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1. Configuratie binnen WinGuard 
Binnen WinGuard is er de mogelijkheid om een AutoCAD drawing bestand (*.dwg) of een AutoCAD 

Drawing Exchange Format bestand (*.dxf) te importeren. Deze import gebeurd niet als plaatje, maar 

als echte dwg/dxf. Hierdoor kunnen de tekeningen binnen WinGuard nog verder veranderd worden. 

Denk hierbij aan: 

 Weergeven van een specifieke layout (layouts worden gezien als Area's) 

 Verbergen of weergeven van layers (hetzelfde als de WinGuard layers) 

 En het herkennen van attribuut namen binnen block, zodat deze gelezen worden als 

datapunt koppelingen. 

Voor dat laatste moet wel het één en ander worden ingesteld. Dit wordt behandeld in hoofdstukken 

1.1 en 1.2. 

1.1. WinGuard systeem instellingen 
De systeem instellingen welke nagelopen, dan wel aangepast, moeten worden staan in WinGuard 

onder: 

Systeem → Settings → Global (kan nog workstation/user specifiek) → Graphic → DWG/DXF support 

(Systeem → Instellingen → Globaal → Tekening → DWG/DXF support) 

Alle instellingen die zich in dit stuk bevinden worden in de volgende hoofdstukken specifiek 

omschreven. Met gevolg en uitwerken. 
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1.1.1. Adjust colors on loading [Pas kleuren bij het laden aan] 
Als er binnen het CAD programma voor bepaalde objecten en lijnen verschillende kleuren zijn 

gebruikt en deze dienen te worden overgenomen door WinGuard, dan kan dat met deze optie. Bij 

Yes zullen alle lijnen dezelfde kleur worden, bij No worden de instellingen van het CAD programma 

overgenomen. 

1.1.2. Objects without link [Objecten zonder link] 
Als de kleuren niet dienen te worden overgenomen, kan met deze optie de kleur worden gekozen 

van alle lijnen die geen functie hebben.  

1.1.3. Objects with link [Objecten met link] 
En met deze optie kan de lijnkleur worden aangepast van de 'blocks' die wel een link gaan hebben 

met het systeem. 

Als een CAD block wordt vervangen door een WinGuard sensortype, dan dient de kleur die moet 

reageren op event status, overeen te komen met de kleur die hier is ingesteld. 

1.1.4. Default datapoint type [Standaard datapunt soort] 
Dit is de eerste van zeven opties in totaal die direct invloed hebben op het werk dat in het CAD 

programma gedaan dien te worden. Als er namelijk geen Datapoint Type wordt aangegeven in CAD 

via een block attribuut, dan zal dit het terugval type zijn. Het datapunt type wordt gedefinieerd met 

een nummer, uitleg van deze nummers bevindt zich in tabel 1.i. 

1.1.5. AutoCAD property with datapoint type [AutoCAD eigenschap met datapunt 

type] 
De waarde die hier wordt ingegeven dient in het CAD programma bij een block de Tag te zijn van de 

attribuut die deze waarde gaat weergeven. De waarde die uiteindelijk wordt ingevuld bij het 

attribuut, dient een nummer te zijn, welke wordt uitgelegd in tabel 1.i.  

1.1.6. AutoCAD property with datapoint name [AutoCAD eigenschap met datapunt 

naam] 
De waarde die hier wordt ingegeven dient in het CAD programma bij een block de Tag te zijn van de 

attribuut die deze waarde gaat weergeven. De waarde die uiteindelijk wordt ingevuld bij het 

attribuut, dient overeenkomstig te zijn met een datapunt naam, welke al (of nog moet worden) 

gedefinieerd is. 

1.1.7. AutoCAD property with sensor number [AutoCAD eigenschap met 

sensornummer] 
De waarde die hier wordt ingegeven dient in het CAD programma bij een block de Tag te zijn van de 

attribuut die deze waarde gaat weergeven. De waarde die uiteindelijk wordt ingevuld bij het 

attribuut, dient overeenkomstig te zijn met het nummer van het sensor type. 

1.1.8. AutoCAD property with sensor type [AutoCAD eigenschap met sensor type] 
De waarde die hier wordt ingegeven dient in het CAD programma bij een block de Tag te zijn van de 

attribuut die deze waarde gaat weergeven. De waarde die uiteindelijk wordt ingevuld bij het 

attribuut, dient overeenkomstig te zijn met de benaming van het sensor type. 
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1.1.9. AutoCAD property with location [AutoCAD eigenschap met locatie] 
De waarde die hier wordt ingegeven dient in het CAD programma bij een block de Tag te zijn van de 

attribuut die deze waarde gaat weergeven. De waarde die uiteindelijk wordt ingevuld bij het 

attribuut, dient overeenkomstig te zijn met een locatie, welke al is (of nog moet worden) 

gedefinieerd. 

1.1.10. AutoCAD property with area name [AutoCAD eigenschappen met gebied naam] 
De waarde die hier wordt ingegeven dient in het CAD programma bij een block de Tag te zijn van de 

attribuut die deze waarde gaat weergeven. De waarde die uiteindelijk wordt ingevuld bij het 

attribuut, wordt de benaming van de Area binnen de tekening. 

1.1.11. Visibility of the linked objects [Zichtbaarheid van de gelinkte objecten] 
De volgende vier opties zijn hetzelfde als die van een gelinkt object. Echter, omdat deze niet 

aanpasbaar zijn per object (een dwg/dxf tekening echt bewerken kan niet binnen WinGuard), dienen 

ze hier gemaakt te worden. Deze eerste geeft aan of het object zichtbaar dient te zijn of niet. En 

wanneer deze dan zichtbaar dient te zijn. Standaard is het Hidden depending from event 

1.1.12. Animation of the linked objects [Animatie van gelinkte objecten] 
Bij deze wordt de manier van animatie bepaald. Standaard verschilt de animatie per status (State). 

Maar als er analoge waardes zijn, dan kunnen deze grafisch worden weergegeven met Value (filling). 

1.1.13. Left click on linked objects [Links klikken op gelinkte objecten] 
Of er en welk submenu er tevoorschijn moet komen als er met de linker muisknop op het object 

wordt geklikt. 

1.1.14. Right click on linked objects [Rechts klikken op gelinkte objecten] 
Of er en welk submenu er tevoorschijn moet komen als er met de rechter muisknop op het object 

wordt geklikt. 

1.1.15. Minimum line width (mm) [Minimum lijnbreedte (mm)] 
Met deze optie kunnen de lijnen zichtbaar binnen WinGuard nog worden aangepast. Als deze 

bijvoorbeeld dikker dienen te zijn voor de zichtbaarheid. 
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1.2. WinGuard sensor type definiëren 
In WinGuard moet vervolgens een datapunt bestaan met de naam en geconfigureerd zijn als het 

type, wat in AutoCAD is ingevuld bij het block. En het is ook belangrijk dat de sensor, die het block 

moet vervangen, ook al bestaat. Geconfigureerd als hetzelfde type en met de naam die ingevuld is in 

AutoCAD bij het block. 

 

Afbeelding 1.a: Voorbeeld van de configuratie van een sensor 

Als dit allemaal is gedaan, zal zowel in de grafische editor binnen WinGuard als gewoon als plaatje, 

het block worden vervangen door de sensor. De grootte van de sensor wordt bepaald door de grote 

van het block. De sensor blijft wel in verhouding. 

Datapunt type Omschrijving Omschrijving (NL) 

1 Fire Brand 

2 Intrusion Inbraak 

3 Technical Technisch 

5 Control Controle 

6 Panic Paniek 

7 Tamper Sabotage 

8 Emergency Noodgeval 

9 Other Overig 

10 Camera Camera 

11 Monitor Monitor 

12 Intercom Intercom 

13 Light Licht 

14 Door Deur 

15 Lock Vergrendelen 

16 Value Waarde 

17 Audio-in Audio-in 

18 Audio-out Audio-uit 

1000 Group Groep 
Tabel 1.i:Type nummering van de verschillende datapunt types binnen WinGuard 
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2. Configuratie binnen AutoCAD 
In AutoCAD is het belangrijk dat minimaal de volgende drie attributen gedefinieerd zijn: 

 Datapunt type (DTYPE) 

 Datapunt naam (DNAME) 

 Sensor type (STYPE) 

Tussen de haakjes staat weergegeven hoe de tag heet in het voorbeeld. Dit is volledig naar wens te 

veranderen, echter dienen alle blocken in alle tekeningen binnen de configuratie van WinGuard 

dezelfde tag voor hetzelfde WinGuard onderdeel te hanteren. 

Zonder deze zal er nooit een block vervangen worden door een sensor. Voor een link, zonder dat het 

block wordt vervangen door een sensor, zijn alleen de naam en het type van het datapunt verplicht 

als attribuut. 

In afbeelding 2.a is een voorbeeld van de eigenschappen van een block met onder andere de 

bovenste drie attributen. 

 

Afbeelding 2.a: Eigenschappen van een AutoCAD block met benodigde informatie voor WinGuard 

De attributen hoeven niet zichtbaar te zijn in de tekening. De gegevens van deze attributen worden 

direct uit de database van het CAD bestand gehaald. 


