van een dergelijk kritiek alarm 
komt naast de „bargraph‟ en boven het tanknummer eveneens de tekst ‟97,5%‟ in helderrood te 
staan in combinatie met een rode Led.  
Naast de „bargraph‟ staan vervolgens vijf rechthoeken. In de eerste rechthoek staat de 
gecorrigeerde peiling in centimeters. Daaronder het actuele volume (zie paragraaf 7.2) in 
kubieke meters. Daaronder staat de actuele temperatuur in graden Celsius. De volgende  
rechthoek bevat de druk in millibar en de laatste rechthoek geeft de „flow‟ of laad/lossnelheid 
van de afzonderlijke tank in kubieke meters per uur.  
In de grijze balk onder de kaders met de „bargraphs‟ staat de totale laad/lossnelheid van alle 
tanks samen in kubieke meters per uur, zoals wordt beschreven in paragraaf 7.2. Tevens wordt 
de pompdruk getoond indien deze wordt gemeten.  
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7.3.2 Tankinhoud 0-75% 

In het tweede van de drie schermen wordt de inhoud van de tanks in de „bargraphs‟ 
weergegeven van 75 tot 100%. De functionaliteit van het scherm „Tankinhoud 75-100%‟ is 
vergelijkbaar met het scherm „Tankinhoud 0-100%', zoals is beschreven in paragraaf Fout! 
erwijzingsbron niet gevonden.. Het enige verschil is de schaling van de „bargraph‟, die niet 
van 0 tot 100% loopt, maar van 75 tot 100%. Deze schaling is vooral bruikbaar wanneer het 
schip bijna volgeladen is en de laatste procenten nauwkeuriger in de gaten dienen te worden 
gehouden.  
Merk op dat de bargraphs van sommige tanks niet zichtbaar is, omdat deze tanks voor minder 
dan 75% gevuld zijn. 
 

 

Afbeelding - Tankinhoud 75-100% 

 

7.3.3 Defect  vooralarm 

Het 90% alarm of vooralarm wordt op 2 manieren gemeten in het systeem. D.m.v. vlotters en 
d.m.v. het niveaumeetsysteem. In zowel het 0-100% tankinhoud overzicht alsook in het 75-
100% tankinhoud overzicht, wordt een alarm getoond, via de tekst “defect”, indien volgens het 
niveaumeetsysteem een vooralarm actief is maar niet volgens de vlotter in de tank. Het 
niveaumeetsysteem werkt in dit geval als controle voor de goede werking van de vlotter 
vooralarmen. Bij goed wekende en ingestelde vooralarm vlotters zal dit alarm niet zichtbaar zijn.   
De melding “defect”op het 0-100% tankinhoud en 75-100% tankinhoud overzicht wordt 
knipperend getoond.      
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Afbeelding – Tank 4 BB met defect vooralarm 

 

7.4 Tank {nr.} detailscherm 

Per tank kan een detailscherm worden opgeroepen door in het tankmenu te drukken op het vlak  
met het nummer van desbetreffende tank. Het detailscherm bestaat uit een aantal kaders, 
welke paarsgewijs links en rechts om een eenvoudig plaatje van de tank heen staan (zie de 
onderstaande afbeelding). 
 

7.4.1 Hoofdalarm (97,5%) alarm 
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Afbeelding - Tank 1 BB met actief vooralarm en 97,5% alarm 

 
Het hoofdalarm (97,5%) is een kritiek niveaualarm, welke niet instelbaar is door de gebruiker. 
Het is een verplicht alarm dat actief moet worden, zodra de tank een vulgraad heeft bereikt van 
97,5% of meer van het totale volume van de tank. Deze grenswaarde van het alarm wordt voor 
schepen onder Nederlands regime bepaald aan de hand van officiële ijktabellen en wordt 
uitgedrukt in centimeters tankhoogte. Voor schepen onder Duits regime komt het hoofdalarm 
binnen als digitale ingang. 
Een actief hoofdalarm van een tank tijdens het laden van het schip betekent een 
bedrijfsgevaarlijke situatie. Verder laden zou namelijk het overstromen van de tank betekenen, 
met alle gevolgen van dien. Om risico‟s te minimaliseren wordt bij een actief 97,5% alarm naast 
normale alarmsignalen ook direct de noodstop lospomp actief en gaan de wal wandcontactdoos 
(zie paragraaf 6.4) en de 97,5% verzamelalarm woning in alarm (zie paragraaf 6.4.5). 
Zolang Hoofdalarm alarm actief blijft, kan de lospomp dus niet gebruikt worden. Dit betekent dat 
de alarm oorzaak niet weggenomen kan worden en de pomp niet meer kan worden gestart. Om 
de te volle tank te kunnen leegpompen of overhevelen kan de hoofdverantwoordelijke aan 
boord de alarmering van een enkele tank of van alle tanks tijdelijk overbruggen. (zie paragraaf 
9.2.1 voor het overbruggen van alle tanks). 
 

7.4.1.1   Overbruggen hoofdalarm tank 

 

Met behulp van de “Overbrugging hoofdalarm AAN/UIT” knop op het detailscherm van de tank 
kan per individuele tank het hoofdalarm worden overbrugd. 
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Afbeelding – Overbrugging Hoofdalarm AAN/UIT 

 
 De eigenschap van de overbrugging drukknop kan tijdens installatie worden ingesteld door 
Hoveko.  De volgende eigenschappen zijn mogelijk : 
 

 Terugverend  - Zodra de drukknop wordt losgelaten vervalt de overbrugging. 

 Timer – Na een ingestelde tijd vervalt de overbrugging automatisch (standaard 30 
minuten). 

 Permanent – De overbrugging is permanent totdat deze weer wordt uitgeschakeld.  
 
Tijdens actieve overbrugging zal het rode zwaailicht actief zijn. Tevens zal in de titel balk de 
melding knipperend worden gegeven dat een hoofdalarm of meerdere hoofdalarmen overbrugd 
zijn. Zie volgende afbeeldingen:  
 

 

 Afbeelding – Melding overbrugging hoofdalarm BB1 in titelbalk 

 

 

 

 Afbeelding – Melding overbrugging hoofdalarm in meerdere tanks in titelbalk 

 
 

7.4.1.2 Uitschakelen niveau alarmering 

  

Wanneer het schip niet aan het laden of lossen is en met volle tanks vaart, kunnen 
schommelingen van het schip onnodige niveaualarmen veroorzaken. Dit kan worden 
voorkomen door tijdens de vaart de vooralarmering (zie paragraaf 9.7) uit te zetten, waarmee 
ook de niveaualarmering uitgeschakeld wordt. 
 
 

7.4.2 40 kPa alarm 

Het 40 kPa alarm is een kritiek alarm, welke niet instelbaar is. Het is een verplicht alarm dat 
actief moet worden, zodra tussen de tank en de buitenlucht een drukverschil ontstaat groter of 
gelijk aan 40 kPa, ofwel 400 millibar.  
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Afbeelding - Tank 5 SB met actief 40kPa alarm 

 
De 40 kPa alarmering staat tijdens het laden of lossen uitgeschakeld en heeft alleen functie 
tijdens de vaart. Bij oplopende temperaturen in de tank of andere onvoorziene situaties kan de 
druk dermate oplopen dat kans op scheuren van de tank bestaat, resulterend in produktverlies 
en milieuverontreiniging. 
Het optreden van een 40 kPa alarm heeft alleen een alarmerende functie. Naast de standaard 
alarmsignalen wordt tevens de drukalarmering woning aangestuurd. 
 

7.4.3 Druk-, temperatuur en niveaueigenschappen 

Om de afbeelding van de tank staan een aantal kaders. Drie ervan, de twee kaders links en het 
kader rechtsboven, zijn achtereenvolgens getiteld „Druk‟, „Temperatuur‟ en „Nivo‟. In de kaders 
staat bovenaan de actuele proceswaarden van de druk in millibar, de temperatuur in graden 
Celsius en het niveau in centimeters. Daaronder staan vier alarmwaarden. Dit zijn 
HIHI/HI/LO/LOLO-grenswaarden, waarop gealarmeerd wordt wanneer de actuele 
proceswaarde van de tank de desbetreffende alarmwaarde overschrijdt. Deze waarden zijn 
instelbaar door de gebruiker. De alarmen hebben een alarmerende werking echter de noodstop 
wordt niet geactiveerd.  
 

7.4.4 Wijzigen grenswaarden 

De grenswaarden kunnen worden gewijzigd door op de knoppen  achter de tekst „Alarm HH‟, 
„Alarm H‟, „Alarm L‟ of „Alarm LL‟ te drukken. Er verschijnt een invoerscherm, waarin de nieuwe 
waarde kan worden ingevuld.  
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Nadat de nieuwe grenswaarde is ingevoerd en er is 
bevestigd door op „OK‟ te drukken, is de nieuwe grenswaarde 
van kracht. Opgemerkt dient te worden dat de nieuwe 
grenswaarde niet van invloed is op al aanwezige alarmen, 
welke zijn veroorzaakt door overschrijding van 
grenswaarden.  
 
De alarmwaarden worden in het detail-scherm van een 
bepaalde tank ingegeven. Door te bevestigen met de OK-
knop, worden de ingegeven alarmen geactiveerd voor de 
betreffende tank. Moet de nieuwe alarm-waarde voor alle 
tanks worden ingesteld, dan kan er bevestigd worden via de 
knop „OK All‟. In het voorbeeld hiernaast, wordt het HH-alarm 
van de druk voor alle tanks op 575 gezet wanneer de knop 
OK All wordt geactiveerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.4.5 Manueel ingeven proceswaarde 

Om de afbeelding van de tank staan een aantal kaders. Drie ervan, de twee kaders links en het 
kader rechtsboven, zijn achtereenvolgens getiteld „Druk‟, „Temperatuur‟ en „Nivo‟. In de kaders 
staat bovenaan de actuele proceswaarden (huidige waarde) van de druk in millibar, de 
temperatuur in graden Celsius en het niveau in centimeters. Deze huidige proceswaarden 
kunnen ook manueel worden ingegeven door op de drukknop met de gemeten waarde te 
drukken. De volgende afbeelding zal dan worden getoond : 
 

 
 
Door nu op de drukknop “Handmatig” te drukken zal de volgende afbeelding worden getoond. 
Hierin wordt nogmaals gevraagd of er manueel een meetwaarde(n) mag worden ingegeven. 
Het risico is hierbij dat het systeem niet meer reageert op de werkelijk gemeten 
proceswaarden. Dus oplettendheid is gewenst bij het gebruik van deze funktie. 
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Na positieve bevestiging kan de gebruiker de gewenste waarde ingeven. Na bevestiging met  
“OK” zal de nieuwe waarde worden gebruikt voor de betreffende tank. Na bevestiging met “OK 
All” geldt de ingegeven waarde voor alle tanks. Omdat de nieuwe situatie een alarm situatie 
betreft worden alle manueel ingeven waarden in oranje in de diverse tankoverzichten getoond. 
 
 

 
 
Voor respectievelijk, de druk, temperatuur en niveau moeten de bovenstaande handelingen 
apart worden uitgevoerd.  

 

7.4.5.1 Uitschakelen manueel ingeven proceswaarde 

Door op de oranje drukknop met de huidige waarde te drukken, wordt het volgende scherm 
getoond : 
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Indien nu “Automatisch” wordt ingedrukt zal de proceswaarde weer worden ingelezen en weer 
worden getoond. Indien de gebruiker de keuze “ALLE TANKS AUTOMATISCH” kiest, dan 
zullen alle tanks weer hun gemeten proceswaarden tonen. Het automatisch zetten van alle 
tanks geldt alleen voor de geselecteerde type procesvariabele. Het automatisch zetten van alle 
niveaus heeft geen invloed op het automatisch zetten van bijvoorbeeld de druk.  
   

7.4.5.2 Doel manueel ingeven proceswaarde 

Het manueel ingeven van een proceswaarde (huidige waarde) heeft tot doel dat een defecte opnemer 
kan worden overbrugd door de gebruiker. Diverse opnemers hebben bij bijvoorbeeld draadbreuk een 
noodstop tot gevolg door een foutieve meetwaarde. Door de defecte proceswaarde op manueel te zetten, 
wordt de draadbreuk (signal Failure) onderdrukt en kan er normaal worden geladen of gelost.  
     

 

7.4.6 Produktgegevens 

In het kader, rechtsonder op het scherm, zijn de productgegevens weergegeven van het huidige 
produkt in de tank, te weten de productnaam, de soortelijke massa inclusief temperatuur en de 
reken-methode. Het selecteren van het produkt in de tank wordt behandeld in paragraaf 7.2.2. 
Hoewel het importeren van het stuwplan als beschreven in paragraaf 7.2.2. de gangbare 
procedure zal zijn voor het aanpassen van de productgegevens, is het ook mogelijk om via het 

detail scherm de productgegevens aan te passen. Door op de knop te drukken zal een 
toetsenbord worden getoond, waarmee de productnaam kan worden gewijzigd. De knop “OK 
All” wijzigt de productnaam in alle tanks.  
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Op een gelijke manier kunnen de dichtheid inclusief temperatuur en rekenmethode worden 
aangepast.   
    
 

7.4.7 Snelkoppelingen 

 
 
 
De twee bovenste knoppen dienen als snelkoppeling naar het 
tank overzicht van 0-100% (paragraaf 7.3.1) en resp. 75-100% 
(paragraaf 7.3.2). De twee onderste knoppen naar vorige resp. 
volgende tank. 
 

 

 

 
 

7.4.8 Tank verbergen 

 

 
 
D.m.v. de knop “Tank verbergen” kan de betreffende tank worden verborgen in het 
overzichtscherm als in het volgende figuur wordt getoond.  
 

 
 

Afbeelding - Tank BB1 en BB3 verborgen 
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7.5 Slobs-menu 

Het tonen van de Slobtanks is  optioneel. In de volgende afbeelding is een voorbeeld gegeven 
van een overzicht met twee slob tanks.  
 

 
 
Het systeem zal periodiek de actuele proceswaarde inlezen en aan de hand van de ijktabellen 
het actuele volume bepalen en tonen. De gebruiker heeft de mogelijkheid een hoog en laag 
alarm in te geven die geen noodstop tot gevolg heeft. Ook kan de gebruiker de proceswaarde 
manueel ingeven ingeval dit gewenst is (bijvoorbeeld bij een defecte opnemer).      
 
 

8 Hoogte & diepgang 

Het scherm met de hoogte en diepgang kan worden bereikt via de knoppenbalk of het 
hoofdmenu door op de knop „Hoogte & Diepgang‟ te drukken.  
Op het scherm wordt een tiental waarden gepresenteerd (Zie onderstaande afbeelding), 
waarvan er vier instelbaar zijn. Aan de linkerkant van het scherm staan de diepgang van het 
achterschip en het voorschip. Deze waarden zijn gebaseerd op actuele diepgangmetingen. In 
geval van storing kunnen de juiste waarden handmatig worden ingegeven. Het veld kleurt dan 
oranje. Onder elk van de rechthoeken is een „bargraph‟ opgenomen, geschaald van 0 tot 100%. 
De maximale ijkwaarde van de diepgangmeting komt overeen met een 100% vulling van de 
„bargraph‟. 
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Afbeelding - Hoogte & Diepgang 

 
 
Onder de knoppen met de diepgangwaarden is een knop weergegeven, met daarin de 
alarmwaarde voor de diepgang. Zodra deze alarmwaarde wordt overschreden zal er een 
diepgangalarm van het achterschip of voorschip actief worden. De vulling van de „bargraph‟ zal 
dan eveneens van groen naar helderrood verkleuren, totdat het alarm is opgeheven. De 
alarmwaarden voor de diepgang achterschip en voorschip zijn vrij instelbaar door de gebruiker 
door op de betreffende knop te drukken. Er verschijnt dan een invoerscherm, waarop de nieuwe 
alarmwaarde kan worden ingevoerd en geaccepteerd met de knop „OK‟.   
 
Rechts van het bovenaanzicht van het schip zijn twee grote witte rechthoeken weergegeven, 
met daarin de hoogte van respectievelijk het achterschip en voorschip. Deze hoogte is niet 
gebaseerd op een meting, maar wordt bepaald aan de hand van de diepgangmeting en een 
standaardhoogte van het schip. Deze standaardhoogte is uiteraard variabel vanwege de 
instelbare hoogte van de stuurhut en andere beweegbare masten. De standaardhoogte is vrij in 
te geven door op de knop onder de tekst „Standaardhoogte‟ te drukken. 
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Afbeelding - Wijzigen standaardhoogte 

Nadat de nieuwe standaardhoogte is ingevoerd, kan deze worden geaccepteerd door op de 
knop „OK‟ te drukken. Met de knop „Cancel‟ wordt de actie ongedaan gemaakt. 

 

8.1 Trim 

In het midden van het scherm tussen de diepgang voorschip en diepgang achterschip wordt de 
trim getoond. De trim wordt berekend aan de hand van diepgang voorschip en de diepgang 
achterschip. 
 

8.2 List 

De list wordt d.m.v. een optionele inclinometer gemeten. De list wordt iedere 20 seconden 
gelezen en doorgegeven aan de applicatie. In dit voorbeeld is een schip zonder inclinometer 
getoond. De list is dan greyed out. 
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9 Servicemenu 

Het servicemenu kan worden bereikt door op de knop „Servicemenu‟ te drukken in de 
knoppenbalk of op het hoofdmenu. In het servicemenu is een aantal speciale items 
opgenomen. Dit zijn de schermen „Communicatie‟ en „CEFIC Paneel‟. Deze schermen zijn te 
bereiken door op desbetreffende knoppen in het servicemenu te drukken. 
 

 
 

Afbeelding – Servicemenu 

9.1 Communicatie 

Het scherm „Communicatie‟ is in feite een statusscherm. In het scherm wordt de status getoond 
van de communicatie tussen de applicatie en de MTL8000 PLC in de machinekamer. Op deze 
PLC komen alle proceswaarden binnen. Is een systeem uitgevoerd met een Saab niveau 
meetsysteem dan komen de niveaus en temperaturen via het Saab systeem binnen en niet via 
het MTL systeem.  
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Afbeelding – Communicatie 

 

In dit scherm staat de o.a. de failsafe status van de MTL8000. Deze status kan NORMAAL of 
ALARM zijn. Indien de communicatie verbroken is en weer bijkomt, dan zal het systeem volledig 
automatisch weer gaan functioneren. De gebruiker hoeft hiervoor niets te doen. 
 
Tevens wordt in het scherm grafisch het aantal berichten verzonden naar en ontvangen van het 
MTL systeem, en Saab systeem getoond. Ook wordt het aantal gemiste berichten (Tx-Rx) 
getoond. Het aantal gemiste berichten is een maat voor de kwaliteit van de communicatie (een 
kleine afwijking is normaal) tussen de systemen. Zodra de communicatie niet meer betrouwbaar 
is zal dit met een rode lijn in combinatie met een rood kruis worden weergegeven, zoals in 
bovenstaande figuur voor het Saab is weergegeven.   
 

9.2 CEFIC Paneel 

Het CEFIC paneel toont de status van de noodstoppen, de alarmsignalering, de 
alarmaansturing naar de woning en de wal wandcontactdoos. Deze statussen zijn gelijk aan de 
besproken statussen in paragraaf 6.4. 
 
Via dit scherm is het tevens mogelijk om de hoofdalarm overbrugging van alle tanks aan of uit 
te zetten. Indien er meerdere hoofdalarm overbruggingen actief zijn dan wordt dit op de 
volgende wijze getoond in de titelbalk van applicatie. Deze tekst knippert zolang de 
overbrugging actief is. 
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Afbeelding - CEFIC Paneel 

 

9.2.1 Hoofdalarm overbrugging  

 
De Hoofdalarm overbrugging is een overbrugging van kritieke alarmsituaties, die het pompen 
met de lospomp onmogelijk maken. Dit is bijvoorbeeld het geval na een 97,5% hoofdalarm op 
één van de tanks. Er is teveel produkt in de tank gepompt, dus de noodstop lospomp wordt 
geactiveerd en de pomp gaat uit. De noodstop blijft echter van kracht, zolang het niveau in de 
tank te hoog is en het niveau kan alleen worden verlaagd door bijvoorbeeld produkt over te 
hevelen naar een andere tank. 
 
Door hoofdalarm overbrugging te activeren wordt de noodstop lospomp overbrugd en kan er 
toch worden gepompt, ondanks het kritieke niveaualarm. Uiteraard is oplettendheid geboden bij 
een actieve overbrugging. Het hoofdalarm kan worden overbrugd per tank via het detail scherm 
van een individuele tank, zie paragraaf 7.4. Via het cefic panel kan het hoofdalarm van alle 
tanks worden overbrugd of alle overbruggingen worden uitgezet 
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Afbeelding – Hoofdalarm-overbrugging tank detailscherm. 
 
 
Als de overbrugging uitstaat, dan is de knop greyed out. Is de overbrugging geactiveerd, dan is 
de knop verlicht (zie bovenstaande figuur). Bovendien zal in dat geval op elk scherm de titel 
voortdurend wisselen tussen de tekst „Hoofdalarm-overbrugging‟ en de oorspronkelijke titel van 
het scherm.  
 
Het hoofdalarm overbrugging is in drie varianten beschikbaar en instelbaar door Hoveko t.w. : 
 

 Overbrugging is constant totdat de gebruiker hem activeert als beschreven in deze 
paragraaf. 

 Overbrugging is alleen tijdelijk gedurende een vooraf ingestelde tijd. Zie paragraaf 9.2.2 

 Overbrugging is actief zolang een knop wordt ingedrukt door de gebruiker. Zie paragraaf 
9.2.3 

  
 

9.2.2 Hoofdalarm overbrugging met Timer 

 
De Hoofdalarm overbrugging kan worden gekoppeld aan een timer. Als na een vast ingestelde 
tijd (standaard 30 minuten) de timer afloopt zal de  Hoofdalarm-overbrugging worden 
uitgeschakeld. Verder is de werking gelijk als beschreven in paragraaf 9.2.1  
 
 

9.2.3 Hoofdalarm overbrugging tijdelijk 

 
De Hoofdalarm overbrugging dient te worden ingehouden door de gebruiker. Zolang de knop is 
ingedrukt door de gebruiker is het hoofdalarm overbrugd, na het loslaten van de knop wordt het 
hoofdalarm weer actief.   
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9.3 Scherm instellingen 

Via dit scherm zijn de verschillende scherm functionaliteiten in te stellen. De volgende 
functionaliteiten worden ondersteund:  
 

 Scherm uitschakelen. Zie paragraaf 9.3.1 

 Scherm schoonmaken. Zie paragraaf 9.3.2 

 Scherm beveiliging. Zie paragraaf 9.3.3  
 
 

 
 

Afbeelding – Scherm Instellingen 

 

9.3.1 Scherm uitschakelen 

 
Met de knop „Scherm uitschakelen' kan het scherm worden uitgeschakeld.  Door het 
uitschakelen van het scherm zal het gehele scherm zwart worden. Dit is een schermbeveiliging 
ten behoeve van het hinderlijke licht van het scherm in de avonduren. Mocht er nu een alarm 
optreden dan wordt het scherm 'Alarmpagina' geopend, waar het alarm kan worden 
geaccepteerd. Bij het bedienen van het zwarte scherm wordt het scherm 'Servicemenu' 
geopend. Hiermee wordt de schermbeveiliging uitgezet en kan de applicatie weer bediend 
worden. 
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9.3.2 Scherm schoonmaken 

 
Aangezien de applicatie is geïnstalleerd op een PC met touch screen, is het lastig om het 
scherm schoon te maken zonder per ongeluk op knoppen te drukken. Om zonder risico schoon 
te kunnen maken is de functie 'Scherm schoonmaken' in de applicatie opgenomen. 
 
Op het scherm zijn twee regels tekst opgenomen voor de gebruiker en een speciale knop 'Exit'. 
Dit is een knop die niet direct actie tot gevolg heeft. Pas nadat de knop langer dan drie 
seconden ingedrukt is gehouden, wordt het schoonmaakscherm afgesloten en wordt 
teruggekeerd naar het scherm 'Servicemenu'. Hierdoor kan zonder problemen worden 
schoongemaakt. 
 
Gebruik alleen voorgeschreven schoonmaakmiddelen voor het scherm. Raadpleeg uw 
leverancier, indien hier onduidelijkheid over bestaat. 
 
 

 

Afbeelding – Scherm schoonmaken 

 

 
Aangezien in het schoonmaakscherm geen knoppenbalk met alarmregel (zie paragraaf 3.2.1) is 
opgenomen, worden binnenkomende alarmen weergegeven in het scherm. Om de gebruiker 
toch te attenderen op nieuwe alarmen gaan de twee regels knipperen van rood naar zwart bij 
een nieuw, ongeaccepteerd alarm (zie Afbeelding – Scherm schoonmaken met niet 
geaccepteerd alarm). Daarnaast wordt een nieuwe knop 'Alarm' zichtbaar ter informatie. Met 
deze knop kan zonder vertraging naar het alarmscherm worden gesprongen, om zodoende 
direct het nieuwe alarm te kunnen bekijken. 
Zodra het alarm is geaccepteerd en het schoonmaakscherm weer wordt opgeroepen, zal het 
scherm weer de oorspronkelijke vorm hebben. 
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Afbeelding – Scherm schoonmaken met niet geaccepteerd alarm  

 
 

9.3.3 Scherm beveiliging 

 
Het programma is standaard uitgevoerd met een screen saver. De screen saver tijd staat 
standaard ingesteld op 1000 minuten. De teller van 1000 minuten begint weer opnieuw te tellen 
zodra het scherm wordt gebruikt door de gebruiker. D.m.v. de knop na de tekst „Scherm 
uitschakelen na‟ kan de gewenste tijd worden ingesteld waarna de screen saver actief moet 
worden.  
 
D.m.v. de knop „Voortgang tonen‟ kan de voortgang van de screen saver timer op het scherm 
worden getoond. Dit wordt gerealiseerd door een wit rondje boven in de titelbalk te tonen die 
langzaam afloopt als een klokje. (rondje naast het zonnetje in de titelbalk, zie volgende figuur).  
 
De screen saver werkt niet zolang er een niet geaccepteerd alarm aanwezig is. Indien de 
screen saver (zwart scherm wordt getoond) actief is, zal het alarm scherm worden getoond 
zodra een alarm opkomt. De screen saver wordt pas weer actief als alle alarmen geaccepteerd 
zijn en de screen saver tijd afgelopen is.    
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Afbeelding – Scherm instellingen voortgang 

 
 

9.4 Aan/uit schakelen 

 
Het scherm Aan/Uit schakelen bevat een drietal funkties, t.w.:  
 

 Verlichting achter de knoppen in of uit schakelen. 

 Scherm stuurhuis in en uit schakelen. 

 Pc aan/Uit schakelen. 
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Afbeelding – Scherm Aan/uit schakelen 

 
Met de knop verlichting achter knoppen aan/uit schakelen kan de verlichting achter de knoppen 
worden uit of ingeschakeld. In de volgende figuur is de verlichting achter de knoppen 
ingeschakeld.  
 

 
  
In de volgende figuur is de verlichting achter de knoppen uitgeschakeld. 
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Zie voor de functionaliteit „Scherm stuurhuis aan/uit ‟ paragraaf 9.3.1 
 
Met de knop 'Aan/uit schakelen' kan o.a. de PC worden uitgeschakeld.  Wordt de knop “Zet PC 
uit” bediend, dan wordt er eerst om een bevestiging gevraagd. Pas wanneer de gebruiker 
bevestigt, wordt de PC uitgezet. 
 

9.5 Historische alarmen 

 
Het paneel historische alarmen toont de historie van de opgetreden alarmen. Zo kan er altijd 
worden terug gekeken op wel tijdstip welk alarm is opgetreden. Het scherm is opgebouwd uit 
een viertal kolommen en knoppen om door de historische lijst te navigeren. De kolom 'Tijdstip 
opkomen' geeft per alarm de datum en tijd weer wanneer het alarm is opgekomen. De kolom 
„Tijdstip afvallen' geeft per alarm de datum en tijd weer wanneer het alarm is afgevallen. De 
kolom „Tijdstip acceptatie' geeft per alarm de datum en tijd weer wanneer het alarm is 
geaccepteerd door de gebruiker. De kolom 'omschrijving' geeft een omschrijving van het alarm. 
Er wordt een maximum van 2000 alarmen getoond. Bij het optreden van het 2001e alarm wordt 
het oudste alarm verwijderd. 
 

 

Afbeelding – historische alarmen 

 
 
 
 
 

. 
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9.6   Nivo-alarmering 

Het vooralarmering is een alarm dat optreedt bij een vulgraad van hoogstens 90% van de tank 
en wordt daarom ook wel „Tankalarmering 90%‟ genoemd. Voor schepen onder Nederlands 
regime is de vooralarmering een aparte nivo alarmeringsunit of PLO, waarvan de alarmsignalen 
via de MTL8000 naar deze applicatie gestuurd worden. Voor schepen onder Duits regime wordt 
het alarm vaak op 86% gezet en wordt de vooralarmering bepaald door de radar-meting. Bij 
deze schepen komt het overvul-alarm binnen via de aparte unit. Naast deze signalen is ook het 
spanningsalarm een inkomend signaal van de nivo-alarmeringsunit op de MTL8000. Tenslotte 
heeft de applicatie de mogelijkheid om via de MTL8000 een lampentest signaal naar de nivo-
alarmeringsunit te sturen. Voor de functionaliteit maakt het overigens niet uit of een schip onder 
Nederlands of Duits regime vaart; bij een vooralarm wordt het oranje zwaailicht aangestuurd; bij 
een hoofdalarm het rode (en de noodstop lospomp). Dit is dus onafhankelijk van de manier 
waarop het alarm bepaald wordt (via de radar of de aparte unit). 
 
Op het scherm staan twee drukknoppen, te weten „Nivo-alarmering aan/uit‟ en „Zoemer 
vooralarm aan/uit‟. De drukknop „Zoemer vooralarm aan/uit‟ is alleen zichtbaar indien de nivo-
alarmering aan staat. Met deze knop kan de zoemer in het stuurhuis worden uitgeschakeld. 
Standaard zal de zoemer in het stuurhuis namelijk een intermitterende toon geven in geval van 
een actief vooralarm. De gekleurde rechthoeken zijn „indicatielampjes‟ voor de status van het 
vooralarm van elke tank afzonderlijk. In het getoonde voorbeeld hieronder staat bakboord tank 
1 in vooralarm. 
 

 
 

Afbeelding – Nivo-alarmering staat aan 
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9.7   Nivo-alarmering in/uit schakelen 

De nivo-alarmering moet aan staan wil er kunnen worden geladen of gelost. Bij een 
ingeschakelde nivo-alarmering  wordt de lospomp vrijgegeven, bij een alarmvrije situatie.  
Tijdens het varen kan de nivo-alarmering uitgeschakeld worden om onnodige alarmeren door 
schommelingen te onderdrukken. Bij het uitschakelen van de nivo-alarmering wordt de 
noodstop lospomp actief. 
 
Als de nivo-alarmering uit staat, is dit duidelijk te zien op de aan/uit knop. Bovendien zijn de 
indicatielampjes in deze situatie donker gekleurd. In de volgende afbeelding is te zien hoe het 
nivo-alarmering scherm er uit ziet wanneer de nivo-alarmering uit staat. 
 
De nivo-alarmering is aan te zetten door op de knop „Nivo-alarmering aan/uit‟ te klikken. Deze 
knop wijzigt dan zoals aangegeven in de figuur op de volgende pagina. Wanneer nogmaals op 
de knop wordt gedrukt zal de nivo-alarmering weer uitgeschakeld zijn. 
 
Zoals reeds vermeld wordt bij het inschakelen van de nivo-alarmering een schakelaar zichtbaar 
voor het overbruggen van de zoemer in het stuurhuis.  
 

 

Afbeelding – Nivo-alarmering staat uit 
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Afbeelding – Nivo-alarmering staat aan; zoemer is overbrugd 

Zoals vermeld wordt de vooralarmering bij Nederlandse schepen verzorgd door een separate 
unit. Wanneer deze unit spanningsloos is, wordt dit ook gedetecteerd door de applicatie. In het 
nivo-alarmering scherm zal dan zichtbaar worden, dat er sprake is van een spanningsalarm. 
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Afbeelding – Spanningsuitval van de separate alarmeringunit gedetecteerd 
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9.8     Indicatielampjes 

Wanneer er een vooralarm actief wordt en nog niet geaccepteerd is, dan zal het lampje van de 
desbetreffende tank gaan knipperen. Daarnaast wordt de zoemeralarmering intermitterend 
aangestuurd (uiteraard niet als de zoemer overbrugd is). Wordt het alarm geaccepteerd met de 
knop „Bevestig alarmen‟ dan zal het lampje continue gaan branden en zal de zoemer weer 
uitgaan. Is het alarm weer weg dan zal het lampje uitgaan.  
Een niet geaccepteerd vooralarm kan ook d.m.v.  de F9 functietoets worden geaccepteerd  als 
er een toetsenbord aangesloten is. Normaal gebeurt de acceptatie van alarmen in de stuurhut. 
In een aantal gevallen kan de acceptatie ook aan dek plaatsvinden met de resetknoppen bij de 
tanks (zie paragraaf 6.3.1).  
Dit geldt ook voor de vooralarmering. 
 
 

9.9   Spanningsalarm 

Het spanningsalarm (90% voor schepen onder Nederlands regime) is een alarm, dat optreedt 
wanneer de stroomvoorziening van de separate alarmeringsunit in storing gaat. De 
statusmelding van dit alarm is ook opgenomen in de statusoverzichten (zie paragraaf 6.4.2). De 
separate nivo-alarmeringsunit wordt bij schepen onder Nederlands regime gebruikt voor het 
monitoren van de vooralarmen. Bij schepen onder Duits regime worden de hoofd-alarmen 
(overvul) gemonitored door de separate nivo-alarmeringsunit.  
 
 

9.10 Toon empty 

 
De knop 'toon empty' is opgenomen om de tekst 'empty' te tonen wanneer de tank (bijna) leeg 
is. In het instellingen-menu kan Hoveko de grenswaarde configureren waaronder de tekst 
'Empty' wordt getoond. Is het nivo hoger dan deze grenswaarde, dan wordt het nivo getoond. Is 
het nivo lager of gelijk aan deze grenswaarde, dan wordt het nivo getoond indien de knop 'toon 
empty' niet is ingedrukt. Is de knop wel ingedrukt, dan wordt de tekst 'Empty' getoond.  
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10 Optioneel : Kleppen / pompen / tanks 

 
Het scherm 'kleppen / pompen / tanks' toont een overzicht van de tanks, pompen en kleppen op het 
schip. Aan de onderzijde van het scherm (boven de knoppen) is verder weergegeven: 

 de totale flow [m3/hr] 

 het totaal-volume [m3] 

 het totaal tonnage [ton] 

 de resttijd (in geval van laden) [hh:mm] 

 de diepgang voor [cm] 

 de diepgang achter [cm] 

 de trim [graden] 

 de list [graden] 

 vermogen generator 1 

 vermogen generator 2 

 
Er kan direct naar het detail-scherm van een tank worden gesprongen door op de naam van de tank te 
klikken. Het zichtbaar of onzichtbaar zetten van tanks gebeurt door op de volume-bar te klikken. Er 
verschijnt dan een scherm waarin alle tanks of alleen de geselecteerde tank (on)zichtbaar kan worden 
gezet. 
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10.1 Kleppen: 

Een klep kan open of dicht gestuurd worden door de schipper.  
Als de opensturing naar een klep geactiveerd is, dan wordt dit zichtbaar gemaakt dmv 
een led links boven de klep. Is er geen led zichtbaar, dan staat de opensturing naar de 
klep NIET op.  
  
 
 
 
Als de klepsturing geactiveerd is, dan is het sturingsled zichtbaar.  
 
 
 
 

 
Iedere klep heeft drie terugmeldingen, te weten een open-melding die aangeeft of de klep open is, een 
dicht-melding die aangeeft of de klep dicht is, en een alarm-melding die aangeeft of een klep in alarm 
staat. De status van deze meldingen kan worden afgelezen door de schipper: 
 
Als de dichtmelding aktief is, dan wordt dit middels een blauwe kleur weergegeven. Een openmelding 
wordt weergegeven middels de kleur geel. Een alarmmelding wordt weergegeven middels de kleur rood. 
Bij de weergave van de kleppen wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds een klep die running is 
(er wordt dan een video getoond van een draaiende klep) en anderzijds een klep in stilstand. 
Een klep in stilstand kan open of dicht zijn. Als de klep open is, wordt hij geel weergegeven. Bovendien 
loopt het leidingwerk in dat geval gewoon door. Een dichte klep is blauw weergegeven; het leidingwerk is 
bovendien onderbroken. 
 

 
In deze figuur is een klep getoond waarvan de openmelding aktief is (geel) en ook de 
sturing op staat (led is zichtbaar). 
 
 
 
 
In deze figuur is een klep getoond waarvan de dichtmelding aktief is (blauw). Er staat 
geen sturing op (led ontbreekt). 
 
 
 
 
In deze figuur is een klep weergegeven, waarvan zowel de openmelding als de 
dichtmelding aktief is. Dit wijst op een defect in de terugmelding van de klep en is 
daarom rood weergegeven. 
 
 

Een klep wordt als running weergegeven, indien de open-sturing aktief is en tegelijkertijd de open-
melding nog niet aktief is, of indien de open-sturing niet aktief is en tegelijkertijd de dicht-melding ook niet 
aktief is. Er wordt dus niet enkel naar de meldingen gekeken om te bepalen of een klep running is. De 
reden hiervoor is, dat het lang kan duren voordat de dichtmelding wegvalt bij het open sturen van een 
klep. Om de schipper onmiddellijk de terugkoppeling te geven dat de klep loopt, wordt dit onmiddellijk 
getoond bij het openen of sluiten van een klep. Zoals vermeld wordt de sturing altijd links boven de klep 
getoond. Een running klep wordt getoond als een groene, draaiende klep die in 20 seconden een hoek 
van 90 graden draait. De meldingen worden getoond rechts onder de klep. Een open-melding wordt 
getoond middels een geel led, een dichtmelding wordt getoond middels een blauw led en een alarm-
melding wordt getoond middels een rood led. 

 
In deze figuur is een lopende klep getoond (groen). De klep loopt van dicht naar open 
(draait links om). De open-sturing staat op (groen led links boven), maar de 
openmelding is nog niet aktief (anders was de klep geel getoond). De dichtmelding is 
nog wel aktief. Onder normale omstandigheden zal de dichtmelding eerst afvallen. 
Daarna zal de open-melding aktief worden. 
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In deze figuur is een open lopende klep getoond, waarvan de dichtmelding al niet meer 
aktief is. Dat de klep running is, zien we omdat hij groen getoond is. De opensturing is 
aktief (groen led links boven). De dichtmelding is niet meer aktief (geen blauw led 
rechtsonder). 
 
 
 
In deze figuur is een open lopende klep getoond, waarbij de alarm-melding aktief 
geworden is (rood led rechts onder). De alarmmelding wordt aktief indien het te lang 
duurt voordat de open-melding op komt.  
 
 
 
 
In deze figuur is een dichtlopende klep getoond. De opensturing staat niet op (geen led 
links boven). De open-melding is nog wel aktief (geel led rechtsonder). 
 
 
 

 
 
In deze figuur is is een dichtlopende klep getoond. De opensturing staat niet op (geen 
led links boven). Ook de open-melding is niet meer aktief (geen geel led rechtsonder). 
 
 
 

 
 
In deze figuur is een dicht lopende klep getoond, waarbij de alarm-melding aktief 
geworden is (rood led rechts onder). De alarmmelding wordt aktief indien het te lang 
duurt voordat de dicht-melding op komt.  
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10.2 Pompen 

 
Als een pomp gestuurd wordt, dan verschijnt er een groen led links boven de 
pomp (zie afbeelding hiernaast). De gewenste snelheid is in een groene 
aflezing weergegeven. In de figuur hiernaast wil men de pomp laten draaien 
op iets meer dan de halve snelheid. 
De pomp in de figuur hiernaast is rood gekleurd, ten teken dat er sprake is 
van een storing: er is wel een sturing naar de pomp gedaan, maar de pomp 
draait niet.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Een pomp in rust wordt weergegeven zoals hiernaast afgebeeld. De pomp is 
grijs; hij draait niet. Er is geen led zichtbaar, dus de pomp wordt ook niet 
aangestuurd.  
Het actuele koppel bedraagt 0,1 Nm. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Een draaiende pomp zal er uitzien zoals weergegeven in de figuur hiernaast. 
Het led links boven de pomp is aan, ten teken dat de pomp wordt 
aangestuurd. De pomp is groen (en de schoepen draaien) ten teken dat de 
pomp draait. In de groene aflezing is de gewenste snelheid getoond 
(percentage van de maximale snelheid); de gele uitlezing toont het actuele 
koppel (als percentage van het maximaal mogelijke koppel). 
In het voorbeeld hiernaast bedraagt het actuele koppel 31,1 Nm. 
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10.3 Leidingwerk 

 
Het leidingwerk is in rust-toestand (als er niet gepompt wordt) iets lichter weergegeven dan de 
achtergrond. Hierdoor toont het scherm rustig en is het leidingwerk toch zichtbaar: 
 

 
 
 
 
Wanneer er gepompt wordt, worden die delen van het leidingwerk uitgelicht, die tijdens de verpomping in 
gebruik zijn. De oranje stippen in het leiding-werk bewegen in de richting van de oliestroom, zodat het 
voor de schipper in 1 oogopslag duidelijk is, hoe er gepompt wordt.  
Tijdens het laden kan er niet gepompt worden en verschijnt de oliestroom niet automatisch; de schipper 
met dan een knop indrukken die de oliestroom weergeeft. Tijdens lossen of intern overpompen wordt de 
oliestroom getoond zodra het gehele traject van bron-tank naar doel-tank (of manifold) is opgelijnd en er 
een pomp loopt. In deze toestand gebeurt het tonen van de oliestroom dus automatisch. 
Hieronder worden enkele voorbeeld-schermen getoond met uitgelicht leidingwerk: 
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10.4 Voorwaarden voor verpompingen: 

 
Bediening van de pompen vindt plaats in 1 van de volgende 3 modi: 

 Laden 

 Lossen 

 Intern overpompen 

10.4.1 Leidingwerk 

10.4.1.1 Laadmodus 

Als het systeem in laadmodus staat, wordt het leidingwerk behorend bij een pomp alleen actief getoond 
(groen met een lopende oliestroom in juiste richting) als de knop 'start oliestroom' geactiveerd is en de bij 
de pomp en tank behorende klep geopend is. In alle andere gevallen wordt het leidingwerk grijs getoond. 
 

10.4.1.2 Los modus 

Als het systeem in losmodus staat, wordt het leidingwerk behorend bij een pomp alleen actief getoond 
(groen met een lopende oliestroom in juiste richting) als de pomp draait (een running-melding heeft) en 
de bij de pomp en tank behorende klep geopend is. In alle andere gevallen wordt het leidingwerk grijs 
getoond. 

 

10.4.1.3 Intern overpompen 

Als het systeem in de modus 'intern overpompen' staat, wordt het leidingwerk behorend bij een pomp 
alleen actief getoond (groen met een lopende oliestroom in juiste richting) als de pomp draait (een 
running-melding heeft) en de bij de pomp en tank behorende klep geopend is (in dit geval wordt er 
gepompt vanuit deze tank) OF als de bijbehorende klep geopend is en een andere pomp draait (in dit 
geval is dit de ontvangende tank). In alle andere gevallen wordt het leidingwerk grijs getoond. 

 

10.4.2 Pompbediening 

De pompbediening (knoppen voor het sneller of trager sturen van de pompen), alsmede de naar de pomp 
gestuurde snelheid en de door het pomp geleverde koppel zijn in laad-modus niet zichtbaar. Hierdoor 
oogt het scherm niet onnodig onrustig in laad-modus. 
 
Een pomp kan alleen gestart worden als het systeem niet in laad-modus staat. 
 
Bovendien kan een pomp niet gestart worden indien het systeem in de modus 'intern overpompen' staat 
en tegelijkertijd de bijbehorende klep geopend is. In dat specifieke geval is de bijbehorende tank immers 
de ontvangende (doel) tank; de pomp kan dan niet gestart worden. 
 
In los-modus kan een pomp kan niet gestopt worden als de bijbehorende klep open staat; eerst moet de 
klep worden gesloten; dan pas kan de pomp worden gestopt. 
 
Iedere pomp kan alleen bestuurd worden door de schipper indien de bijbehorende tank zichtbaar staat. 
Wordt een tank onzichtbaar gezet, dan sluit de bijbehorende klep automatisch en stopt de bijbehorende 
pomp automatisch. 
 
Als een pomp wordt aangeraakt, dan verandert de sturing naar de pomp (indien toegestaan). Er wordt 
dus niet naar de meldingen van de pomp gekeken; werd de pomp aangestuurd, dan wordt de sturing 
weggehaald. Werd de pomp niet aangestuurd, dan wordt de sturing op gezet. 
 
Zodra een pomp wordt aangestuurd, wordt de gewenste snelheid op helft van het bereik gezet. Hierdoor 
gaan de pompen onmiddellijk met een bepaald vermogen draaien, waardoor de kogel die de tankleiding 
afsluit wordt weggedrukt en de tank in los-toestand komt. Genereert een pomp een alarm terwijl hij niet 
wordt aangestuurd, dan wordt de gewenste snelheid voor de zekerheid naar 0 gezet. 
 
Als de terugmelding van een pomp wijzigt van 'running' naar 'niet running', dan wordt de bijbehorende 
klep automatisch gesloten. 
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10.4.3 Klepsturing 

Iedere pomp kan alleen bestuurd worden door de schipper indien de bijbehorende tank zichtbaar staat. 
Wordt een tank onzichtbaar gezet, dan sluit de bijbehorende klep automatisch en stopt de bijbehorende 
pomp automatisch. 
 
Als het systeem in los-modus staat, kan een klep alleen worden opengestuurd indien de bijbehorende 
pomp draait. Men moet dus altijd eerst de pomp starten; pas daarna kan de klep worden geopend. 
 
Als een klep wordt aangeraakt, dan verandert de sturing naar de klep (indien toegestaan). Er wordt dus 
niet naar de meldingen van de klep gekeken; werd de klep aangestuurd, dan wordt de sturing 
weggehaald. Werd de klep niet aangestuurd, dan wordt de sturing op gezet. 
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11 Optioneel : Ballastpompen 

Het scherm voor de besturing en uitlezing van de ballastpompen is getoond in onderstaande figuur: 
 

 
 
De ballastpompen worden hetzelfde bediend als de produktpompen: bij het aanraken van de pomp 
verandert de sturing. Werd de pomp aangestuurd, dan valt de sturing weg. Werd de pomp niet 
aangestuurd, dan komt de sturing op. 
 
Er zijn drie wezenlijke verschillen t.o.v. de produktpompen: 

 De sturing van de ballastpompen werkt onafhankelijk van de modus (laad/los/intern overpompen) 
waarin het systeem verkeert. 

 Iedere ballastpomp heeft 2 stuur-signalen; 1 signaal om de pomp links om te sturen en 1 signaal 
om de pomp rechts om te sturen. De schipper kiest de gewenste richting door de juiste knop 
(zuig of pers) te selecteren. Wordt de pomp vervolgens gestart, dan zal het juiste signaal naar de 
pomp worden opgezet. Ook dit signaal wordt aan de schipper getoond. 

 Bij het starten van een ballastpomp wordt de gewenste snelheid niet meteen op de helft van het 
bereik gezet. De ballastpompen hoeven (in tegenstelling tot de produktpompen) immers geen 
kogel omhoog te drukken die de tank switcht van laad- naar losmodus. 

 
 
Voor de rest werken de ballastpompen hetzelfde als de produktpompen; de schipper kan ze op dezelfde 
wijze op- en aftoeren.  

  
 
 


