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2. Technische specificaties 
 
 

Type MC3-IP Interface 
Communicatie TCP/IP en seriële aansluiting voor servicedoeleinden 
Voeding 12 VC DC (230 V AC met MC3-IP Interface BOP KO) 
Stroomverbruik  
Meetbereik - 
Nauwkeurigheid  
Ingangen - 
Uitgangen - 
Communicatie RS485 ALFANET naar IP 
Behuizing MC3 DIN-railmontage 
Afmetingen 110 x 191 x 100 mm (l x h x d) 
Bedrijfstemperatuur  
Relatieve vochtigheid in 
bedrijf 

 

 
 
 

 
 

3. Functionele specificaties 
 
 
De Alfanet IP Interface is bedoeld voor het aansluiten van Alfanet op een bedrijfsnetwerk of 
internet. In principe is het een transparante interface voor de communicatie tussen een pc en 
Alfanet. 
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4.  Installatie 
 
In het diagram wordt getoond hoe de Alfanet IP Interface wordt aangesloten op de RS485-, 
ethernet- en 12V-connectoren. 
 
De MC3-IP Interface wordt aangesloten op een TCP/IP-netwerk en kan zowel gebruikmaken 
van een statisch IP-adres als van een adres toegewezen door een DHCP-server. 
 
De regelaars worden aangesloten op de connector aan de linksboven op de MC3-IP. 

  

RS-485 Alfanet-aansluiting voor VDH-
regelaars 

Ethernetaansluiting DC 12V-aansluiting 
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5. Netwerkinstellingen 
 
De MC3-IP Interface wordt aangesloten op een TCP/IP-netwerk en kan zowel gebruikmaken 
van een statisch IP-adres als van een adres toegewezen door een DHCP-server. 
 
Voor de verbinding met de regelaar moet een IP-adres worden opgegeven. Het IP-adres kan 
worden geconfigureerd met 'VDH IP configurator' (VDH_Conf). (Dit programma is te vinden op 
de website van VDH Products onder de naam: 'Alfanet IP Interface Configuratie'). 
Het programma zoekt naar aangesloten MC3-regelaars van VDH en haalt het IP-adres op met 
behulp van het MAC-adres van de MC3. 
 

 
 
Start het programma en selecteer een interface. Klik op Scan om te zoeken naar beschikbare 
MC3-regelaars. De gevonden apparaten worden vermeld met hun MAC-adres en IP-adres. 
Het MAC-adres van de MC3-IP Interface staat vermeld op een sticker op het moederbord. Aan 
de hand van dit MAC-adres kunt u het juiste apparaat vinden in de lijst. 
Selecteer het apparaat en pas de netwerkinstellingen naar behoefte aan. Voer het wachtwoord 
in (standaard: admin) en klik op de knop Set om de netwerkinstellingen van de geselecteerde 
MC3 te wijzigen. 
 
 
 
 
Opmerking: 
De MC3-IP Interface gebruikt standaard het IP-adres 192.168.250.101. 
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6. Webinterface 
 

6.1. Standaardwebinterface 
 
De MC3-IP Interface heeft een webinterface die informatie over de versie en de aangesloten 
regelaars weergeeft, en waarmee het versturen van e-mails in geval van fouten kan worden 
geconfigureerd. 
 
Open een webbrowser en voer het IP-adres van de MC3-IP Interface in. De volgende pagina 
wordt geopend. (http://192.168.250.101) 
 

 
 
Op deze pagina worden de versie-informatie, aansluitingen, de huidige systeemdatum van de 
MC3-IP Interface en de gebruikte opslagruimte weergegeven. 
 
Selecteer het menu 'Verbonden regelaars' om een overzicht van de aangesloten regelaars weer 
te geven. In geval van fouten wordt hier ook de foutmelding weergegeven.  

 
 
 

  

http://192.168.250.101
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Selecteer het menu 'Email configuratie' om een pagina te openen met opties voor het 
verzenden van e-mail in het geval van fouten. 
 
 

 
 
Op deze pagina kunt u de volgende instellingen aanpassen: 
 
Mail settings 
 

Send email on error : Met deze optie geeft u aan of de regelaar een e-mail moet verzenden in 
het geval dat er een fout optreedt. 

Mail server address : Geef hier het adres van de mailserver op. Dit kan een IP-adres of 
servernaam zijn. Als u een naam opgeeft, moet de MC3-IP Interface 
die naam ook kunnen omzetten. Daarvoor worden de 
netwerkinstellingen gebruikt die zijn ingesteld met het programma 
vdh_conf (VDH Address configurator). Voor zowel DNS als Gateway 
moeten geldige adressen zijn opgegeven. 

Secure mail : Voor deze instelling moet u kiezen uit een van de volgende opties: 
Not used, port 465 of port 587. 
 

Not used : Dit geeft aan dat de mailserver inkomende 
berichten accepteert zonder dat er hoeft te worden 
ingelogd met een gebruikersnaam en wachtwoord. 

Port 465 /  
Port 587 

: Kies een van deze opties als de mailserver alleen e-
mailberichten via een beveiligde poort accepteert 
(dit is de meest gebruikte instelling). Raadpleeg de 
instellingen van uw mailserver of neem contact op 
met uw internetprovider voor de juiste optie. 
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Login name : Als de optie 'Secure mail' is ingesteld op een van de twee poorten, geeft 
u hier de inlognaam op. 

Password : Als de optie 'Secure mail' is ingesteld op een van de twee poorten, geeft 
u hier het wachtwoord op. (Als u een ingevuld wachtwoord wilt 
verwijderen, vult u een spatie in.) 

Sender address : Dit is het e-mailadres dat wordt gebruikt als afzenderadres. De 
ontvanger kan dit e-mailadres gebruiken om een antwoord te sturen. 

Recipients : Hier vult u alle e-mailadressen in die een e-mail moeten ontvangen in 
het geval dat er een fout optreedt. U kunt meerdere adressen invullen. 
Zet een spatie tussen elk adres of zet elk adres op een nieuwe regel.  

Language : Hier stelt u de taal van het foutbericht in. De opties zijn 'NL - 
Nederlands', 'EN - English' of 'DE - Deutsch'. 

Send test mail : Hiermee kunt u een testbericht ter controle van de instellingen 
verzenden zodra de instellingen zijn toegepast. 

Submit : Druk op deze knop om de instellingen op te slaan. 
 
 
Error file settings 
 
Hiermee kunt u de MC3-IP Interface bijwerken met nieuwe foutbeschrijvingen voor nieuwe 
typen regelaars. 
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6.2. Webinterface voor configuratie 
 
Navigeer naar het configuratiegedeelte van de MC3-IP Interface 
(http://192.168.250.101/config) om de webpagina te openen voor het instellen van 
verschillende configuratieopties. 
 

 
 
Selecteer de optie Service in het menu links om het volgende submenu te openen: 

 
 
Met de opties in dit menu kunt u de volgende acties uitvoeren: 
- Reboot: hiermee start u de MC3-IP interface opnieuw op. 
- Change password: er zijn twee typen gebruikers die kunnen inloggen op de MC3-IP 

interface (gebruiker en beheerder); op deze pagina kan de ingelogde gebruiker zijn of haar 
wachtwoord wijzigen. 

- Change time settings: op deze pagina kunt u de tijdzone van de MC3-IP interface of de 
interne datum en tijd wijzigen.  

- Config VASP logfile: op deze pagina kunt u configuratiebestanden uploaden (op aanvraag 
verkrijgbaar bij VDH) voor de ondersteuning van logconversie voor VASP. Upload uitsluitend 
bestanden die u hebt ontvangen van VDH en alleen in overleg met VDH. 

- Config VASP communication: op deze pagina kunt u configureren hoe de MC3-IP 
interface communiceert met bepaalde aangesloten regelaars. Gebruik deze pagina alleen in 
overleg met VDH. 

 
  

http://192.168.250.101/config) om de webpagina te openen voor het instellen van 
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7. Modbus-toegang configureren 
 
De externe toegang via Modbus configureert u op een webpagina. Om deze pagina te kunnen 
weergeven, moet de computer met een ethernetkabel zijn aangesloten op een netwerkswitch. 
Open een webbrowser en typ http://<ip.address>/config in de adresbalk om verbinding te 
maken met de MC3-IP Interface. Het standaardadres van de regelaar is 192.168.250.101. 
 
Om te bepalen wie wat kan doen op de regelaar, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord 
van de beheerder in nadat u op de knop Modbus hebt geklikt. 
Standaard kan via de VASP-server en het aanraakscherm alles op het systeem worden gedaan. 
 

 
 

Het toegangsniveau en het aantal onderliggende knooppunten dat kan worden benaderd, wordt 
bepaald op basis van het IP-adres. De instelling Priority geeft aan hoeveel berichten per minuut 
zijn toegestaan. Als een client dit aantal overschrijdt, worden antwoorden in de wachtrij gezet 
totdat het niveau weer onder de grenswaarde ligt. Korte perioden van hogere doorvoer zijn 
toegestaan.  Via de pagina 'Modbus profiles' kunnen verschillende toegangsniveaus worden 
ingesteld. Dit wordt beschreven in een andere handleiding. 
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8. Aansluitschema's 
 
De MC3-IP Interface-regelaar bestaat uit een printplaat met een processorplaat onderaan. 
Tekening 140309w1:  
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De MC3-IP Interface BOP KO-regelaar bestaat uit een printplaat, een processorplaat en een 
voeding. Tekening 150859w0:  
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9. Afmetingen 
 
Tekening met afmetingen van de MC3-behuizing. 

 
 
Tekening MC3-IP Interface BOP KO: 
 

 


