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All rights reserved. 

Copyright © 2019 Wigersma & Sikkema B.V. 

All the figures and descriptions in this installation, operating and maintenance manual have been compiled 

only after careful checking. Despite this, however, the possibility of errors cannot be completely eliminated. 

Therefore, no guarantee can be given for completeness or for the content. Also, the manual cannot be taken 

as giving assurance with regard to product characteristics. Furthermore, characteristics are also described 

that are only available as options. 

The right is reserved to make changes in the course of technical development. We would be very grateful for 

suggestions for improvement and notification of any errors, etc. 

With regard to extended product liability the data and material characteristics given should only be 

taken as guide values and must always be individually checked and corrected where applicable. This 

particularly applies where safety aspects must be taken into account. 

Further support can be obtained from the branch or representative responsible for your area. The address is 

printed on the back of this manual or simply enquire at Wigersma & Sikkema B.V.  

Passing this manual to third parties and its duplication, in full or in part, are only allowed with written 

permission from Wigersma & Sikkema B.V. 

Woord vooraf 

 In deze handleiding wordt belangrijke informatie verstrekt over het gebruik van UNITOOL software. 
Lees deze handleiding zorgvuldig. 

 In deze handleiding zijn diverse opmerkingen en waarschuwingen met behulp van symbolen 
gemarkeerd. Lees deze zorgvuldig en neem, indien noodzakelijk, maatregelen.  

De gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis: 

 
OPMERKING Suggesties en adviezen om taken gemakkelijker uit te voeren. 

 LET OP Een opmerking maakt de gebruiker attent op mogelijke problemen. 

 
WAARSCHUWING 

Indien de handeling niet correct wordt uitgevoerd kunnen er 

gegevens of instellingen verloren gaan. 

 

The guarantee becomes invalid if the product described here is not handled properly, repaired or modified by 

unauthorized persons or if replacement parts are used which are not genuine parts from Wigersma & 

Sikkema B.V. 
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1 Inleiding 

UNITOOL is universele software waarmee verschillende apparaattypen kunnen worden uitgelezen en 

geconfigureerd. Het apparaattype UNIGAS 300 wordt door UNITOOL ondersteund. 

De gebruiksvriendelijke gebruikersinterface maakt het gebruik van UNITOOL uiterst eenvoudig.  

Belangrijkste functies van UNITOOL zijn: 

• Uitlezen en wijzigen van de configuratie van een apparaat; 

• Uitlezen van tellerstanden, meetwaarden en statusinformatie; 

• Presenteren van tellerstanden en meetwaarden; 

• Opslaan van apparaatgegevens in CSV, XML formaat of het ABL-formaat geschikt voor Görlitz ENZ-

local software; 

• Communicatie over RS-232, RS-485, Ethernet, GSM- en PSTN-verbinding; 

• Automatische identificatie van het apparaat waarmee UNITOOL verbinding heeft; 

• Identificatie van gebruiker en gebruikersrechten en apparaattype. 

In de apparatendatabase zijn de instellingen van de parameters van een apparaat vastgelegd. Deze 

parameters zijn vervolgens gekoppeld aan verschillende apparaattypen.  

In de gebruikersdatabase worden de rechten van gebruikersgroepen voor de paramaters ingesteld.  

Rechten zijn:  

• geen toegang 

• alleen lezen  

• lezen en schrijven 

Afhankelijk van de gebruikersgroep en het apparaattype worden de rechten en de beschikbare parameters 

van de met UNITOOL verbonden apparaat in UNITOOL gepresenteerd. 
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2 Installeren van UNITOOL 

Download de zipfile van https://www.wigersma-sikkema.com/downloads/software/ en pak deze zip-file uit. 

Voer de volgende handelingen uit voor het installeren van UNITOOL: 

1. Zet de computer aan; 

2. Beëindig alle Windows applicaties; 

3. Start de applicatie “Setup.exe”; 

4. Volg de instructies tijdens de installatie; 

3 Inloggen door de gebruiker 

Indien UNITOOL is opgestart moet de gebruiker eerst inloggen om vervolgens met het apparaat verbinding 

te kunnen maken. 

 

Standaard login (voor verbinding met alle metertypen): 

• Gebruikersnaam: “wsgas” 

• Wachtwoord: “wsgas” 

 

 

UNITOOL inlogscherm  
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4 Verbinding 

UNITOOL ondersteunt drie manieren om een verbinding te maken: 

1. Serieel – RS-232; lokaal seriële verbinding met het apparaat; voor RS-232- en RS-485-verbinding 

2. Serieel – GSM-modem: modemverbinding met het apparaat; voor een PSTN- of GSM-verbinding 

3. TCP/IP – IP Modem: voor een IP verbinding waarbij een Moxa OnCell G3150 wordt gebruikt. 

4. TCP/IP – Ethernet: directe verbinding over het lokale ethernet. 

5. OFFLINE – Openen van een sessie-bestand 

4.1 Verbindingsinstellingen 

4.1.1 Apparaatgegevens 

 

 
                  
               
 
 
                     Raadpleeg de handleiding van het    
                     apparaat voor meer informatie over de  
                     toepassing van de wachtwoorden op de   
                     parameters. 
  

               
Apparaatinstellingen scherm 

 
Metertypegroep  : Selecteer de metertypegroep van het aparaat. Indien van toepassing wordt het

   standaard apparaatadres automatisch toegepast bij het maken van een 
        verbinding    

Apparaatadres  : Optioneel; adressering van het apparaat; noodzakelijk indien het apparaat is  
     aangesloten op een bussysteem. 
 

 
Indien het apparaatadres niet correct is, zal het apparaat niet reageren. 

UNITOOL zal vervolgens een melding geven en de verbinding verbreken. 

 
Wachtwoord 1  : Wachtwoord voor niveau 1. Wordt toegang verkregen tot de mode waarin de 
        telwerken en register kunnen worden gelezen en geschreven. 

Wachtwoord 2a  : Wachtwoord voor niveau 2a; voor de leverancier van het gas. 

Wachtwoord 2b  : Wachtwoord voor niveau 2b; afnemer van het gas, de eindklant. 

Wachtwoord 2c  : Wachtwoord voor het wijzigen van de gassamenstelling. 

Algemene parameterlijst : Algemene lijst van OBIS-parameters, worden weergegeven in hoofdstuk 9. 

 

Vink Gebruik gebruiker wachtwoorden aan om de wachtwoorden op te slaan van de gebruikersinstellingen. 
De gebruikersinstellingen worden per metertypegroep opgeslagen. Na de volgende keer inloggen worden 
afhankelijk van het geselecteerde metertype, de wachtwoorden al ingevuld. 
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4.1.2 Serieel - RS-232 

 
 

Standaard instellen seriële verbindingsinstellingen 

Instellen van de seriële poort. 

4.1.3 Modbus 

 

Instellen Modbus 

Indien in UNIGAS 300 een CI-module met Modbus protocol is geplaatst, dan moet het Modbus-protocol 

tijdelijk gedeactiveerd worden indien een verbinding met de CI-module wordt gemaakt. 

Deactiveer Modbus: Tijdelijk deactiveren van Modbus. Dit om gegevens uit te lezen. 

Modbus Type: Modbus communicatietype: ASCII of RTU. 

Baudrate: de baudrate instelling van Modbus 
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4.1.4 Serieel - GSM-Modem; algemeen 

 
 

Instellen van communicatie met het modem 

Voer het telefoonnummer van het apparaat waarmee de verbinding tot stand moet worden gebracht in. 

Pas, indien noodzakelijk, de pariteit, het aantal databits en het stopbits aan overeenkomstig met de 

instellingen van het modem dat is aangesloten op de PC. Raadpleeg hiervoor de handleiding van het 

modem. 

4.1.4.1 Modem; commando’s 

 
Instellen van modem commando’s 

Indien gebruik wordt gemaakt van een modem, dienen de modemcommando’s in UNITOOL overeen te 

komen met de commando’s van het modem dat is aangesloten op de PC. 

 

4.1.4.2 Omgang PSTN lijn (analoge modem verbinding) en een interlokaal prefix. 

 
Indien het noodzakelijk is om een extra cijfer (“0”) in te toetsen voor het maken van een externe verbinding 
dan moet de Modem initialisatie commando worden aangepast. Aan dit commando moet “X3” worden 
toegevoegd, dus bijvoorbeeld ATX3V0E0S0=0. 
Het extra cijfer moet dan niet aan het telefoonnummer worden toegevoegd. 

 
Het antwoordformaat van de modemcommando’s moet ingesteld staan op 

numerieke antwoord codes (ATV0). Raadpleeg voor deze instelling de 

handleiding van het modem. 
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4.1.5 TCP/IP – IP modem 

 

Instellen van TCP/IP IP modem 

De optie TCP/IP – IP modem kan worden gebruikt als een “normale” modem verbinding. In plaats van dat er 

een GSM modem wordt toegepast, wordt op de seriële poort een IP-modem van Moxa type OnCell G3150 

aangesloten. 

Als IP adres wordt het IP adres en poort nummer van het apparaat waarmee verbinding moet worden 

gemaakt ingevuld. Bijvoorbeeld 192.168.0.200:80 waarbij 80 het poort nummer is.  

 

4.1.6 TCP/IP – Ethernet 

 

Instellen van TCP/IP Ethernet 

Kies deze optie voor een directe verbinding over het “lokale” ethernet met de meter. 

IP adres: het IP adres van de meter 

Poort: het poortnummer van de meter 
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4.1.7 OFFLINE - Bestand 

 

Instellingen offline file 

Om een sessie-bestand in te zien kan de OFFLINE optie worden gebruikt. De apparaatgegevens van de 

meter worden dan getoond. 

Een sessie-bestand kan worden opgeslagen, wanneer er een verbinding is met een meter. Ga naar het 

menu Bestand – Exporteren – Sessie.  
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5 Human interface  

 

UNITOOL 

Het scherm van UNITOOL is opgebouwd uit een aantal onderdelen: 

1. Menu; menu-items zijn afhankelijk van apparaattype en gebruiker. 

2. Parameterscherm; scherm met instellingen van het apparaat van het geselecteerde menu-item 

3. Parameterinformatiescherm; informatie over het geselecteerde parameter 

4. Statusscherm; informatie over verbinding, apparaat en gebruiker 

5. Menubalk; 

Het uitlezen van een set parameters wordt geïnitieerd door het aanklikken van de knop Uitlezen. Vervolgens 

zal UNITOOL alle parameters die deel uitmaken van dit menu-item uitlezen. 

 De menu-items en parameters kunnen per apparaattype verschillen.  

 

5.1 Menu  

 

De weergave van de menu-items is gebruiksafhankelijk. Indien de gebruiker geen toegang heeft tot een set 

parameters van een menu-item, wordt dit menu-item niet getoond. 

  

1 

1 

2

3

4

5
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5.2 Parameterscherm  

De parameters worden in dit scherm getoond. Door het klikken op de waarde achter een parameter in de 

kolom Waarde kan een waarde van een parameter worden gewijzigd. 

De weergave van het parameterscherm kan gewijzigd worden van Alfabetisch naar Categorie. Indien 

gekozen wordt voor Categorie worden de parameters op categorie gerangschikt. 

Het is mogelijk om de parameters te sorteren. Bij het tonen van de lijst met parameters is deze gesorteerd 

op de kolom Naam. Indien men de sortering wenst aan te passen, bijvoorbeeld op OBIS-code, kan men 

deze kolom OBIS-code aanklikken.  

In het parameterscherm wordt tevens, door middel van een kleur aangeduid of er een fout is opgetreden bij 

het uitlezen of schrijven of dat een parameter is gewijzigd, maar nog niet is geprogrammeerd. In het 

parameter-informatiescherm (3) wordt additionele informatie getoond. 

Weergave Informatie 

Achtergrond kleur Letterkleur 

grijs wit De waarde is door de gebruiker gewijzigd, maar nog niet naar het 

apparaat geschreven. Druk op Schrijven om de parameters naar het 

apparaat te schrijven.  

oranje/rood lichtgrijs Er is een fout opgetreden tijden het uitlezen van het parameter. 

lichtgrijs zwart De parameter kan niet worden uitgelezen. 

oranje/rood lichtgrijs Het formaat van de parameter in UNITOOL komt niet overeen met het 

formaat in het apparaat. 

De waarde van een parameter kan niet worden gewijzigd. De 

gepresenteerde waarde is de waarde uit het apparaat. 

rood zwart Er is een fout opgetreden tijden het schrijven van een parameter. 

 
Weergave van een parameter en de betekenis hiervan 

 

 
 

Uitlezen van een parameter is niet gelukt 

  

2
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5.3 Parameterinformatiescherm  

In het parameterinformatiescherm wordt, indien van toepassing, aanvullende informatie over een parameter 

weergegeven. Deze informatie wordt weergegeven na het aanklikken van een parameter in het 

parameterscherm (2). 

Indien er geen rechten om de waarde van een parameter te wijzigen zijn toegekend, wordt dit in het 

parameter-informatiescherm weergegeven (zie onderstaande figuur).  

 

Weergave in UNITOOL indien het niet mogelijk is om een parameter te wijzigen 

 

5.4 Statusscherm  

Het statusscherm geeft informatie over: 

• Ingelogd als; gebruiker en gebruikersgroep 

• Verbindingsstatus; geeft verbindingstype en verbindingstijd weer 

• Verbonden met; apparaattype en serienummer 

• Weergave van het apparaattype waarmee verbonden is 

 

UNITOOL statusscherm 

Tevens is er een mogelijkheid om de verbinding te verbreken (knop Verbreek verbinding). Hierbij wordt de 

verbinding verbroken en is het niet meer mogelijk om gegevens te wijzigen. De gegevens kunnen wel 

worden geraadpleegd. Van deze knop kan gebruik worden gemaakt bij een modem verbinding. Door op 

Opnieuw verbinden te klikken, wordt de verbinding opnieuw tot stand gebracht. 

Door op de knop Nieuwe verbinding te klikken zal de verbinding worden verbroken en wordt het Verbinding 

scherm getoond. Vervolgens is het mogelijk om verbinding te maken met een ander apparaat. 

  

3

4
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5.5 Menubalk  

De menubalk geeft de mogelijkheid om: 

1. Afdrukken van apparaatgegevens en loggers; afdrukken van gegevens volgens de aanwezige sjablonen. 

2. Opslaan van apparaatgegevens en loggers gegevens; opslaan volgens de aanwezige sjablonen. 

3. Exporteren en importeren van apparaatgegevens. 

4. Afsluiten van UNITOOL. 

5. Settings; wijzigen taalinstelling; instellen van de taal en parameters toekennen aan algemene 

parameterlijst. 

6. Help; informatie over UNITOOL en databaseversies. 

6 Wijzigen van een waarde in het parameterscherm 

Het wijzigen van een waarde vindt plaats in een dialoogscherm. De gebruiker voert in het wit gemarkeerde 

venster de nieuwe waarde in. In het venster van Formaat van de waarde wordt weergegeven of het 

ingevoerde formaat correct is. Indien het formaat niet correct is, zal de OK knop inactief worden. Het 

invoeren van ongeldige tekens worden niet geaccepteerd. 

Voorbeeld: 

Bij het wijzigen van een parameter van het type fixed point (zie hoofdstuk 7) wordt in het dialoog getoond: 

• OBIS-code van de parameter 

• Naam 

• Omschrijving 

• Huidige waarde 

• Nieuwe waarde 

• Formaat van de waarde 

Voorbeeld van het wijzigen van een parameter 

In het parameterscherm worden gewijzigde parameters grijs gemarkeerd. Het is mogelijk om meerdere 

parameters te wijzigen en deze vervolgens naar het apparaat te schrijven. Door op de knop Schrijven in het 

parameter informatiescherm te drukken worden alleen de gewijzigde parameters naar het apparaat 

geschreven. 

 

 

 

  

5
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7 Typen parameters 

UNITOOL ondersteunt verschillende typen parameters: 

• Fixed point; waarde met een decimale punt op een vast positie 

• Integer; waarde is een geheel getal 

• Tekst 

• Enumeraties (lijst); er is een keuze uit een lijst mogelijk 

• Tijd 

• Datum 

• Belvenster 

• Intervalloggers 

• Historische loggers 

• Metrologisch logboek 

• Statuslogboek 

7.1 Fixed point 

 
 

Voorbeeld van het wijzigen van een parameter van het type fixed point 

Voer de nieuw te programmeren waarde in en klik op OK om de waarde te accepteren. Klik op Annuleren 

om de wijziging te annuleren. Vervolgens kan een ander parameter worden gewijzigd en door de knop 

Schrijven naar het apparaat te schrijven. 
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7.2 Integer 

 
 

Voorbeeld van het wijzigen van een parameter van het type integer 

Voer de nieuw te programmeren waarde in en klik op OK om de waarde te accepteren. Klik op Annuleren 

om de wijziging te annuleren. Vervolgens kan een ander parameter worden gewijzigd en door de knop 

Schrijven naar het apparaat te schrijven. 

7.3 Tekst 

 
 

Voorbeeld van het wijzigen van een parameter van het type tekst 

Voer de nieuw te programmeren waarde in en klik op OK om de waarde te accepteren. Klik op Annuleren 

om de wijziging te annuleren. Vervolgens kan een ander parameter worden gewijzigd en door de knop 

Schrijven naar het apparaat te schrijven. 
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7.4  Enumeratie (lijst) 

 
 

Voorbeeld van het wijzigen van een parameter van het type enumeratie 

Kies een item uit de lijst Nieuwe waarde. Klik op OK om de waarde te accepteren of klik op Annuleren om de 

wijziging te annuleren. Vervolgens kan een ander parameter worden gewijzigd en door de knop Schrijven 

naar het apparaat te schrijven. 

7.5 Tijd 

 
 

Voorbeeld van het wijzigen van een parameter van het type tijd 

Hierbij is het mogelijk om een nieuwe tijd te selecteren of aan te geven dat de systeemtijd moet worden 

gebruikt. Door Gebruik systeemdatum / -tijd te selecteren wordt de systeemtijd geschreven. 
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7.6 Datum 

Voorbeeld van het wijzigen van een parameter  

van het type datum 

 

Voorbeeld van het wijzigen van een parameter van 

het type datum, gebruiker selecteert datum 

 

Hierbij is het mogelijk om een nieuwe datum te selecteren of aan te geven dat de systeemdatum moet 

worden gebruikt. Door Gebruik systeemdatum /- tijd te selecteren wordt de systeemdatum geschreven. 
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7.7 Belvenster  

Het belvenster wordt niet in een parameterscherm weergegeven. Bij het klikken op het menu-item 

Belvenster worden de instellingen voor het belvenster uitgelezen en schematisch weergegeven.  

 
 

Belvensterscherm 

Indien het belvenster staat uitgeschakeld is Activeer belvenster niet aangevinkt. Klik op het selectievlak om 

het belvenster te activeren. Vervolgens is het mogelijk om de waarden te wijzigen. 

 

Eenvoudige selectiescherm 

In het eenvoudige selectiescherm kan de gebruiker de belvensterinstellingen wijzigingen. De keuzelijst bevat 

vooraf gedefinieerde waarden. Wanneer de instellingen worden gewijzigd, dan worden deze ook toegepast 

in het uitgebreide selectiescherm.  

o Activeer belvenster: Activeer het belvenster 

o Startdatum: startdatum van het belvenster 

o Starttijd: starttijd van het belvenster 

o Active tijd: tijd dat het belvenster actief is, de aan tijd van het modem 

o Herbelvenster: selecteer indien een herbelvenster noodzakelijk is 

o Interval: interval tussen twee belvensters 

 

Aanvullende instellingen (niet beschikbaar voor alle metertypen) 

o Belvenster verkorting: indien geselecteerd, het belvenster wordt afgesloten indien de data correct is 

uitgelezen 

o Maandsynchroon: indien geselecteerd, de startdatum van het belvenster wordt iedere maand op de 

eerste dag van de maand gezet. Dit kan worden gebruikt om het modem iedere eerste dag van de 

maand in te schakelen, relevant voor intervallen langer dan 1 dag. 

  

2 

1 
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Uitgebreide selectiescherm.  

  Wijzigingen worden tevens toegepast in het eenvoudige selectiescherm. 

    Startdatum van het belvenster 

    Starttijd van het belvenster 

    Eindtijd van het belvenster 

    Starttijd van het herbelvenster 

    Interval tussen twee belvensters 

 

Indien de combinatie van instellingen niet mogelijk is, dan kan het belvenster niet worden geprogrammeerd. 

Door middel van het symbool  wordt dit aangeduid. Indien men met de muis over dit symbool gaat, wordt 

aangegeven waarom de combinatie niet mogelijk is.  

  

3 

3a

3b 

3c 

3d 

3e 



Gebruikershandleiding                    UNITOOL V2 

 DDG6101GHNL/05-2019/rev.C1 21 

7.8 Intervalloggers 

Het uitlezen van een intervallogger wordt gestart door op de knop Uitlezen te klikken. 

Afhankelijk van het bereik van de datum / tijdinstellingen wordt de intervallogger volledig of gedeeltelijk 

uitgelezen. 

Van datum / tijd Tot datum / tijd Functie 

YY-MM-DD / hh:mm:ss YY-MM-DD / hh:mm:ss Lezen van de ingevoerde datum / tijd tot de 

ingevoerde datum / tijd 

YY-MM-DD / hh:mm:ss - Lezen van de ingevoerde datum / tijd tot laatste 

gelogde data in het apparaat 

- YY-MM-DD / hh:mm:ss Lezen van eerste gelogde data in het apparaat tot 

de ingevoerde datum / tijd 

- - Lezen van alle gelogde data. 

 
Instellen van het interval voor het uitlezen van de intervallogger 

Door het instellen van de blokgrootte kan het aantal loggings per gelezen blok worden ingesteld.  
 

 

Het verhogen van de waarde van de blokgrootte zal het uitlezen aanzienlijk 

versnellen. Als gevolg van een matige tot slechte GSM verbindingskwaliteit kan 

de snelheid van het uitlezen negatief worden beïnvloed. 

 

 
 

Instelmogelijkheden bij een intervallogger 

 
Door op de knop Reset te klikken word de intervallogger gewist. 

 

Weergave van een intervallogger 
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7.9 Historische loggers 

De daglogger en maandlogger zijn historische loggers. De opslag van gegevens in deze loggers vindt plaatst 

aan het einde van een dag. Het einde-dag-moment is instelbaar. 

 

Weergave van de daglogger 

Door op de knop Reset te klikken worden de historische loggers gewist. 

7.10 Metrologisch logboek 

Het metrologische logboek slaat bij iedere aanpassing van een metrologische parameter een logging op met 

de wijziging en een tijdstempel. 

 

Weergave van een uitlezing van een metrologische logboek 

Door op de knop Reset te klikken wordt het metrologische logboek gewist. 

7.11 Statuslogboek 

Het statuslogboek slaat bij iedere gebeurtenis of toestandsverandering van het apparaat een logging op met 

een tijdstempel. 

 

Weergave van een uitlezing van een statuslogboek 

Door op de knop Reset te klikken wordt het statuslogboek gewist. 
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8 Exporteren/afdrukken en importeren van gegevens 

Bij het exporteren van gegevens worden de gegevens in een bestand opgeslagen. Bij afdrukken van 

gegevens worden gegevens naar een printer of, indien gewenst, naar een bestand afgedrukt. 

Er zijn verschillende sjablonen aanwezig om gegevens af te drukken: 

1. Sessie; alle uitgelezen data wordt in een XML bestand opgeslagen, zie ook de algemene parameterlijst 

(Alleen beschikbaar bij Exporteren) 

2. Actuele data; de actuele data (billing data) worden in een tekstbestand opgeslagen of afgedrukt. 

3. Intervalloggers; de intervalloggers worden in een CSV tekstbestand opgeslagen of afgedrukt 

4. ABL Format ENZ software; opslaan of afdrukken volgens het ABL formaat voor Görlitz ENZ-local 

software 

 

 

Om gegevens van een meter uit te lezen en als bestand op te slaan kies: Bestand  Exporteren  Sessie 

Hiermee worden alle uitgelezen gegevens van een meter in een bestand opgeslagen. 

Om deze gegevens vervolgens te gebruiken om een andere apparaten van hetzelfde metertype mee te 

programmeren, kies: Bestand  Importeren  Sessie 

Dan worden vervolgens de menu’s getoond die in deze sessie zijn opgeslagen. 
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Het uitroepteken geeft aan dat de gegevens nog niet naar de meter zijn verzonden, en/of dat niet alle 

gegevens door de meter geaccepteerd konden worden. Dit kan bijvoorbeeld met de Firmwareversie van 

meter te maken hebben.  

In de grijs gemarkeerde regel wordt aangegeven of het een gegeven is dat uit de Import-file komt. Indien 

deze gegevens niet naar de meter verzonden moeten worden, dan kan dit met een klik op de regel worden 

aangegeven en de regel wordt vervolgens wit. Het is ook mogelijk om andere gegevens te wijzigen. Als dit is 

gedaan wordt dit door ‘Manual’ weergegeven.  

Vervolgens kunnen de gegevens naar de meter worden verzonden. 
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9 Algemene parameterlijst 

In UNITOOL is het mogelijk om een eigen parameterlijst te definiëren. Indien deze is gedefinieerd, dan wordt 

het menu-item Parameters – Parameterlijst getoond. 

Het is mogelijk om meerdere eigen parameterlijsten configuraties aan te maken. Dit kan bijvoorbeeld voor 

een apparaattype worden gedaan, maar per apparaattype kunnen ook meerdere parameterlijsten worden 

aangemaakt. De gedefinieerde parameterlijst wordt in een XML bestand opgeslagen. 

Dit XML bestand kan ook worden gebruikt om vooraf gedefinieerde waarden vast te leggen, zodat eenvoudig 

een bepaalde configuratie OBIS parameters naar een apparaat kan worden geschreven. 

9.1 Maken van een parameterlijst configuratie 

Het maken van een eigen parameterlijst gebeurt in het menu Instellingen – Bewerk algemene parameterlijst. 

In dit menu worden vervolgens alle parameters van de desbetreffende meter weergegeven. Deze functie is 

alleen beschikbaar indien er een verbinding met een apparaat is gemaakt. 

 

Het selecteren van een parameter die moet worden weergegeven gebeurt middels het selecteren van 

Include. Wanneer vervolgens de parameterlijst configuratie wordt opgeslagen Save, wordt er een extra 

menu-item Parameters – Parameterlijst  weergegeven. 

Dit bestand kan ook worden gebruikt voor het opslaan van parameter waarden (zie hoofdstuk 8), waarbij dus 

default configuraties kunnen worden gemaakt. 
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9.2 Weergeven van parameterlijst configuratie 

Indien er een parameterlijst configuratie beschikbaar is, kan via het menu-item Parameters – Parameterlijst  

weergegeven, de configuratie worden getoond. Parameters met status include zichtbaar in dit menu-item 

zichtbaar. 

Het is ook mogelijk om een ander configuratiebestand te selecteren door de knop Laad. In het scherm wordt 

getoond welk configuratiebestand is geladen. 

 

In het scherm met de apparaatgegevens (zie hoofdstuk 4.1.1) kan ook het algemene parameterlijst 

configuratiebestand worden geselecteerd. Het laatste geselecteerde parameterlijst configuratiebestand 

wordt hierbij standaard weergegeven, welke is gekoppeld aan de geselecteerde metertypegroep. 

Wanneer er een ander metertypegroep wordt geselecteerd, dan wordt het bestand gewijzigd, met wat er de 

vorige keer is gekozen. 
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10 Instellen van taal 

De gebruiker kan de taalinstelling van UNITOOL wijzigen door in de menubalk op Taalinstelling en Selecteer 

taalinstelling te klikken. Vervolgens wordt er een scherm getoond met de beschikbare taalinstellingen. 

Selecteer een taalinstelling en klik op OK. De taalinstelling wordt pas toegepast na het inloggen van de 

gebruiker in UNITOOL. 

 
 

Scherm voor het instellen van de taal 

11 Database en apparaat types 

Overzicht van de databaseversies met de daarin aanwezig apparaat types. 

De databaseversies kunnen door het menu Help in de menubalk worden opgevraagd. 

Apparaat database structuurversie 2.0.15.0 

Apparaat database contentversie: 2.0.0.2004 

Ondersteunde apparaattypes: 

UNIGAS 300 

MODULE0A; met IDOM en FTP protocol 

MODULE1B; met IDOM/ FTP en Modbus protocol 

UNIGAS 61E 

UNILOG 

UNILOG HM 

UNILOG GPRS 

UNILOG 300 

UNICOM 300 LOGGER 

UNICOM 300 MODEM 
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12 Systeemeisen 

• Microsoft Windows 10. 

• Computer met een processor van 1,8 GHz of hoger. 

• 4 GB RAM of meer aanbevolen. 

• De vereiste vrije schijfruimte minimaal 95 MB. 

• De vereiste schijfruimte is afhankelijk van configuratie. 

• Minimale resolutie monitor moet 800 x 600 zijn. 
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