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Introductie. 
CasCade Reporter is een programma dat gemaakt is om gebruikers ervan logbestanden te 

laten lezen en exporteren, welke zijn gemaakt door de HeatManager Connect, HeatManager 

Connect Multibatch en de HeatManager Pro. Dit kan door middel van een VPN verbinding, 

een verbinding met een lokaal netwerk of direct vanaf een USB-stick of je harde schijf. Met 

deze software kan je ook grafieken maken van de logbestanden. Ook heeft de cliënt de 

mogelijkheid om het system in real-time te bekijken 

CasCade Reporter is een programma dat is gemaakt voor Microsoft Windows, daarom wordt 

er verwacht dat de gebruiker een basiskennis heeft van Microsoft Windows. Ook wordt er 

verwacht dat de gebruiker van het programma de handleiding van de HeatManager heeft 

gelezen en basiskennis heeft over de HeatManager. 

De HeatManager Connect Multibatch laat cliënten de verschillende kanalen loskoppelen of 

samenvoegen in een master/slave configuratie. Dit betekent dat de HeatManager één 

verhittingsproces voor kanaal 1 (de master) kan instellen en alle slaves zullen dit proces 

exact volgen. Een andere optie zou zijn om kanaal 1, 3 en 5 in te stellen als master en kanaal 

2, 4 en 6 als slaves van kanaal 1, 3, en 5 respectievelijk. Deze optie laat één HeatManager 

verschillende verhittingsprocessen tegelijkertijd uitvoeren en controleren. Tot en met 6 

processen kunnen worden uitgevoerd en gecontroleerd door één HeatManager Connect 

Multibatch. 

Wanneer er meer dan één process wordt uitgevoerd krijgt elk kanaal een ander 

batchnummer. Een master en zijn slave hebben altijd hetzelfde batchnummer, CasCade 

Reporter zal automatisch de master/slave configuratie detecteren en de informative hiervan 

gebruiken wanneer het programma tabellen of grafieken maakt. 

Een ander voordeel van de HeatManager Connect Multibatch is het kunnen zien van de 

device status. 

Het verschil tussen de HeatManager Connect en de Connect Multibatch is de optie om 

meerdere batchbestanden te genereren op de Connect Multibatch. De HeatManager 

Connect kan maar één logbestand en één batchbestand per proces genereren. 

De HeatManager Pro kan geen batchbestanden genereren, waardoor er maar één 

logbestand zal worden aangemaakt per proces. 

HeatManagers kunnen worden geleverd met of zonder een VPN Router. 

Een HeatManager met VPN Router heeft een SIM-kaart ingestoken, en deze SIM-kaart zal 

een verbinding aangaan met de VPN server over een 3G/4G netwerk. Ook kunt u de 

HeatManager verbinden met uw lokale netwerk. Wanneer dan DHCP is ingeschakeld en u 

toegang heeft tot het internet zal de HeatManager automatisch verbining maken met de 

VPN server, in plaats van via het 3G/4G netwerk van de SIM-kaart. 

Als u een HeatManager heeft zonder VPN Router, dan moet u hem wel aan uw lokale 

netwerk hangen. In dit geval kunt u alleen verbinding maken met de HeatManager als u zich 

in hetzelfde netwerk bevindt als de HeatManager. In dit geval moet u een IP-adres instellen 

in de HeatManager in het offline menu, hoe u dit moet doet vind u in de handleiding. 
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Voor u start. 
Voor u de CasCade Reporter software opstart moet u ervoor zorgen dat er een verbinding 

tussen uw pc en de HeatManager is. Dit kan via een VPN verbinding tussen uw netwerk en 

het netwerk van de HeatManager. De tweede optie is via uw lokale netwerk. Wanneer u 

besluit een VPN Router te gebruiken zult u Open VPN moeten gebruiken, later in dit 

document zal worden verteld hoe u dit moet downloaden en instellen. 

Nadat er een verbinding tot stand is gebracht kan CasCade Reporter de HeatManager 

detecteren en ermee verbinden. 

 

Eerste keer opstarten. 

De eerste keer dat het programma wordt gestart zal er zich geen informatie op het scherm 

bevinden. Wel bevinden er zich een aantal knoppen aan de bovenkant van het scherm, in de 

menu-balk; “File”, “View”, “Export”, “Options” en “Help”. 

Klik eerst op “Options” en dan op “Configuration”, een nieuw venster zal verschijnen. Kies 

dan het type HeatManager dat u wilt gebruiken of vink de “Auto Device Type” box aan. Het 

selecteren van het juiste type is alleen van toepassing wanneer u bestanden importeert van 

uw pc of een flash-drive, niet wanneer u direct verbinding maakt met de HeatManager. 

Klik op de checkbox bij “Device online status” en klik op “OK”. 

We beginnen de configuratie van een nieuw product door op “File” te klikken in de 

menubalk. 
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File. 
Een menu zal verschijnen onder de knop, hier moet u een van de volgende opties kiezen; 

“Open Log File”, “Open Remote”, “Save Batch Info”, “Print Preview”, “Print” en “Exit”. 

Als u op de optie “Open Log File” klikt zal een nieuw venster verschijnen, hier kunt u 

bestanden selecteren om te openen als er al CasCade Reporter bestanden op de pc staan. U 

kunt deze bestanden openen door in de mappenstructuur te zoeken en het juiste bestand 

dubbel aan te klikken. 

Klik opnieuw op “File” in de menubalk. 

Als u nu op “Open Remote” klik zal het volgende venster verschijnen. 

 

Met de knop “Add” kunt u een nieuw apparaat toevoegen, in het venster boven de “Add” 

knop zal een apparaat verschijnen met de naam “new”, deze kunt u bewerken door er 

éénmalig op te klikken. Onder het tabje “Selected Entry” kunt u een nieuwe naam voor het 

apparaat invoeren. U zult dan het IP-adres moeten invoeren van het apparaat, anders zal 

een connectie niet mogelijk zijn tussen CasCade Reporter en de HeatManager. Bij Gateway 

moet u het adres van de VPN Router invoeren. U kunt hier ook kiezen met wat voor 

HeatManager u te maken heeft, dit kan handmatig of u kunt de “Auto Device Type” box 

aanvinken en dan zal het programma dit automatisch doen. U heeft de optie om een CSV 

Dump te maken als u voor het eerst verbinding maakt, u kunt dan op “Autodump CSV on 

connect” klikken. Ook is er de optie om automatisch een CSV bestand te dumpen om de 

zoveel minuten. 
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Als u op de knop “Advanced” klikt, zal een nieuw venster openen met geavanceerde 

instelllingen. 

 
 

In dit venster kunt u ervoor kiezen om met een andere poort te verbinden. Ook heeft u de 

mogelijkheid om de verbinding constant aan te laten staan, of om de passive transfer modus 

te gebruiken. 

Als u een met wachtwoord beveiligde FTP-verbinding wenst, kunt u hier een gebruikersnaam 

en wachtwoord invoeren. 

Als u klaar bent met de geavanceerde instellingen klikt u op “OK” om de instellingen op te 

slaan of u kunt op “Cancel” klikken om de bewerkingen te annuleren. 

Let op: Wij adviseren om geen Geavanceerde Instellingen te 

wijzigen. 

Als u het apparat heeft geconfigureerd klikt u op “Save” om de instellingen op te slaan. 

U kunt een apparaat altijd verwijderen door op “Delete” te klikken rechts van de “Add” 

knop. 

(Als u een nieuw apparaat heeft geconfigureerd, herstart dan het hele 

programma zodat het alle instellingen kan laden!) 
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Nadat u het programma heeft herstart, wacht dan op de “Device Status” aan de linkerkant 

van het scherm om een groene bal weer te geven in de “Online” box, zoals hieronder 

aangegeven. 

 

 

Hierna kunt u weer op “File” en “Open Remote” klikken. 

Als u met het nieuwe apparaat wilt verbinden klikt u op “Connect” wanneer u het juiste 

apparaat heeft aangeklikt. 

Een lijst met bestanden zal laden in het grijze veld onder de “Add” en “Delete” knoppen. 

Voordat we verder gaan krijgen we een paar nieuwe opties te zien; “Dump CSV”, “Reset Cnt” 

en “Sync Time”. 

Met de optie “Dump CSV” zal er een nieuw CSV bestand ontstaan met de naam SA61000. In 

dit bestand zal zich een incompleet logbestand bevinden met de gegevens tot het moment 

van de Dump. 

Met de optie “Reset Cnt” zal de HeatManager de bestandenteller resetten voor de 

bestanden op de HeatManager en deze zal ook alle huidige bestanden van de flash-drive en 

externe geheugen permanent verwijderen, dus ZORG VOOR EEN BACKUP VAN DE 

BESTANDEN OP UW PC VOORDAT U OP “RESET” KLIKT! 

Als de tijd van de HeatManager en de pc erg verschillen kunt u om deze te synchroniseren 

op de knop “Sync Time” drukken. Let wel, dit zal alleen werken als alle processen klaar zijn, 

en het datum/tijd scherm op de HeatManager zelf wordt weergegeven. 

Als u een logging wilt bekijken moet u het juiste CSV bestand selecteren door erop te klikken 

en dan op de knop “Download” te klikken. Het bestand zal nu worden gedownload op uw pc, 

dit kan even duren, afhankelijk van de sterkte van de connectie. 
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Het venster wordt automatisch gesloten en de log details worden op uw scherm 

weergegeven. 

 

 

Een lijst komt in beeld met Batch Info, wat kan worden aangepast in het venster dat 

hierboven wordt laten zien. Het Batch Nummer moet hetzelfde zijn als het Batch Nummer 

van de Channels die in de HeatManager zijn ingesteld. De Batch Info kan worden gewijzigd 

naar de gegevens van de klant, wat handig is wanneer u van de functie Merging to Word 

Template gebruik wilt maken, hier gaan we later op in. 

Als er meer dan één Batch bestand is, kunt u het juiste bestand selecteren onder “Select 

Batch” links bovenin het scherm. Als er een asterisk (*) staat geselecteerd zullen alle Batch 

bestanden worden laten zien. Let wel dat de Batch Info niet kan worden veranderd als de 

asterisk is geselecteerd,om aanpassingen te maken moet er één Batch zijn geselecteerd. 
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Onder “Data” kunt u andere tabs kiezen; “Batch Info”, “Data Table”, “Chart”, “Device Status” 

en “Location”. 

Als u op de knop “Data Table” klikt zal er een tabel weergegeven worden met al de 

geselecteerde Channels en Set Values, en ook de Batch Nummers als er meerdere Batches 

aanwezig zijn. 

 

 

Als u op de knop “Chart” klikt zal er een grafiek verschijnen met alle data van het proces. Een 

horizontale en vertical rode lijn zullen samen de positie van uw muis aangeven. U kunt 

inzoomen door te klikken en de muis ingedrukt te houden om vervolgens een vak te maken 

door uw muis te slepen over het deel dat u in wilt zoomen. Vervolgens kunt u uitzoomen 

door op de knop “View” te drukken in de menubalk, en dan op “Unzoom” te klikken. Als u op 

uw rechtermuistoets klikt in de Chart zal er een klein menu verschijnen met de opties 

“Unzoom”, “Show Points”, “Channels” en “Save as Image”. Deze opties zijn exact hetzelfde 

als hun gelijken in het grote menu, het enige verschil is dat het in de grafiek is ingebakken en 

dus sneller en gebruiksvriendelijker is. Wel zit er in het “Channels” menu een extra optie om 

de Channels automatisch te detecteren, op basis van hoeveel Set Values er zijn ingegeven. 
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Als u naar de grafiek kijkt, zal het tabje “Detail Info” de exacte informatie laten zien over het 

punt waar u uw muis op houdt. 

 

 

Als u op “Device Status” klikt onder de tab “Data” zult u de real time Batch Info zien, 

alsmede de Temperature, de SetValues en de Power Output van de HeatManager in 

procenten. 

U zult ook de Emergency Stop knoppen zien onder de Batch Info. Als u op deze knoppen klikt 

zal de HeatManager de Heating Processen stoppen van de Channels waarvan u de knoppen 

hebt ingedrukt. 

Let wel dat wanneer u een Channel stopt die een slave heeft, deze slave ook zal stoppen. 
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Wanneer u de Emergency Stop knoppen heeft ingedrukt zult u handmatig de processen op 

de HeatManager moeten resetten. Hoe u dat moet doen is te vinden in de handleiding van 

de HeatManager. Wanneer een Channel is gestopt (of als er geen proces aan de gang is) zal 

de knop zwart zijn. U kunt ook de signaalsterkte, de provider van de SIM-kaart en het type 

connectie bekijken. 

Het laatste tabje onder “Data” is genaamd “Location”,als u hier op klikt zult u de locatie van 

de HeatManager in Google Maps kunnen zien. Let wel dat dit alleen beschikbaar is wanneer 

u een  VPN Router van CasCade Automation Systems heeft gekocht met een GPS chip 

geïnstalleerd. Als u dit type router niet heeft aangeschaft zal het scherm niks laten zien. 
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Als u wijzigingen heeft gemaakt in het “Batch Info” menu dan zult u in “File” in de menubalk 

en dan op “Save Batch Info” moeten drukken als u de wijzigingen wilt opslaan. 

Als u de tabel wilt printen moet u in “File” in de menubalk drukken en dan op “Print”, dan zal 

er een venster openen die vraagt om een printer te selecteren om van te printen, niks 

vreemds als u al wel eens iets heeft moeten printen. Als u eerst een voorbeeld van het 

document wilt zien kunt u op “Print Preview” klikken om een voorbeeld weer te geven. 

Als u het programma wilt verlaten kunt u op “File” klikken in de menubalk, en dan op “Exit”. 
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View. 
Onder de “View” knop in de menubalk kunt u een “Unzoom” knop vinden waarmee u de 

grafiek kunt uitzoomen. 

Ook kunt u kiezen of u een witte of zwarte achtergrond wilt op uw grafieken. 

Export. 
Als u op de knop “Copy Graph to Clipboard” klikt in de menubalk dan kunt u de grafiek 

kopiëren naar uw klembord of u kunt voor de optie “Merge to Word Template” kiezen. 

Er zitten twee standaard Templates in CasCade Reporter, en elke gebruiker kan zijn eigen 

Templates toevoegen aan het programma door een template als .dotx bestand op te slaan in 

de Templates map in de CasCade Reporter map in My Documents. (De eerste keer dat u 

Merge to Word Template gebruikt zult u een pad in de mappenstructuur moeten aangeven 

naar de juiste Template.) 

U kunt dit doen door een MS Word document aan te maken met al de Batch Info Subjects 

gelinkt aan deze woorden. (Customer, Site, etc.) 

 

Een gedetaileerde beschrijving van het maken van een Template bevindt zich 

achterin dit document. 

Met de “Merge to Word Template” optie zal CasCade Reporter automatisch de 

geselecteerde Batch Info in het rapport zetten, evenals de grafiek. 

U kunt ervoor kiezen om de grafiek als PNG bestand op te slaan door op “Save Graph as 

Image” te klikken, als u dit doet zal er een nieuw venster worden geopend waar u kunt 

aangeven waar op uw harde schijf u de foto op wilt slaan. 
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Options. 
Als u op “Options” klikt in de menubalk, dan kunt u op “Configuration”, “Backup Devices” en 

“Restore Devices” klikken. 

Als u op “Configuration” klikt zal er een nieuw venster openen waar u het juiste model 

HeatManager kunt selecteren, ook is er de optie om dit automatisch te laten bepalen en er is 

een checkbox om de lijst met online devices te laten zien. 

 

 

Klik op “Channels” in de menubalk van het nieuwe venster. Hier kunt u aanpassen welke 

Channels and SetValues worden getoond in de grafiek, ook kunt u de namen en kleuren van 

de lijnen in de grafiek aanpassen. 
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Klik op “Chart” in de menubalk en er komen een aantal opties voor de Chart tevoorschijn. 

U kunt de Titel voor de Chart wijzigen, evenals de lettergrootte en lijndikte. Er zijn 

checkboxen voor de Titel, Legenda, Minor Grid en om puntjes te laten zien op de 

meetmomenten in de grafiek. U kunt ook een handmatige schaalverdeling kiezen. 

U kunt een achtergrondafbeelding kiezen om achter de grafiek te laten zien, en ook de 

transparantie en kleur/grijswaarden van de afbeelding kunt u hier kiezen. Check de checkbox 

voor “Display Image” als u de afbeelding wilt laten zien achter de grafiek. 
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Als u op “Template” klikt in de menubalk kunt u het pad instellen naar de Templates die u 

wilt gebruiken voor de rapporten die worden gegenereerd met de optie “Merge to Word 

Template” 

U kunt hier ook instellen of u de Chart in Portrait, Landscape or Custom layout wilt hebben. 

 

Als u op “Logfiles” klikt kunt u het pad aangeven naar de locatie waar het programma de 

logbestanden op moet slaan. Het standaard pad is C:/User/My Documents/CasCade 

Reporter/Logfiles/[HeatManager model]. Alle mappen worden automatisch aangemaakt. 
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Het laatste tabje in het Configuration menu is de “Security” tab. Hier kunt u de beveiliging 

voor de Emergency Stop knoppen aanzetten of uitzetten. U kunt ook het wachtwoord 

veranderen dat u moet invoeren als u op de Emergency Stop knoppen klikt. Er is ook een 

optie om te kiezen wanneer het wachtwoord ingevoerd moet worden. 

 

De beveiliging zal standaard zijn uitgeschakeld, en het standaard wachtwoord is 1234. 

Als u klaar bent met het wijziging van de instellingen kunt u op “OK” klikken en dan worden 

de instellingen opgeslagen. 

Één van de andere knoppen onder “Configuration” is “Backup Devices”. Als u hier op klikt 

opent zich een venster waarin u de locatie moet opgeven waar u uw backups wilt opslaan. 

De backup slaat de instellingen (Name, IP-address, Gateway, Device Type, Auto-Dump 

instellingen en Geavanceerde instellingen) zoals ze in “Open Remote” staan op. Let wel dat 

de backup niet de logbestand opslaat, aangezien deze al apart worden opgeslagen op de pc. 

De knop “Restore Devices” laat een venster zien waar je de backups kan herstellen. 

Help. 
Klik op “Help” in de menubalk en dan op de knop “About”, een nieuw venster wordt getoond 

met daarin de basisinformatie over de software en het bedrijf dat de rechten bezit. 

Klik op “OK” om het venster te sluiten. 

Om het programma af te sluiten kunt u op “File” in de menubalk klikken en dan op “Exit”, of 

u klikt op het kruisje rechts bovenin uw scherm. 
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Hoe maakt u een Template. 
De cliënt kan een eigen Template maken in MS Word. 

Maak een nieuw document met een layout die u mooi vindt, zoals bijvoorbeeld: 

 

Als u wilt dat de Batch Info automatisch wordt neergezet in 

deze velden wanneer u de functie Merging to Word 

Template gebruikt, dan moet u een veld instellen. Dit doet u 

door op “Invoegen” in de menubalk te klikken, dan op 

“Snelonderdelen” en dan op “Veld”. 

 

Het volgende venster opent zich: 
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Scroll naar beneden tot u een “MergeField” knop ziet en klik daar op. Een ander venster 

opent verschijnt: 

 

In het veld “Veldnaam”moet u de namen van de Batch Info Subjects invoeren zoals ze 

hieronder staan: 

LET OP: GEBRUIK GEEN SPATIES OF PUNTEN IN DIT VELD! 
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Na het invoeren van elk Batch Info Subject, zal uw Template er zo uitzien: 
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Als u klaar bent met de layout van de Template moet u het document opslaan als Word 

Template, door dit te doen wordt het document opgeslagen als een .dotx document en dit 

kan worden gebruikt door CasCade Reporter. 

Nadat u het pad naar de Template voor “Merging to Word Template” heeft veranderd naar 

uw eigen ontwerp in de “Configuration” tab, kunt u “Merge to Word Template” gebruiken 

en dit zou het resultaat moeten zijn: 
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Hoe installeert u Open VPN. 
 

Wanneer de klant een VPN router heeft gekocht bij CasCade, is het vereist om Open VPN te 

gebruiken. 

Hier wordt stap voor stap verteld hoe u Open VPN kunt installeren. 

De Open VPN software kan worden gedownload van deze website 

https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html 

Dan klikt u op dit installer-bestand genaamd: openvpn.install-[versie nummer].exe 

 

Het bestand wordt gedownload. Als dit klaar is moet u dit bestand uitvoeren en met behulp 

van de wizard het programma installeren. 

Er is een certificaat nodig om de HeatManager en de pc te laten communiceren via Open 

VPN. Dit certificaat wordt door CasCade geleverd. Kopieer dit certificaat naar C:/Program 

Files/Open VPN/config. 

https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html
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 24 
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Als u nu Open VPN opstart wordt een verbinding tot stand gebracht tussen de HeatManager 

en uw pc. Let wel dat er een beveiligde tunnel wordt gebruikt voor de verbinding waarvoor u 

moet betalen. 

Als u Open VPN opstart komt er een klein icoontje in uw taakbalk onderin uw scherm. 

 

Klik erop met uw rechtermuisknop en klik dan op de bovenste knop Verbind, nu moet uw pc 

automatisch verbinden met de VPN server. Als alle voorgaande stappen goed zijn uitgevoerd 

en er is betaald voor de VPN tunnel werkt de verbinding nu. Als de verbinding werkt krijgt u 

een popup in uw scherm dat de verbinding is geslaagd, als de verbinding niet is gelukt krijgt 

u ook een popup dat de verbinding niet is geslaagd. 

 


