
  

iSCAPE® 
 

iSCAPE® bestaat uit een SCADA- (visualisatie) 

omgeving met webserver die het voor u 

mogelijk maakt vele gebruikers, vanaf iedere 

locatie, toegang te geven tot iSCAPE®. 

Gewoon vanuit een standaard browser.  

 

Met dit pakket heeft u een gebruiksvriendelijke 

installatie die voor de door u geautoriseerde 

medewerkers eenvoudig toegankelijk is.  

 

UW VOORDELEN 

 Geen licentie kosten 

 Eenvoudig te bedienen vanuit uw standaard  

web browser 

 Ondersteunt meerdere gebruikers tegelijkertijd 

 Beveiligd met gebruikersnamen en  

wachtwoorden 

 Mogelijkheid tot installatiebeheer op afstand of 

service verlening 

ALLES BINNEN 
HANDBEREIK   
 

U kunt nu maximale prestaties en bedienings- en 

onderhoudsgemak realiseren door gebruik te maken 

van Aqualectra’s totaal concept: iSCAPE®. Dit door 

Aqualectra ontwikkelde SCADA-pakket assisteert u bij 

de besturing, bewaking en monitoring van uw 

schakelkasten, verdelers, MCC’s en complete 

installaties.  

 

SCADA is de afkorting van Supervisory Control And 

Data Acquisition. Dit pakket beheert voor u het 

verzamelen, doorsturen, verwerken en visualiseren van 

de meet- en regelsignalen van uw machines.  

AUTOMATISERING     

CONFIGUREREN EN BEHEREN 

Aqualectra kan voor u de optimale configuratie van 

PLC- en displaycomponenten samenstellen en 

programmeren. Verder kunnen wij uw Profibus- of 

glasvezelnetwerk configureren, in bedrijf stellen en 

desgewenst uw installaties op afstand beheren of 

service verlenen.  
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Uw grote voordeel met iSCAPE® Webserver is 

de mogelijkheid om vanaf iedere locatie toegang 

te verkrijgen tot uw installaties, om deze te 

bekijken en eventueel te bedienen (remote 

monitoring). Het enige wat u hiervoor nodig heeft 

is een internetverbinding en een browser met 

Adobe Flash Player.  

 

Binnen uw bestaande netwerkarchitectuur is 

wellicht een VPN toegang beschikbaar (Virtual 

Private Network). VPN is een manier om veilig in 

te kunnen loggen op uw bedrijfsnetwerk. Zo wordt 

het voor hackers onmogelijk gemaakt om in te 

breken op uw bedrijfsnetwerk.  

 

In overleg met uw netwerkbeheerder is het 

mogelijk het iSCAPE® SCADA beschikbaar te 

maken wanneer u op uw bedrijfsnetwerk ingelogd 

bent. Op deze manier kunt u via uw vertrouwde 

en veilige methode toegang tot iSCAPE® krijgen 

en hiermee dus tot uw complete installatie. 

 

POWERFUL SOLUTIONS 
 

BUILDING BLOCKS 
 

iSCAPE
®
 bestaat uit onderstaande ‘building 

blocks’. Wij informeren u graag in een gesprek 

over alle mogelijkheden. 
 

Functional modules 

iSCAPE® - Scada 

iSCAPE® - Web Server  

iSCAPE® - Remote Monitor 

iSCAPE® - Mobile 

iSCAPE® - Access Manager 

iSCAPE® - Alarm Manager 

iSCAPE® - Report Manager 

iSCAPE® - Redundancy 

 

Application modules 

iSCAPE® - EMCS Manager 

iSCAPE® - PDU Manager 

iSCAPE® - Genset Manager 

iSCAPE® - UPS Manager 

iSCAPE® - Medical Trafo 

iSCAPE® - Fire suppression 

REMOTE MONITORING 

Controllers 

iSCAPE® - Energy Analyser 

iSCAPE® - EMCS Controller 

iSCAPE® - PDU Controller 

iSCAPE® - Genset Controller 

iSCAPE® - Breaker Controller 

iSCAPE® - Under voltage Controller 

iSCAPE® - Medical Trafo 

iSCAPE® - PLC 

iSCAPE® - Energy Monitor 

 

                          Green Solutions 

iSCAPE® - Energy Manager  

iSCAPE® - Recycling & Waste Manager  

iSCAPE® - Water Manager  

 

Voor meer 

informatie kunt u 

contact opnemen 

met: 
 

Paul Gerritsen  
Manager Total Solutions 
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NORMEN & CERTIFICATEN 
Software ontwikkeld door Aqualectra, is volgens geldende 

normen en van hoge kwaliteit.  

 

Aqualectra is in het bezit van ISO9001, UL en CSA certificering 

op verschillende producten. Daarnaast heeft Aqualectra een 

actief MVO beleid, is CO2-prestatieladder niveau 3 

gecertificeerd en een erkend leerbedrijf. 

 

 


