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Inleiding 

Reliance is een SCADA-pakket ontwikkeld voor het monitoren, bedienen en loggen 

van procesdata in real-time. Of het hier nu gaat om voedingsverwerkende industrie, 

procestechniek, chemische industrie of koelingtechniek: Reliance is inzetbaar. Door 

middel van een OPC-koppeling kan Reliance met elk PLC-systeem communiceren 

waarvoor een OPC-server beschikbaar is. Tevens is Reliance te koppelen aan andere 

systemen zoals frequentieregelaars of programma‟s als MS-Excel.  

Door middel van de overzichtelijke structuur van Reliance is het mogelijk om 

applicaties eenvoudiger en sneller op te zetten. Vooral de ontwikkelomgeving kenmerkt 

zich door eenvoud. 
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1. Reliance

Reliance is een SCADA-pakket dat ontwikkeld is voor het monitoren, bedienen en loggen van procesdata in 

real-time. Of het hier nu gaat om de voedingsverwerkende industrie, chemische industrie of koelingtechniek: 

Reliance is inzetbaar. Door middel van een OPC-koppeling kan Reliance met elk PLC-systeem communiceren 

waarvoor een OPC-server beschikbaar is. Eventueel is Reliance te koppelen aan andere systemen, zoals 

frequentieregelaars of programma‟s als MS-Excel.  

Door middel van de overzichtelijke structuur van Reliance is het mogelijk om applicaties eenvoudiger en sneller 

op te zetten, vooral de ontwikkelomgeving kenmerkt zich door eenvoud. 

Bij deze eerste kennismaking met Reliance, zal worden uitgegaan van de koppeling met de Hitachi PLC. Hierbij 

zal gebruik gemaakt worden van de Hitachi OPC server.  

1.1. Reliance SCADA, waarvoor? 

Wanneer SCADA ingezet wordt is dit vaak om de volgende redenen: 

 Visualiseren van het gehele proces

 Overzichtelijk bediening van het proces

 Dat men procesdata uit wilt lezen

 Voor het weergeven van meldingen zoals alarmen

 Opslaan van procesdata

Door het gebruik van Reliance Scada is het mogelijk om een productieproces zo overzichtelijk mogelijk 

grafisch te visualiseren en te voorzien van diverse bedieningsmogelijkheden. 

Een belangrijk aspect van Reliance Scada is het uitlezen van procesdata wat vooral bedoeld is om de operator 

een goed overzicht te geven van de actuele status van een proces. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om al in 

een vroeg stadium afwijkende waarden te corrigeren of zelf andere maatregelen te nemen zoals het in- of 

uitschakelen van pompen, motoren e.d. 

Daarbij kunnen alarmen direct weergegeven worden, wat de mogelijkheid biedt hier ook direct actie op te 

ondernemen.  

Door aan een alarm een tekst, kleur of variabele mee te geven wordt het voor de operator duidelijk wat voor 

type alarm het betreft. 

Één van de belangrijkste onderdelen van een Scada pakket is wellicht het opslaan van procesdata en zo ook voor 

Reliance. Het is bijvoorbeeld mogelijk om procesdata over een langere periode op te slaan en desgewenst in 

rapportvorm te publiceren. Het opslaan van procesdata is in diverse takken van de industrie van essentieel 

belang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de chemische en voedingsmiddelen industrie. 
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1.2. Reliance SCADA, hoe? 

Wanneer er naar de besturing van een proces gekeken wordt zal men niet alleen een SCADA systeem 

aantreffen, maar daarnaast  zal men ondermeer het volgende aan kunnen treffen: PLC‟s, HMI, Motion Control, 

frequentieregelaars, sensoren, motoren, kleppen en ventilatoren. 

Een voorbeeld van een veel voorkomende situatie is wat weergegeven is weergegeven in onderstaande figuur. 

Figuur 1 

1.3. Reliance SCADA, wanneer? 

Wanneer wordt er gebruik gemaakt van SCADA en wanneer van HMI? In de praktijk (zie figuur 1) is er een 

combinatie te zien van deze twee systemen. Het HMI gedeelte is meestal terug te vinden op lokale plaatsen 

zoals bij de machine zelf. 

Omdat het SCADA systeem vaak wordt ingezet als systeem wakend over de andere systemen, is deze in de 

meeste gevallen terug te vinden in de hogere gelegen laag van een proces.  

Daarnaast is er een groot verschil tussen de systemen wanneer het gaat om dataopslag en grafische afhandeling. 

Omdat bij SCADA gebruik gemaakt wordt van een PC of IPC heeft men de beschikking over een harde schijf, 

waardoor er bijna geen limiet meer aan opslagcapaciteit is. Daarnaast geeft het toepassen van de PC of IPC een 

grotere ondersteuning in verwerking van grafische onderwerpen voor de visualisatie van de betreffende 

applicatie. 
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1.4. Reliance SCADA, waar? 

SCADA-systemen worden in de industrie breed ingezet. Waar voor de ene toepassing de opslag van data 

belangrijk is, wil men bij de andere toepassing een duidelijke visualisatie. 

Reliance applicaties zijn ondermeer terug te vinden in de volgende industrieën: 

 Gebouwautomatisering

 Chemische industrie

 Bier brouwerijen

 Gasdistributiesystemen

 Stadsverwarmingsystemen

 Waterkrachtcentrales en -turbines

 Waterhuishoudingbesturingen

 Waterzuiveringsinstallaties

 Voedingsmiddelenindustrie

 Metrostations

 HVAC-systemen

 Maritieme toepassingen

 Mosselschepen

 Stoomketels

 Productielijnen

 Energiesystemen

 Glasfabrieken

 Etc.
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2. Reliance Structuur

De opbouw van de Reliance SCADA-pakketten geeft u een hoge flexibiliteit bij het realiseren van uw 

applicaties en de inzet daarvan in het veld. Naast het aantal te gebruiken tags worden de pakketten als volgt 

onderscheiden: 

 Reliance Design Desktop

 Reliance Design Enterprise

 Reliance View

 Reliance Control

 Reliance Server

 Reliance Control Server

 Reliance Thin Client

 Reliance Mobile Client

2.1. Reliance Design 

Reliance Design is de ontwikkelomgeving van Reliance waarin de applicatie opgezet wordt. Reliance Design is 

te verkrijgen in een Desktop versie en een Enterprise versie. 

2.1.1. Reliance Design Desktop 

Dit is de basisversie van de ontwikkelomgeving van Reliance. Met deze versie is het mogelijk om Reliance 

applicaties te ontwikkelen welke worden ingezet op een “stand-alone” PC. Data uitwisselen met andere 

Reliance SCADA systemen is hier dan ook niet mogelijk. 

2.1.2. Reliance Design Enterprise 

Naast de functionaliteit zoals deze in de Desktop module aanwezig is geeft de Enterprise module u de 

mogelijkheid tot het ontwikkelen van netwerkapplicaties. Bij netwerkapplicaties is het mogelijk om meerdere 

Pc‟s op te nemen in een Reliance SCADA applicatie en kan er gebruik gemaakt worden van zogenaamde Thin 

Clients (Web-Clients en Mobile Clients). 
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2.2. Reliance Runtime 

De Reliance Runtime module is ervoor ontwikkeld om de applicatie te laten functioneren op een PC bij de 

eindgebruiker. Als Runtime module zijn de volgende licenties mogelijk: 

2.2.1. Reliance View 

Met de View module van Reliance kan alleen gevisualiseerd worden en bedieningsmogelijkheden zijn niet 

mogelijk op dergelijk systeem. Dit houdt in dat schrijfacties naar PLC‟s dan ook niet mogelijk zijn. 

2.2.2. Reliance Control 

Met Reliance Control is het mogelijk om naast visualisatie ook daadwerkelijk bedieningen te verrichten. In deze 

situatie is het mogelijk om schrijfacties naar PLC‟s te verrichten. 

2.2.3. Reliance Control Server 

Reliance Control Server biedt u ook de mogelijkheid om data over een netwerk uit te wisselen, zodat de 

applicatie op afstand bediend kan worden m.b.v. andere Pc‟s of PDA.  

2.2.4. Reliance Thin Client 

Met de Reliance Thin Client heeft u de mogelijkheid om uw project te draaien en te visualiseren met een 

standaard Web browser die Java ondersteunt. Met de Reliance Thin Client is het mogelijk om uw applicatie op 

afstand via het Internet te bekijken en te bedienen. Dit wordt ook wel een Web Client of Mobile Client 

genoemd. 
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2.3. Voorbeelden van verschillende toepassingen 

2.3.1. Stand-alone toepassing 

Een stand-alone toepassing bestaat uit één bedienstation in de productieomgeving. Een dergelijke applicatie kan 

worden ontwikkeld met een Reliance Design Desktop licentie (A). De productieopstelling in dit voorbeeld 

bestaat uit één bedienstation (B) welke is verbonden aan de PLC. Dit bedienstation kan worden voorzien van 

een Reliance Control of Reliance View licentie. Het bedienstation kan communiceren met de PLC via een OPC 

Server of een Reliance Communicatie Driver. 

2.3.2. Stand alone toepassing (gecombineerde licentie) 

De applicatie voor bovenstaande stand-alone toepassing wordt ontwikkeld en gebruikt in de productieomgeving. 

In dit geval is het voordeliger om te kiezen voor een licentiebundel, bestaande uit Reliance Design Desktop en 

Reliance Control (A). 

11 B3 industrie b.v.



Basishandboek Reliance 4 SCADA Versie 0.4 

2.3.3. Netwerktoepassing (2 bedienstations, 1 PLC) 

Een netwerktoepassing bestaat uit twee of meer bedienstations in de productieomgeving. Een dergelijke 

applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design Enterprise licentie (A). De productieopstelling in dit 

voorbeeld bestaat uit bedienstation (B) welke is verbonden aan de PLC en bedienstation (C) welke zijn 

gegevens verkrijgt via bedienstation (B). Omdat bedienstation (B) zijn gegevens moet aanbieden aan 

bedienstation (C) dient deze voorzien te worden van een Reliance Server of Reliance Control Server licentie. 

Bedienstation (C) kan worden voorzien van een Reliance Control of Reliance View licentie. De communicatie 

met de PLC verloopt via een OPC Server of een Reliance Communicatie Driver. Een andere mogelijkheid is 

om bedienstation (C) met bedienstation (B) te koppelen via een Web-browser. In dit geval moet er op 

bedienstation (B) naast de server licentie een Reliance Thin Client licentie geïnstalleerd worden en op 

bedienstation (C) hoeft dan geen licentie geïnstalleerd te worden. 

2.3.4. Netwerktoepassing (combi) (2 bedienstations, 1 PLC) 

De applicatie voor bovenstaande netwerktoepassing wordt ontwikkeld en gebruikt in de productieomgeving. In 

dit geval is het voordeliger om voor bedienstation (A) te kiezen voor een licentiebundel, bestaande uit Reliance 

Design Enterprise en Reliance Control Server. 
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2.3.5. Netwerktoepassing (2 bedienstations, 2 PLC‟s) 

Een netwerktoepassing bestaat uit twee of meer bedienstations in de productie omgeving. Een dergelijke 

applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design Enterprise licentie (A). De productieopstelling in dit 

voorbeeld bestaat uit twee bedienstations (B en C), welke beide zijn verbonden met een PLC. Beide 

bedienstations hebben lees- en schrijftoegang tot beide PLC‟s. Omdat beide bedienstations (B en C) gegevens 

moeten aanbieden aan elkaar dienen ze voorzien te worden van een Reliance Server of Reliance Control Server 

licentie. De communicatie met de PLC verloopt via een OPC-server of een Reliance Communicatie Driver. 

2.3.6. Toepassing met mogelijkheid om op afstand in te loggen (Thin Client) 

Bovenstaande toepassing heeft mogelijkheden om lokaal of op afstand in te loggen op de applicatie middels een 

Thin Client module. Een dergelijke applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design Enterprise licentie 

(A). De productie -opstelling in dit voorbeeld bestaat uit één bedienstation (B) welke is verbonden met een PLC. 

Omdat dit bedienstations (B) zijn gegevens moet aanbieden aan een Thin Client module, dient deze voorzien te 

worden van een Reliance Server of Reliance Control Server licentie. Een Thin Client module kan worden 

gebruikt als Web Client (C) of als Mobile Client (D). De Thin Client licenties worden als uitbreiding 
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toegevoegd aan bedienstation (B). De communicatie met de PLC verloopt via een OPC Server of een Reliance 

Communicatie Driver. 

2.3.7. Netwerk toepassing (redundante opstelling) 

Bij toepassingen waarbij een hoge mate van beschikbaarheid vereist is, kan gekozen worden voor een 

redundante opstelling. Een dergelijke applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design Enterprise licentie 

(A). De productieopstelling in dit voorbeeld bestaat uit twee servers (B en C) en drie bedienstations (D, E en F). 

Beide servers zijn verbonden aan de PLC‟s, hebben geen lokale visualisatie en hun gegevens worden 

aangeboden aan de bedienstations. Om die reden worden beide servers (B en C) voorzien van een Reliance 

Server licentie. Bedienstations (D, E en F) kunnen worden voorzien van Reliance Control of Reliance View. 

Deze bedienstations zullen bij opstarten een verbinding maken met server (B). Als men de bedienstations (D, E 

en F) via een Web-browser wil koppelen met de servers, dan zullen de servers (B en C) voorzien moeten 

worden van een Thin Client licentie. Een licentie op de betreffende bedienstations (D, E en F) is dan overbodig. 

Indien de server wordt afgesloten zullen de bedienstations automatisch verbinding maken met server (C). 

De PLC‟s kunnen via Ethernet worden aangesloten, maar ook serieel of met behulp van een veldbus. De 

communicatie verloopt via een OPC-server of een Reliance Communicatie Driver. 
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2.3.8. Toepassing met Sms-berichten afhandeling 

Het Reliance Industrial SCADA/HMI Systeem biedt de unieke mogelijkheid om SMS berichten te versturen en 

te ontvangen. Bovenstaande stand-alone toepassing kan worden ontwikkeld met een Reliance Design Desktop 

licentie (A). Het bedienstation kan worden voorzien van Reliance Control of Reliance View en dient daarnaast 

te beschikken over de Reliance GSM SMS driver. 
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3. Drivers

Bij de ontwikkeling van Reliance is Geovap uitgegaan van een open communicatiestructuur. Reliance SCADA 

gedraagt zich dan ook als een OPC cliënt. Hierdoor is het mogelijk om met elke PLC, welke beschikt over een 

OPC server, te communiceren. 

Daarnaast zijn er een aantal native drivers beschikbaar. Hieronder valt de Modbus driver en diverse drivers die 

worden toegepast bij het communiceren met hardware voor gebouwautomatisering. 

Reliance ondersteunt tevens GSM communicatie. Hiervoor is een speciale driver ontwikkeld die het mogelijk 

maakt om SMS berichten te versturen en te ontvangen. 
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4. Opzetten van een Reliance project

Voordat er daadwerkelijk aan de SCADA-applicatie gewerkt kan gaan worden zullen er eerst een aantal 

instellingen gedaan moeten worden. 

Reliance SCADA werkt met zogenaamde managers. Zo is er voor elk programma onderdeel van Reliance een 

manager aanwezig. Binnen de manager treft u de programmastructuur aan behorende bij dat programma 

onderdeel. 

4.1. Aan de slag met Reliance Design 

Wanneer door middel van “Deze computer -> … -> Program Files -> GEOVAP -> Reliance4 -> R_Design” 

Reliance wordt opgestart (ook bereikbaar via het startmenu), zal het volgende scherm worden geopend. Dit is 

het welkomstscherm van Reliance Design. 

Vervolgens zal er een project aangemaakt moeten worden. 
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4.2. Aanmaken van een nieuw project 

Maak een nieuw project aan door op de icoon  (Create New Project) te klikken. 

Klik op Next. Reliance zal nu vragen naar een naam voor dit project en een locatie op de PC waar dit project 

weggeschreven dient te worden. 

Bijvoorbeeld: 

Klik nu op Next en Reliance zal vragen of het project voorzien moet worden van encryptie. Dit houd in dat het 

projet onleesbaar wordt weggeschreven voor diegene die niet over het juiste wachtwoord beschikken. 
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Als er een keuze gemaakt is om encryptie wel of niet toe te passen kan er weer op Next geklikt worden. In het 

venster wat dan verschijnt kan de nodige commentaar aan het projet toegevoegd worden. 

Wanneer het commentaarveld klaar is, kan er weer op Next geklikt worden. Er is nu een project aangemaakt en 

Reliance zal vragen om het eerste scherm (Window) aan te maken.  
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Onderstaande scherm zal vertoond worden voor het aanmaken van de eerste Window. Er kan dan een naam 

meegegeven worden voor in het project en een titel die bovenaan getoond kan worden in Runtime. 

Als de naam voor de eerste Window opgegeven is, kan er op Next geklikt worden. Het volgende scherm geeft 

de mogelijkheid om te bepalen wat voor soort Window er aangemaakt moet worden. In Reliance heeft men de 

keuze tussen een Window of een Tray. Een Window is een „standaard‟ scherm en een Tray is een kolom die 

ergens op een scherm staat, bijvoorbeeld een navigatie kolom aan de linkerzijde. Bij de Window heeft men 

overigens nog de keuze in een normaal scherm of een dialoog scherm. Het dialoogscherm kan onafhankelik van 

bepaalde variabelen opgeroepen worden. 

Als de eerste Window helemaal geconfigureerd is kan deze aangemaakt worden door op het volgende scherm op 

Perform te klikken. 
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Wanneer er op Perform geklikt is verschijnt de totale ontwikkelomgeving, zoals in onderstaande afbeelding. 
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Aan de rechterkant van het window kunnen de ingegeven naam en titel worden afgelezen van de aangemaakte 

Windows. Dit venster wordt de Window Manager genoemd. 

Onder de Window Manager staat de Layer Manager. Het is mogelijk om een Window in verschillende lagen 

(Layers) op te bouwen. Op laag 0 zouden bijvoorbeeld alle leidingen kunnen staan en op laag 1 alle teksten.  

22 B3 industrie b.v.



Basishandboek Reliance 4 SCADA Versie 0.4 

Aan de linkerkant vinden we de Component Manager. Hierin worden alle eigenschappen van de betreffende 

Window weergegeven en op de tab Components vindt men alle componenten die gebruikt zijn op de Window. 

In onderstaand voorbeeld staat de aangemaakte Window met  hulplijnen. 

De positie van deze hulplijnen is afhankelijk van de ingestelde scherm resolutie. De resolutie is instelbaar in het 

dropdown menu Project -> Options. 

Selecteer aan de linkerkant van het Project Options venster onder Windows “Resolution”. Standaard staat deze 

op automatisch. Dit betekend dat de schermresolutie van de ontwikkelaar wordt overgenomen in Reliance. Het 

is aan te raden om op deze plek de scherm resolutie van de eindklant te selecteren. 

Ook is het mogelijk om in het Window Properties venster de schermresolutie te wijzigen. 

 Opdracht 1: Maak een nieuw project aan en geef het de naam “MengTank”. Geef het venster een 

eigen naam, bijvoorbeeld “Hoofdscherm”. 
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5. Configureren van de driver

Wanneer Reliance en de te gebruiken OPC-server zijn geïnstalleerd kan er begonnen worden met de opzet voor 

het uiteindelijke project. 

5.1. Device Manager 

Voordat er daadwerkelijk ontwikkeld gaat worden zal er eerst het een en ander moeten worden geconfigureerd. 

Een niet onbelangrijk onderwerp hierin is de opzet van de communicatie met de controller. 

Reliance heeft onder het menu “Managers” twee items die hierbij van belang zijn namelijk “Project structure 

manager” en “Device manager”. 

Allereerst zal de OPC-server gekoppeld moeten gaan worden. Selecteer hiervoor de “Device manager”. 

Hierdoor zal het volgende scherm getoond worden. 

Klik vervolgens met de rechter muisknop in dit scherm op “system” en selecteer vervolgens via “New Device” 

de optie “OPC” 
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Het scherm zal zich nu aanpassen en aan rechterzijde verschijnt de onderstaande kolom. Onder de tab 

“Basic”treft u vier nieuwe invoer velden aan namelijk “Name”, “Alias”, “OPC server Prog ID” en OPC server 

GUID”. 

Nu er is gekozen voor de koppeling door middel van OPC en er zal dan ook een keuze gemaakt moeten worden 

welke OPC-server hiervoor gebruikt gaat worden. Om deze te kunnen kiezen kan er op het OPC icoon geklikt 

worden bij de invoervelden van “Miscellaneous”. Dit invoerveld wordt “OPC server Prog ID” genoemd”. 

Reliance zal nu een dialoogvenster tonen met de beschikbare OPC-servers die op de betreffende PC staan 

geïnstalleerd. 
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Selecteer uit deze lijst de juiste OPC-server en klik vervolgens op OK. 

Klik vervolgens weer op OK om de Device manager af te sluiten. Er zal nu een dialoogvenster opkomen waarin 

gevraagd wordt of het aangemaakte device aan de computer gekoppeld moet worden. 

Klik op Yes. 

Vervolgens zal de Project Structure Manager worden geopend. Hierin is te zien dat het OPC-device aan de PC is 

gekoppeld. 

Het blauwe uitroepteken is ter indicatie dat de huidige configuratie nog niet opgeslagen is. Klik rechtsonder in 

beeld op Save All om op te slaan. Klik op OK om de Project Structure Manager af te sluiten. 

 Opdracht 2: Voeg de Hitachi OPC toe in de “Device Manager” 
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6. Tags

Wanneer de driver is geconfigureerd kan er begonnen worden met het aanmaken van de tags. 

In het voorgaande hoofdstuk is de driver geconfigureerd. Hierbij is uitgegaan van de OPC server voor de 

Hitachi PLC. Nadat eerst de driver is geselecteerd uit een lijst van aanwezige OPC drivers is deze vervolgens 

aan het station/project gekoppeld. 

De Hitachi OPC server maakt het mogelijk om alle geheugengebieden in de Hitachi PLC te benaderen. Echter 

zal er wel binnen Reliance moeten worden aangeven welke plaatsen we ook daadwerkelijk willen gaan 

gebruiken. 

6.1. Declareren van de Tags (Device Manager) 

Selecteer voor het declareren van de tags vanuit het pulldownmenu “Managers” de “Device manager”. 

Klik in de Device manager met de rechter muisknop op “Tags” en vervolgens op “New OPC group”. 

In de boomstructuur zal nu onder de map “Tags” een nieuwe map “Group 1” worden geplaatst. 
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Voor elke “Group” is het mogelijk om bepaalde eigenschappen en informatie mee te geven. Dit kan in de 

rechterzijde gedaan worden wanneer er een Group geselecteerd is. 

Tags kunnen geïmporteerd worden van de OPC server, maar kunnen ook handmatig aangemaakt worden. Om ze 

handmatig aan te maken moet er met de rechter muisknop op de nieuwe map “Group1” geklikt worden en voor 

“New Tag” gekozen worden. 
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De rechterzijde van het dialoogvenster “Device manager” zal er nu als volgt uit komen te zien. 

Onder de tab “Basic” zullen de basis gegevens van de te koppelen tag ingevoerd moeten worden: 

Name Vul hier de naam in die u aan de tag wilt meegegeven, bv. Sensor A. 

Alias  Hier kan een optionele naam voor de variabele worden ingegeven. 

Eng. Name Hier kan een naam voor de eenheid worden ingegeven. 

Eng. units Geeft de keuze uit een aantal grootheden zoals kWh en kPa of een zelf te definiëren grootheid. 

Tag kind Geef hier op of het om een interne of om een fysieke tag (uit de PLC) gaat. 

Tag data type Geef hier het variabele type op bijvoorbeeld Word of Bool. 

OPC item Hiermee koppelt u de variabele met de OPC-server. 

Let op! 

Bij het ingegeven van de OPC item moet voorafgaande aan de variabele, zoals deze in de PLC staat, de 

naam van de PLC in OPC-server worden opgegeven. 
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Bijvoorbeeld: 

In de Hitachi OPC-server is de PLC-naam als volgt gedefinieerd. 

Voer in Reliance de naam voor het OPC item (de PLC variabele) als volgt in: 

[PLC-naam].[naam variabele] 

Bijvoorbeeld : PLC1.WR000 

Na het aanmaken van de eerste tag kan het dialoogvenster er als volgt uit komen te zien. 

Nadat alle gewenste variabelen zijn aangemaakt kan het dialoogvenster van de “Device manager” worden 

gesloten. 
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6.2. Tabblad Advanced 

Naast de basisgegevens van de betreffende tag kunnen er nog een aantal eigenschappen aan de tag worden 

meegegeven. 

Deze eigenschappen kunnen worden ingegeven in het tabblad “Advanced”. 

Zo kan met String character count het aantal karakters opgegeven worden dat maximaal weergegeven wordt, 

alleen bij variabelen van het type String (tekst). 

De optie Dec. Place count geeft aan hoeveel karakters er aan de rechterzijde van de komma moeten komen. Dit 

is alleen mogelijk als de variabele een Float/ DoubleFloat is of er een verschaling wordt toegepast (zie paragraaf 

6.3 - Tabblad Correction). 

Save latest value geeft de mogelijkheid om die waarde op te slaan wanneer de Reliance Control versie wordt 

afgesloten. Dit wordt voornamelijk gebruikt bij interne variabelen. 

Bij initial value kan een waarde worden ingegeven die de variabele heeft direct na het opstarten. Bij de 

volgende start van de Runtime versie wordt deze waarde gebruikt om de tag te initialiseren. 

Log commands to a command database schrijft alle schrijfacties naar deze tag naar een database. Eventueel 

voorzien van een ingegeven tekst. 

Onder Format kan gekozen worden of de betreffende variabele een decimaal- of hexadecimale waarde betreft. 

Onder Alarms/Events kan een vertraging ingesteld worden waarop de Alarm/Event gemeld wordt. 
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6.3. Tabblad Correction 

Met de optie Analog value correction op het tabblad Correction is het mogelijk om de tag een rekenkundige 

bewerking mee te geven. Bijvoorbeeld een offset of een omrekening van graden Celsius naar Fahrenheit. 

Er zijn een tweetal mogelijkheden “k * x + q” en “Min, Max”. Het verschil zit hem in de manier waarop de 

verschaling berekend wordt. Kort samen gevat kan bij “k * x + q” een verschaling factor en offset ingegeven 

worden. Bij de andere optie “Min, Max” wordt kunnen vier getallen ingegeven worden. De minimum- en 

maximum waarde van het originele getal en de minimum- en maximum waarde van het weer te geven getal. 

Voorbeeld 

Stel er is een analoge output toegepast welke een stroom uitstuurt tussen de 4 en 20mA. Deze stroom is 

gekoppeld aan een decimale waarde tussen de 0 en 1000. 

Optie 1, k * x + q: 

Om het getal om te rekenen moet een verschaling factor van 0,016 en een offset van 4 ingevuld worden. 

Formule: 

Minimale waarde (0%):                 
Maximale waarde (100%):                    
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Optie 2, Min, Max: 

Om het getal om te rekenen wordt de minimale- en maximale waarde van het originele getal ingevuld ( 0 en 

1000). En de minimale- en maximale waarde van het weer te geven getal (4 en 20). 

Formule:  
(      ) (         )

         
     

Minimale waarde (0%):  
(      ) (    )

      
   

    

 
       

Maximale waarde (100%):  
       

    
        

Zoals te zien is de berekening van optie 2 het meest complex. Toch verdient deze optie de voorkeur omdat de 

programmeur de verschaling factor en offset niet zelf hoeft te berekenen. 

Het tabblad Limits zal later in deze training worden besproken (Hoofdstuk 12- Alarmen). 
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7. Tag opnemen in de applicatie

Uiteraard worden de variabelen gedeclareerd om deze uiteindelijk op te nemen in het project. 

Klik om de variabelen in het project op te nemen op het icoon “display”. 

Klik vervolgens op de plaats waar de variabele geplaatst moet worden. Reliance zal vervolgens het veld 

plaatsen. 

Dubbelklik op dit veld, zodat het volgende dialoogvenster wordt aangegeven. Klik in het dialoogvenster op het 

tabblad “Functions”. 

Klik hiervoor op het icoon voor het venster “Link to tag”. Reliance opent nu het volgende venster. Dubbelklik 

nu op het betreffende systeem, dubbelklik vervolgens op de juiste map en selecteer de juiste variabele. 
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7.1. Snel een variabele koppelen 

Een variabele kan ook sneller aan een object gekoppeld worden zonder het Component properties venster te 

open. Selecteer de betreffende tag links onder in het Reliance Visual Linking venster. Hou deze vast en sleep 

deze naar het te koppelen component. Een rood kader om het component zal kort knipperen ter indicatie dat de 

variabele aan het component gekoppeld is. 

Click, Hold and drop 

Als er een tag gekoppeld is die niet voorkomt in de Device Manager dan zal het component een rood kader 

krijgen in Runtime. Het component krijgt een geel kader als de tag wel in de Device Manager voorkomt, maar 

niet met de controller kan communiceren. 
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8. Displayveld opmaken

Aan het tag veld kunnen vele opmaakeigenschappen gekoppeld worden. Standaard zal het veld een blauwe 

achtergrond krijgen met een witte tekst/waarde. 

8.1. Tabblad Static 

Onder het tabblad “Static” bevindt zich een scala aan mogelijkheden voor het opmaken van het displayveld. 

In de onderstaande afbeelding is weergegeven hoe de displayvelden op verschillende manieren opgemaakt 

kunnen worden. 
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8.2. Tabblad Eng. Units 

Het tabblad Eng. Units worden gebruikt voor het plaatsen van de eenheid achter de tag. De eenheid kan worden 

opgeven bij het aanmaken van de tag. 

8.3. Tabblad Basic 

Op het tabblad Basic kan de plaats en grootte van het displayveld worden bepaald. 

In het venster “Show hint” kan een tekst worden meegegeven die zichtbaar wordt wanneer de operator de 

muisaanwijzer boven het betreffende display plaatst.  
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8.4. Tabblad Security 

Op het tabblad Security kunnen restricties opgelegd worden aan het displayveld. Zo kan er aangegeven worden 

of de variabele wel of niet gewijzigd mag worden. Ook is het mogelijk om hier een minimum en maximum 

waarde aan te verbinden. 
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9. Grafische objecten

Grafische objecten kunnen binnen een SCADA applicatie zeer belangrijk zijn. 

Denk hierbij aan bijvoorbeeld de vulstanden, de status van een proces of een actieve afbeelding voor een stand 

of voortgang. 

In deze training zullen er drie mogelijkheden worden besproken: 

 Vector objecten (statisch en dynamisch)

 Statische afbeeldingen

 Actieve afbeeldingen

9.1. Vector objecten 

Vectoren zijn standaard figuren zoals lijnen, cirkels en vierkanten. Deze figuren staan op werkbalk “Vectors”. 

Deze werkbalk bevindt zich bovenin de ontwikkelomgeving. 

Selecteer de gewenste vector. Klik en sleep vervolgens met de muis om het object de gewenste plaats en 

afmetingen te geven. 

Elk geplaatst object is vervolgens dynamisch te maken. Door dubbel op het object te klikken, of door met de 

rechter muisknop op het object te klikken en te kiezen voor het object properties verschijnt het volgende 

dialoogvenster. 
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In dit dialoogvenster kan een variabele worden gekoppeld aan het zojuist getekende figuur. 

Met het icoon  kunnen vervolgens items worden toegevoegd. 

Vervolgens kunnen zowel voor de lijn als het vuleffect verschillende instellingen worden opgegeven. 

Geef per item aan voor welke waarde van de gekoppelde variabele de opgegeven instelling geldt. 

40 B3 industrie b.v.



Basishandboek Reliance 4 SCADA Versie 0.4 

9.2. Picture Library 

Voordat er een afbeelding kan worden gebruikt zal deze eerst moeten worden geïmporteerd middels de “Picture 

manager”. Dit kan gebeuren vanuit de Reliance library of vanuit een andere locatie buiten Reliance. 

Klik voor het importen van de afbeeldingen op “Picture manager” onder het pulldownmenu “Managers”. 

Reliance zal vervolgens het volgende dialoogvenster openen. 

In dit dialoogvenster kan vervolgens een nieuwe map worden aangemaakt waarin de afbeeldingen kunnen 

worden geplaatst. 

Klik voor het importeren op het icoon  “New pictures”. Standaard zal de Reliance afbeeldingen bibliotheek 

getoond worden. Hierin staan een groot aantal veel toegepaste afbeeldingen in SCADA projecten. Mocht de 

gewenste afbeelding hier niet tussen dan is het ook mogelijk om andere afbeeldingen te importeren. 

Selecteer vervolgens de juiste map vanwaar de afbeeldingen moeten worden geïmporteerd en klik op “Open”. 
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De afbeeldingen uit de Reliance library bevinden zich standaard in de volgende map: 

C:\Program Files\GEOVAP\Reliance 4\Library\Pictures 

Afbeeldingen worden automatisch gekopieerd in de project map (“Tanken_park\Main\Pictures”). 
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9.3. Statische afbeeldingen 

Zoals de naam al doet vermoeden is een statische afbeelding niets meer dan een afbeelding. Dit object kan dan 

ook niet aan een variabele in de PLC worden gekoppeld. 

Klik om een afbeelding te plaatsen eerst op het icoon “Picture”. 

Klik en sleep vervolgens met de muis op het programmeerblad totdat het object de juiste positie en afmetingen 

heeft. 

Dubbelklik vervolgens op dit veld zodat het volgende dialoogvenster verschijnt. 

Selecteer het tabblad Static en klik vervolgens op het icoon  voor het venster “Select Picture”. 

Klik in het nu getoonde dialoogvenster op de map “Folder 1”. Kies vervolgens de juiste afbeelding en klik op 

OK. 
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Selecteer onder het tabblad “Static” één van de mogelijkheden: 

Normal: Resize component: Resize Image: Tiled: 

9.4. Actieve afbeelding 

In tegenstelling tot een statische afbeelding wordt de actieve afbeelding juist wel gekoppeld aan een variabele. 

Doel van een actieve afbeelding is dan ook om afhankelijk van een waarde, van de gekoppelde variabele, een 

bepaalde afbeelding te laten zien. 

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de stand van een klep de status van een motor of de locatie van 

een bewegend deel in het proces. 

Voor het plaatsen van een actieve afbeelding moet als volgt te werk worden gegaan. 

Klik op het icoon “Active Picture”. 

Klik en sleep vervolgens met de muis totdat het vlak de juiste oppervlakte heeft voor de actieve afbeelding. 
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Dubbelklik vervolgens op dit veld. Ook nu zal Reliance weer een dialoogvenster openen alleen nu met een 

aantal verschillen t.o.v. die van het dialoogvenster voor de statische afbeelding. 

Onder het tabblad “Functions” kan in het venster “Link to tag” de te koppelen variabele worden opgeven. 

Klik hiervoor op het icoon . Handel verder voor het selecteren van de variabele zoals beschreven staat in 

hoofdstuk 7. 

Als de variabele is gekoppeld dan kunnen de verschillende afbeeldingen worden ingevoerd. Klik hiervoor op het 

icoon “New item”. 

Klik vervolgens op het icoon  voor het venster “Select Picture”. Er wordt nu een overzicht van alle mappen 

en afbeeldingen in de “Picture manager” weergegeven. 

Selecteer de juiste afbeelding en klik op “OK”. Het dialoogvenster zal nu de naam van de geselecteerde 

afbeelding tonen. 
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Herhaal dit totdat u het aantal afbeeldingen heeft dat nodig is voor de actieve afbeelding, bijvoorbeeld voor de 

stand van een klep (rood en groen). 

Onder het venster “Picture” bevinden zich twee invoervelden. Met deze invoervelden kan per afbeelding 

worden aangegeven welke waarde hieraan gekoppeld zit. Voor de stand van de klep bijvoorbeeld: 

 Rood from value 0 to value 0 

Groen from value 1 to value 1 

Voor bijvoorbeeld een vlak dat een status van bijvoorbeeld de druk aangeeft kan dit zijn: 

Groen  (alles OK) from value 0 to value 60 

Geel  (Trip) from value 61 to value 85 

Rood  (Alarm) from value 86 to value 100 
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9.5. Leidingwerk 

Processen zijn vaak onderling verbonden met leidingen. Reliance heeft hiervoor een aparte component. 

Klik op “Pipe” om een leiding te plaatsen. Markeer in het project venster het gedeelte waar de leiding moet 

komen. 

Onder het tabblad Static kunnen diverse eigenschappen van de leiding veranderd worden. Zo is het mogelijk om 

de kleur en diameter gewijzigd worden. Ook is het mogelijk om een bocht of kruising aan de leiding te 

koppelen. 

Selecteer hiervoor onder Shapes “Other shapes”. Onderin het venster kan gekozen worden uit het type bocht of 

kruising dat geplaatst moet worden. 

Het is ook mogelijk om het uiterlijk (Kleur e.d.) van de leiding te laten veranderen naar aanleiding van de 

waarde van een tag. Dit is te configureren op het tabblad “Functions” 
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10. Buttons

Met behulp van de button kunnen variabelen gewijzigd worden en kunnen acties als “Show the list of reports” 

uitgevoerd worden. 

10.1. Plaatsen van een button 

Klik om een button te plaatsen op het icoon „button‟ . 

Klik vervolgens op de plaats waar de button geplaatst moet worden. Eventueel kunt u afmetingen van de button 

hierna nog veranderen. 

Klik voor het aanpassen de button aan en selecteer vervolgens één van de zwarte blokjes. Sleep nu met muis 

totdat de button de gewenste afmeting heeft. 

De verdere opmaak van de button kan worden gerealiseerd binnen de tabbladen static en states. Onder deze 

tabbladen bevind zich de opmaak voor onder andere: 

 Kleur

 Type button

 Grafische button afbeelding
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De button kan dan worden voorzien van verschillende kleuren en eventueel grafische opmaak voor de 

verschillende statussen. Bijvoorbeeld: 

10.2. Koppelen van een tag aan de button 

Als de button geplaatst is kan de tag of actie gekoppeld gaan worden die de button moet uitvoeren wanneer deze 

bediend wordt. 

Klik hiervoor dubbel op de button zodat het volgende dialoogvenster verschijnt. Ga naar het tabblad 

“Functions”. 

Selecteer de checkbox voor “Main” zodat het icoon  actief wordt. 

Klik vervolgens op het icoon  om de koppeling te maken met de tag. 

Zie voor de verdere selectie van de tag hoofdstuk 7. 

Later in deze training zullen de overige koppelingen worden besproken. 
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11. Actions

Actions zijn voorgeprogrammeerde handelingen in Reliance. Deze Actions kunnen aan diverse items gekoppeld 

worden. Niet alleen aan knoppen, maar ook aan Display velden, Afbeeldingen en diverse andere objecten. 

11.1. Aanmaken van een Action 

Actions worden beheerd in de “Action Manager” in het dropdown menu Managers. 

Nieuwe Actions worden aangemaakt met de knop  “New Action”. Elke Action kan afzonderlijk een naam 

gegeven worden. 

Selecteer onder “Action type” om het type actie te selecteren. Hierbij is de keus uit diverse acties als: 

 Vensters open / sluiten

 Gebruikers aan / afmelden

 Tonen van Alarmen, Recepten, Rapporten

 Venster voor het aanmaken / beheren van gebruikers

 Tonen van een grafisch toetsenbord

 Reliance afsluiten

 … 
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11.2. Toepassen van een Action 

Dubbel klik op een object waarbij een Action toegepast kan worden (bijvoorbeeld een button). 

Selecteer in het Properties venster het tabblad Scripts/Actions en vervolgens het tabblad “Actions – Mouse”. 

Vink onder Execute action on click, Left button aan. Druk vervolgens op  om een Action aan te selecteren. 

In dit venster worden Actions getoond zoals aangemaakt in de Action Manager. Als de gewenste Action nog 

niet aangemaakt is, hoeft dit venster niet afgesloten te worden om onder Action Manager een nieuwe Action aan 

te maken. 

Druk in dit venster simpelweg op Manager om direct naar de Action manager te gaan. 
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12. Alarmen

Het melden van processtatussen is een belangrijk onderwerp bij SCADA applicaties. Meldingen kunnen 

betrekking hebben op een alarm waarbij de operator direct actie dient te ondernemen. Een melding kan ook 

aangeven dat een bepaalde fase in het proces wordt gestart of gestopt. 

In dit hoofdstuk zullen de meldingen die betrekking hebben op de alarmen binnen Reliance verder worden 

uitgediept. 

12.1. Limiet definitie 

In Reliance Design kan bij het aanmaken van de tag een eventuele limiet worden opgegeven. De limieten 

worden opgegeven onder het tabblad Limits. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 

 High critical limit

 High warning limit

 Low warning limit

 Low critical limit

Met deze limieten kan een vaste waarde worden ingegeven waarop de melding gegenereerd moet worden. 

Warnings kunnen worden gebruikt als een voormelding op een alarm. Wanneer de operator deze negeert kant 

vervolgens bij overschrijding van de ingegeven limiet het alarm worden gegeneerd. 
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Het is ook mogelijk om de limieten te koppelen aan een tag (eventueel uit de PLC). De melding zal dan 

afhankelijk van deze tag worden gegenereerd. 

12.2. Aanmaken Alarm 

Wanneer de gewenste tags zijn voorzien van de nodige limieten dan zullen deze nog gekoppeld moeten worden 

aan het “Alarm”. 

De “Alarms/Events” bevinden zich in de “Device manager”. 

Klik voor het aanmaken van een nieuwe “Alarm/Event” met de rechter muisknop op “Alarms/Events”. Selecteer 

in het geopende keuzemenu vervolgens “New Alarm/Event”. 

In de “Device manager” zal er vervolgens een nieuw “Alarm/Event” worden aangemaakt. 
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12.3. Eigenschappen van een Alarm 

De volgende stap is het definiëren van de eigenschap van de “Alarm/Event”. 

Als eerste dient de tag gekozen te worden waarvoor dit Alarm geldt. De koppeling geschiedt door het ingeven 

van de naam van de variabele in het invoerveld onder “Tag”. Klik hiervoor op het icoon  en selecteer 

vervolgens de gewenste variabele. 

Nadat de variabele is geselecteerd kunnen de overige gegevens worden ingegeven. 

Bij het onderdeel Name kan de naam van de melding worden ingegeven. Deze naam wordt gebruikt voor de 

aanduiding in de “Device manager”. Bij Text wordt de tekst ingevoerd die weergeven wordt wanneer het alarm 

actief wordt. Deze tekst zal dus door de operator worden uitgelezen. 
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Om onderscheid te maken bij het weergeven van alarmen is het mogelijk om de “Alarmen” onder te verdelen in 

drie groepen: 

 Alert

 Command

 System message

U treft deze mogelijkheid aan onder de sectie “Miscellaneous”. 

De optie “Priority” geeft u de mogelijkheid om aan te geven welke prioriteit een “Alarm/Event” heeft. Dit geldt 

overigens alleen voor het af te spelen geluid dat bij het tabblad “Actions” kan worden opgegeven. De priority 

wordt ook in de alarm lijst getoond en kan derhalve ook gebruikt worden in de filtering/sortering. 

Bij “Condition” wordt opgegeven wanneer de “Alarm/Event” actief wordt. 
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Data change: 

Wanneer de waarde wijzigt heeft u de mogelijk om de “Alarm/Event” op elke waarde wijziging, bij waarde 

vermeerdering of waarde vermindering actief te laten worden. 

High critical limit: 

Laat de “Alarm/Event” actief worden wanneer de waarde van de gekoppelde tag deze limiet heeft bereikt. 

High warning limit: 

Laat de “Alarm/Event” actief worden wanneer de waarde van het gekoppelde tag deze limiet heeft bereikt. 

Low warning limit: 

Laat de “Alarm/Event” actief worden wanneer de waarde van het gekoppelde tag deze limiet heeft bereikt. 

Low critical limit: 

Laat de “Alarm/Event” actief worden wanneer de waarde van het gekoppelde tag deze limiet heeft bereikt. 

Leading edge (BIT): 

Laat de “Alarm/Event” actief worden op de opgaande flank. 

Trailing edge (BIT): 

Laat de “Alarm/Event” actief worden op de afgaande flank. 
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12.4. Dynamische Alarm/Event eigenschappen 

Onder het tabblad “Advanced” is het mogelijk om nog extra eigenschappen aan de “Alarm/Event” te koppelen. 

Met Log to alarm/event database worden events en alarmen in een database opgeslagen. De verdere gegevens 

voor de database treft u aan onder het pull down menu “Project” -> “Options” 

Met Show in list of current alarms/events is het mogelijk om de “Alarm/Event” wel of niet in de alarmlijst te 

tonen. 
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Door Require Acknowledgment aan te vinken kan de operator verplicht de “Alarm/Event” te bevestigen. Als de 

operator de “Alarm/Event” niet heeft bevestigd zal de melding actief blijven. Ook wanneer de achterliggende 

PLC-waarde is afgevallen of onder/boven de limiet zit. 

Eventueel is het mogelijk om aan de bevestiging een gebruikersrecht te koppelen. 

Wanneer Verify user on acknowledgment is aangevinkt, dan zal de gebruiker gevraagd worden het password in 

te geven. Ook al is deze met het juiste password ingelogd, toch zal Reliance vragen naar het 

password.ultilanguage 

In SCADA projecten wordt veel gewerkt met verschillende talen. Dit omdat vaak de operators niet dezelfde taal 

spreken. Om het project inzichtelijk te maken kunnen er meerdere talen aangemaakt worden, zodat het project 

voor elke operator inzichtelijk blijft en bedienfouten beperkt worden. 
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13. Talen aanmaken

Talen kunnen aangemaakt worden onder het menu Project -> Options. Selecteer Languages boven Scripts. Druk 

op de knop  “New Item” om een taal toe te voegen. Er verschijnt een lijst waaruit de gewenste taal 

geselecteerd kan worden. 
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13.1. Teksten beheren 

Teksten worden beheerd onder het menu Managers -> “String Manager”. Daar wordt in tabelvorm alle teksten 

getoond in de talen zoals aangemaakt in de vorige paragraaf. 

Hier is het mogelijk om de teksten te vertalen in de gewenste taal. 

13.2. Talen toepassen 

In de voorgaande paragraven zijn de talen aangemaakt en vertaald. De volgende stap is het toepassen van deze 

talen. Dit kan op meerdere manieren. 

13.2.1. Talen koppelen aan gebruiker 

Selecteer in het dropdown menu Manager de “User Manager”. Selecteer een gebruiker. In het dialoogvenster 

aan de rechterzijde kan onderin “Language” aangevinkt worden. Daarbij is het mogelijk om de Program 

language (Runtime omgeving, menu‟s e.d.) aan te passen, en de Project language (de taal zoals is aangemaakt in 

paragraaf 0). 
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13.2.2. Talen wisselen door een action 

Een andere mogelijkheid is het wisselen van taal door middel van Actions. Maak een knop aan en dubbelklik 

deze om de Button – Properties te bekijken. Selecteer het tabblad Scripts/Actions en vervolgens het tabblad 

Actions – Mouse. Vink onder Execute action on click, Left button aan. Druk vervolgens op  om een 

nieuwe Action aan te maken. 

Druk vervolgens op Manager om naar de “Action Manager” te gaan. 

Druk op  “New Action” om een nieuwe actie aan te maken. Selecteer onder Action type “Active a 

language” om een taal te activeren. Selecteer met de knop  de gewenste taal. 
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14. Users

Met de mogelijkheid users kunt u het project beveiligen. Zo kan ervoor gezorgd worden dat bijvoorbeeld 

bepaalde velden alleen kunnen worden gewijzigd door de betreffende persoon of personen. Het is zelfs mogelijk 

om volledige gedeelten van het project af te schermen. 

14.1. Toevoegen van users 

Om users toe te voegen dient u te kiezen voor de “User manager” onder het pulldownmenu “Managers”. 

Kies vervolgens voor  “New user” om een nieuwe gebruiker aan te maken. Rechts in beeld wordt een 

dialoogvenster getoond waarin de eigenschappen van de gebruiker gewijzigd kunnen worden. 
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14.2. Toekennen van autorisaties 

Nadat naam en password is ingegeven kunnen de autorisaties aan betreffende user worden toegekend. 

14.2.1. Basic 

Onder het tabblad “Basic” worden de meest standaard instellingen per gebruiker vastgelegd. Zoals de 

gebruikersnaam, wachtwoord, contactgegevens of een gebruiker specifieke taal (zie paragraaf 0 - 

Multilanguage). 

Active user : Wanneer deze uit staat kan de user tijdelijk niet meer inloggen 

Log user log-on : Om de gebruiker te loggen wanneer deze inlogt 

Log user log-out : Om de gebruiker te loggen wanneer deze uitlogt 

User administrator : Geef de gebruiker “administrator” rechten, bijvoorbeeld voor het aanpassen,toevoegen 

/ verwijderen van gebruikers in de Runtime mode. 

14.2.2. Acces rights 

Onder het tabblad “Acces rights kunnen zogenaamde rechten aan gebruikers meegegeven worden. Met deze 

rechten kunnen objecten in Reliance afgeschermd worden, afhankelijk van de gebruiker.  

Door met de rechtermuisknop op één van de rechten te klikken kan er naam ingevoerd worden. 
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14.2.3. Restriction 

Onder het tabblad “Restriction” kunnen beperkingen aan de gebruikers opgelegd worden. 

Hierdoor wordt in runtime voor de gebruiker gedeelten verborgen of afgeschermd, zodat de gebruiker niet 

ongewenst iets kan wijzigen. Deze opties zijn afzonderlijk aan en uit te vinken: 

 Start-menu verbergen

 Taakbalk verberen

 Snelkoppelingen van het bureaublad verbergen

 Minimaliseren van het venster blokkeren

 Verplaatsen van het venster blokkeren

 Sluiten van het venster blokkeren

 Printen van alarms/events, trends, rapporten, e.d. blokkeren

 Wijzigen van grafieken blokkeren

 Wijzigen van rapporten blokkeren
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Nadat de gebruiker is aangemaakt moet deze nog gekoppeld worden aan de PC in de Project Structure Manager. 

Als het venster afgesloten wordt met “Ok” zal automatisch onderstaand scherm als een pop-up naar voren 

komen, waarin gevraagd wordt de gebruiker te koppelen. 

Vervolgens zal de Project Structure Manager worden geopend. Hierin is te zien dat de User aan de PC is 

gekoppeld. 

14.3. In / uitloggen 

In Reliance is het mogelijk om op verschillende manieren in-/uit- te loggen. In Runtime zijn in de bovenste 

knoppenbalk standaard de Log On en Log Off User knoppen aanwezig. 

Ook is het mogelijk om via een Action gebruikers te laten in en uitloggen. Zie hoofdstuk 11 - Actions hoe dit in 

zijn werk gaat. 
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15. Trending

Reliance kent twee manieren van trrending, namelijk Real Time Trends en Historische Trends. Het 
verschillen tussen deze twee manieren van trenden is dat de Real Time Trends bedoelt zijn voor 
actuele uitlezing en niet opgeslagen worden in een database, wat wel het geval is bij Historische 
Trends. 

15.1. Real Time trends 

De Real-time Trends worden gebruikt voor het grafisch weergeven van variabelen in real-time. De uitgelezen 

variabelen worden niet opgeslagen in een database. Het is dus niet mogelijk om terug te kijken in de tijd na het 

sluiten van de applicatie. 

15.1.1. Aanmaken van de Real-time trend 

Voordat de trend in het project gevoegd kan worden zal eerst de Real-time trend aangemaakt moeten worden in 

de Real-time trend manager. De Real-time trend manager bevindt zich in het pulldown-menu Managers. 

Door nu met de rechter muisknop te klikken op Real-time trends en te kiezen voor New trend of door op het 

icoon New Trend  te klikken kan er een nieuwe trend worden aangemaakt. 

Wanneer de Trend is aangemaakt kunnen hieraan de trendseries worden toegevoegd. De trendseries zijn de 

waarden die in de trend als lijnen worden weergegeven. 

Trendseries kunnen worden toegevoegd door met de rechter muisknop op de Trend te klikken en te kiezen voor 

“Add trend series” of door te klikken op het icoon . 
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Reliance zal vervolgens met het volgende dialoogvenster opkomen waarin een selectie gemaakt kan worden 

voor de gewenste variabele. 

15.1.2. Invoegen van de Real-time trendwindow 

Nadat de Real-time trend is aangemaakt in de manager kan deze worden ingevoegd in de applicatie. 

Door nu op het icoon  te klikken en vervolgens de plaats in het project te bepalen (klikken en slepen) waar 

de Real-time trend moet komen wordt de Real-time trend in het project geplaatst. 
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Dubbelklik vervolgens op dit vlak om de eigenschappen te openen. 

Selecteer de trend die in het zojuist geplaatste venster moet worden weergegeven. 

Door vervolgens naar het tabblad Static te gaan en op Properties te klikken kunnen alle eigenschappen van het 

trendvenster bepaald worden. Denk hierbij aan vorm, schaal, kleur, rasterlijnen etc. 

15.1.3. Zoomen in de Real-time trend in Reliance Control 

Wanneer de Real-time trend is aangemaakt in de manager, geplaatst in het project, gekoppeld aan een trend 

serie en de opmaak gereed is dan kan deze in de runtime module gevisualiseerd worden. 
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De Real-time trend zal automatisch verschuiven. Door nu met de muis op de gewenste plaats te klikken en te 

schuiven van linksboven naar rechtsonder kan er ingezoomd worden. 

Klikken en slepen van rechtsonder naar linksboven zorgt ervoor dat er weer uitgezoomd wordt. 

Door met de rechter muisknop te klikken in het Real-time trend rasterveld kan de trend verschoven worden. 
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15.2. Historische trend 

Voor het aanmaken van Historische Trends dienen eerst de gewenste data tables aangemaakt te worden. Het 

aanmaken van datatables wordt in hoofdstuk 16 behandeld. 

Om historische gegevens in een grafiek te kunnen bekijken moet er gebruik gemaakt worden van de Historische 

trend. 

15.2.1. Aanmaken historische trend 

Kies hiervoor de functie “Trend manager” onder het pulldownmenu “Managers”. 

Klik voor het toevoegen van een nieuwe trend op het icoon . In het window verschijnt nu de nieuwe trend. 

Ook is het mogelijk om de trends te beheren door deze in afzonderlijke mappen te plaatsen. 

Aan de rechterzijde van het dialoogvenster kan wederom de opmaak van de trend worden ingesteld. 
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15.2.2. Koppelen trendserie aan trend 

Wanneer de trend is aangemaakt dient te worden opgegeven welke variabelen (in de vorm van data table fields) 

er in de trend zichtbaar moeten worden. 

Klik op het icoon  “Add trend series” voor het toevoegen van een data table field aan de trend. 

Reliance zal nu vragen welke data table field er toegevoegd moeten worden. Reliance zal eerste vragen uit 

welke data table de variabele voor betreffende trend moeten komen. 

Selecteer eerste de data table en daarna het data table field uit de geselecteerde data table. 

Klik vervolgens weer op OK om de Trend manager af te sluiten. Er zal nu een dialoogvenster opkomen waarin 

gevraagd wordt of de aangemaakte trend aan de computer gekoppeld moet worden. 

Klik op Yes. 
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Vervolgens zal de Project Structure Manager worden geopend. Hierin is te zien dat de Trend aan de PC is 

gekoppeld. 

Het blauwe uitroepteken is ter indicatie dat de huidige configuratie nog niet opgeslagen is. Klik rechtsonder in 

beeld op Save All om op te slaan. Klik op OK om de Project Structure Manager af te sluiten. 

15.2.3. Oproepen van de historische trend in het project. 

Omdat de historische trend gegevens ophaalt vanuit de data table wordt deze niet real-time weergegeven. De 

historische trend zal dus in het project moeten worden opgevraagd. 

In de Runtime module is hiervoor in de toolbar een knop opgenomen: 

Een andere mogelijkheid is via een actie achter een button. Bij het bedienen van de button zal dan vervolgens de 

trend opkomen. Meer over “Actions” zie hoofdstuk 11 - Actions. 

15.2.4. Gebruik van de historische trend in het project. 

Afhankelijk van de definitie van de trend zal een gelijksoortig venster als hieronder afgebeeld geopend worden. 
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Het grootste gedeelte van de trend zal worden ingenomen door de trend lijnen zelf. Bovenaan de trend staan een 

aantal besturingsiconen. 

Met de iconen move trend kan er door de trend gelopen worden. 

Met de Ruler pijlen is het mogelijk om de haarlijn over de trend te bewegen. 

Door op de knop  te klikken, kunt u zowel tijd als datum van de trend aanpassen. 

De “Properties” button geeft u alle mogelijke instelling van de bijbehorende trend. 
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16. Data tables

Belangrijk bij SCADA-applicaties is het gebruik van data tables (Databases). Juist in applicaties waar veel 

waarden bewaard moeten worden zijn data tables onmisbaar. Denk hierbij aan voedingsverwerkende industrie 

en de koelwereld. 

Met de data table kan dus informatie worden opgeslagen. Daarnaast is het mogelijk om deze informatie wanneer 

gewenst op te vragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm een rapport of grafiek. 

16.1. Aanmaken van de data table 

Voordat de gebruiker een rapport of grafiek kan oproepen zullen we er eerst voor moeten zorgen dat deze 

informatie voor het rapport of grafiek beschikbaar is. Op slaan van deze informatie gebeurt in een zogenaamde 

data table. 

Met Reliance is het mogelijk om verschillende data tables aan te maken. Elke data table kan dan weer andere 

variabelen bezitten. Zo kan er bijvoorbeeld een data table aangemaakt worden voor de temperaturen maar ook 

een voor vulstanden van silo‟s. 

Selecteer voor het aanmaken van de data table onder het pulldownmenu “Managers”de functie “Data table 

manager”. Vervolgens zal het volgende dialoogvenster opkomen. 

Door nu te klikken op het icoon “New data table”  zal er een nieuwe data table worden aangemaakt. 

Wanneer de Data Table is aangemaakt kunnen hieraan ”Data Table Fields” worden toegevoegd. 

Data Table Fields kunnen worden toegevoegd door met de rechter muisknop op de Data Table te klikken en te 

kiezen voor “Add Data Table fields” of door te klikken op het icoon . 

Vervolgens zal het volgende dialoogvenster opkomen waarin een selectie gemaakt kan worden voor de 

gewenste variabele. 
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Aan de rechterzijde van het dialoogvenster kan eventueel de naam worden gewijzigd en moet de Fysieke naam 

worden ingegeven. 

Ook kan in dit gedeelte van het dialoogvenster worden aangegeven hoe en wanneer data moet worden 

weggeschreven. 
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Onder het tabblad “Advanced” kunnen instellingen worden gedaan voor de wijze van wegschrijven en opslaan. 

Nadat deze instellingen zijn opgeslagen door rechts onderin op “Save All” te klikken, wordt de Project Structure 

manager automatisch geopend. De aangemaakte data-table moet namelijk nog aan de computer gekoppeld 

worden. 

Het is aan te raden om gearchiveerde bestanden na een aantal maanden te verwijderen. 
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17. Reports

Reliance ondersteunt twee soorten rapporten genaamd Reports en Custom Reports Met de functie reports heeft u 

de mogelijkheid om rapporten in tabel-vorm aan te maken. Hierdoor is het voor de operator mogelijk om op een 

duidelijke en eenduidige wijze data op te vragen en te bekijken. 

De gegevens, weergegeven in de report, worden vanuit een data table in Reliance gehaald. Het is noodzakelijk 

dat er data tables beschikbaar zijn. Voor het aanmaken van data tables in Reliance verwijzen wij naar hoofdstuk 

16  van deze cursus. 

Zoals de naam het al aangeeft kunnen Custom Reports zelf opgemaakt worden zoals men het wilt hebben. Deze 

opmaak kan een „normaal‟tekst bestand zijn, maar een weergave als webpagina is ook mogelijk.  

Beide type zullen nu behandeld worden. 

17.1. Reports 

17.1.1. Aanmaken van een Report 

Voor het aanmaken van de report selecteert u als eerste de “Report manager” onder het pulldown menu 

“Managers” 

Door middel van het icoon  of door met de rechter muisknop op Reports  te klikken en te kiezen 

voor “New Report” kunt een nieuw report plaatsen. 

Koppel vervolgens aan de rechterkant van het scherm een data table aan het nieuwe rapport item 
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17.1.2. Toevoegen van items aan de report 

Nadat de report is aangemaakt kunnen de gewenste items (data tables) aan de report worden toegevoegd. 

Selecteer het report en klik vervolgens op het icoon  “New Report Item”. 

Bij het selecteren van het nieuwe report item verschijnt aan de rechterkant bovenstaand menu. Hierin kan de 

opmaak van het betreffende item gewijzigd worden. 

Zo kan bijvoorbeeld onder “Data source” bepaald worden of het rapport item daadwerkelijk om een data-table 

field gaat of een referentie in tijd / datum. 

Klik vervolgens weer op OK om de Report manager af te sluiten. Er zal nu een dialoogvenster opkomen waarin 

gevraagd wordt of de aangemaakte trend aan de computer gekoppeld moet worden. 

Vervolgens zal de Project Structure Manager worden geopend. Hierin is te zien dat het Rapport aan de PC is 

gekoppeld. 

Het blauwe uitroepteken is ter indicatie dat de huidige configuratie nog niet opgeslagen is. Klik rechtsonder in 

beeld op Save All om op te slaan. Klik op OK om de Project Structure Manager af te sluiten. 
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17.1.3. Gebruikmaken van de report in het project 

Uiteraard zal de aangemaakte report in de applicatie beschikbaar moeten worden. Dit kan direct voor de 

operator zijn maar bijvoorbeeld ook voor de laborant of productieleider. 

Druk hiervoor op de knop “Reports” in de Runtime omgeving 

Reliance zal het rapport aanmaken met de opmaak zoals is ingesteld in de Report manager. Met de knoppen in 

de bovenste balk kan de opmaak van het rapport nog gewijzigd worden. 
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17.2. Custom Reports 

17.2.1. Aanmaken van een Custom Report 

Voor het aanmaken van de report selecteert u als eerste de “Custom Report manager” onder het pulldown menu 

“Managers” 

Door middel van het icoon  of door met de rechter muisknop op Custom Reports te klikken en te kiezen 

voor “New Report” kunt een nieuw report plaatsen. Als er een nieuw report aangemaakt wordt dan verschijnt 

het onderstaande venster. Hierin kan er een keuze gemaakt voor van het type opmaak. 
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Als er een keuze gemaakt wordt zal er nieuw report aangemaakt worden van het gekozen type. Het rechter 

gedeelte van de Manager zal er dan uitzien zoals in onderstaande afbeelding. 

Onder de tab Basic kan er dan een naam aan het report gekoppeld worden en door op Edit Report te klikken kan 

er begonnen worden op het report op te maken.  
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17.2.2. Het vormgeven van een Custom Report 

Als er op Edit Report geklikt wordt, wordt de Custom Report Designer geopend, zoals in onderstaande 

afbeelding. 

Het kader links geeft alle teken objecten weer welke in het report gebruikt kunnen worden. Helemaal rechts 

vinden we de kader waar alle data en variabelen die in het project gebruikt worden en welke in het report gezet 

kunnen worden. Deze bestaat uit de volgende tabs: 

Data : Hier worden alle databases weergegeven die in het project aangemaakt zijn. 

Variables : Hier worden alle variabelen weergegeven welke in het project opgenomen zijn. 

Functions : In het report is het mogelijk om diverse vb functies toe te passen. Deze zijn onder de tab Functions 

te vinden. 

Classes:  Het is ook mogelijk om in het report gebruik te maken van zogenaamde Classes. Deze Classes zijn te 

vinden onder de tab Classes. 
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Wanneer het report klaar is, kan de Custom Report Designer gesloten worden. Zodra deze gesloten wordt zal de 

vraag gesteld worden of het report opgenomen moet worden in het project. Als dit gedaan is, is de gemaakte 

report terug te vinden in de Project Structure Manager. 

17.2.3. Gebruikmaken van de custom report in het project 

Uiteraard zal de aangemaakte custom report in de applicatie beschikbaar moeten worden. Dit kan direct voor de 

operator zijn maar bijvoorbeeld ook voor de laborant of productieleider. 

Druk hiervoor op de knop “Custom Reports” in de Runtime omgeving 

Reliance zal het rapport aanmaken met de opmaak zoals is ingesteld in de Custom Report manager. 
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