
a.  klik vanaf elke pagina van de GroSens software op System->Update

b.  Het systeem zal controleren of er een update beschikbaar is.  Als er een beschikbaar is, wordt u gevraagd of u wilt 
updaten. De update moet versie 2.4.11 of hoger zijn.

c.  Kies “Installeer nu” door op de groene balk te klikken. Dit duurt 2 minuten
d.  In de linker benedenhoek van het scherm kunt u zien of de nieuwe software is geïnstalleerd; de software moet versie 

2.4.11 of hoger hebben
e.  Ook vindt u hier uw Smartbox-nummer (in het onderstaande voorbeeld S0000917).

GroSens MultiSenSor

In de volgende volgorde moet je dat doen:  
 Update uw SmartBox (alleen Multi-SenSor gebruikers) 
 → nieuwe software wordt automatisch doorgestuurd naar de SenSors 
 → al uw historische gegevens worden verwerkt op uw SmartBox - dit zal uw systeem sneller maken. Er gaan geen  
    gegevens verloren.  
 Installeer of update het downloaderprogramma naar versie 1.1.8 of hoger 
 Update uw reader / HandHeld naar softwareversie 2.12.16 
	 Update	uw	SenSor	firmware	handmatig	(alleen	voor	HandHeld	gebruikers;	niet	voor	sensoren	in	een		
 Multi-SenSor systeem) naar versie FW208.

Om de nieuwe modellen in de reader / HandHeld te gebruiken, moet u de nieuwe downloader software installeren, de 
reader updaten en als u geen gebruik maakt van het Multi-Sensor systeem, de SenSor behorend bij de HandHeld updaten. 
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Instructie: Software Update 2.4.11
Onderdeel van de ROCKWOOL Groep

1 Update uw smartbox



Ik heb de update uitgevoerd maar ik heb geen versie 2.4.11 of hoger op mijn systeem?
Schakel de VPN  op uw SmartBox in (zie onderstaande instructies) en contact opnemen met de Grodan klantenservice 
via e-mail (op info@grodan.com) of telefoon. Via de VPN zullen we uw systeem handmatig updaten. Geef aan wat het 
nummer is van de SmartBox die je hebt! Wat doet deze cirkel in de tekst? 

Hoe opent u de VPN op uw SmartBox?  
Er zijn 2 manieren om de VPN te openen:
1. Via de SmartBox Software 

 - klik op help --> Enable Remote assistance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Vink het boxje aan en klik op apply 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controle van de sensoren - Ge-update naar v208
De software bevat nieuwe Sensor-firmware.  De nieuwe firmware wordt automatisch bijgewerkt naar elke sensor op uw 
systeem na het updaten van de GroSens software.  De firmware-update zal enige tijd duren, maar na een tijdje zult u merken 
dat de sensoren zijn geüpdatet van 2.07 naar 2.08.  De sensoren worden langzaam één voor één geüpdatet. Er gaan geen 
gegevens verloren tijdens dit proces, alle sensoren blijven normaal functioneren tijdens het updaten.
 
Na het updaten van de GroSens software controleert u de status van de softwareversie van de sensoren door naar de 
Device Dashboard pagina te navigeren en met de muis over het serienummer van de sensor te bewegen. Het versienummer 
van de sensor verschijnt.  Dit proces kan enkele minuten tot een paar uur duren voordat alle sensoren zijn geüpdatet.

Wat te doen als niet al uw sensoren zijn geüpdatet?
Plaats uw sensoren dicht bij de Receiver in de kas. Laat ze daar een paar uur staan. Controleer op de overzichtspagina of 
de sensoren zijn bijgewerkt.

Kijk ook even naar de batterij status van de sensor. Om te kunnen updaten moet die groter dan 30% zijn. Als dat niet het 
geval is vervang de batterijen.

Als dit niet helpt,  kunt u uw sensoren handmatig updaten met behulp van het Downloader-programma - zie paragraaf 4.

Als dit niet werkt, schakel dan de VPN aan op uw SmartBox (zie instructies hierboven) en neem contact op met de 
Grodan klantenservice via e-mail (op info@grodan.com) of telefoon. Geef aan welk SmartBox nummer u heeft.
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2. Via de knoppen op de SmartBox 
• Op de voorkant van de SmartBox zitten 4 knoppen -  
   2 aan de linkerkant en 2 aan de rechterkant: 
• Druk op de knop links > onderin om door een menu in  
   het display te gaan 
• Stop wanneer “activeer de VPN” op het display verschijnt 
• Druk op de rechter bovenknop “vinkje”  
• Wanneer er rechtsonder een pictogram (wereldbol)       
  verschijnt, is de VPN ingeschakeld



Historische gegevens op uw SmartBox bijwerken
Als onderdeel van de update worden alle historische gegevens opnieuw verwerkt op uw SmartBox. Dit duurt ongeveer  
2 uur per sensor op basis van 3 jaar historische gegevens. Tijdens deze verwerking zal:
• De	laatste	3	dagen	en	nieuwe	gegevens	alleen	zichtbaar	zijn	in	grafieken	
• De verwerkingsstatus bovenaan de pagina worden weergegeven
• Afhankelijk van uw systeem/aantal sensoren duurt dit maximaal 1-2 dagen
• Na de verwerking zijn alle historische grafieken weer beschikbaar

Als u de downloadersoftware versie al op een van uw computers hebt geïnstalleerd, neem dan de computer waarop de 
downloader al is geïnstalleerd. Waarschijnlijk is het ‘Downloader programma’ zichtbaar op uw ‘bureaublad’. 

Update uw downloadersoftware

a.  Klik op de bijgevoegde link om het programma te downloaden. Na het downloaden gaat u door stap d en verder. 
Het programma wordt dan gedownload en komt in mapje downloads te staan. Houd er rekening mee dat als u 
gegevens van een reader wilt downloaden, u ook Microsoft Excel  moet hebben geïnstalleerd!  
http://software.metergroup.com/grosens/GrosensDownloaderInstaller-v1.1.9.exe 
Let op: de downloader-software is ook te vinden op de website van Grodan.

b.  Na het downloaden klikt u op bestand openen of uitvoeren (afhankelijk van uw software programma). 
 
 
 
 

c.  Uw PC kan vragen of het toegepaste programma wijzigingen mag aanbrengen op uw computer - klik op ‘Toestaan’
d.  Het installatieprogramma wordt gestart en doorloopt me u verschillende stappen. De voorgestelde instellingen 

moeten positief worden bevestigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e.  Klik op ‘Next’
f.  Bevestig dat u een snelkoppeling op het bureaublad wilt maken. 

 
 
 
 
 
 

2 Update uw downloader software (noodzakelijke eerste stap om uw Reader /  
 HandHeld te updaten) 

Instruction software update 2.4.11

http://software.metergroup.com/grosens/GrosensDownloaderInstaller-v1.1.9.exe
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g.  Klik op ‘Next’.
h.  Controleer de door u gekozen instellingen en klik op ‘Install’. 

i.  Wacht tot de installatie klaar is. 

j.  Voer de software na installatie uit door ‘GroSensDownloader v1.0.exe uitvoeren’ aan te vinken en op ‘Finish’ te 
klikken als de installatie voltooid is. 
 



k.  Wanneer de installatie is voltooid wordt het programma op uw bureaublad geopend. 

l.  Belangrijk: Sluit het programma voor gebruik en open het opnieuw vanaf uw bureaublad! Als u een tweede 
keer opent, kunnen de drivers correct worden geïnstalleerd.  Het programma is nu klaar voor gebruik.

m.  Hoe kan ik controleren of ik de nieuwe versie 1.1.8 echt heb geïnstalleerd?  
 

n.  Klik op “About GroSens Downloader”  het versienummer zal verschijnen 
 

De update is begonnen, maar werd tijdens het proces onderbroken?
• Probeer het proces nog eens.
• Als dit niet helpt: Neem contact op met de Grodan-klantenservice via e-mail (op info@grodan.com) of telefoon.  

Geef aan welke downloader versie u heeft. U kunt dit controleren in het downloaderprogramma:
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3 Update uw Reader
a.  Sluit de GroSens Reader met de meegeleverde USB-kabel aan op uw computer.   

 

b.  De Updater waarschuwt dat opgeslagen gegevens met het updaten worden gewist.  Zorg ervoor dat u de gegevens 
hebt gedownload voordat u de GroSens Reader bijwerkt! Gebruik het Downloader-programma om gegevens te 
downloaden.

c.  Open het Downloader-programma op uw computer en klik op de “Help” 
 

d.  Klik op “Check for Firmware Updates” - als het apparaat niet goed is aangesloten of als de USB-poort niet werkt, 
verschijnt het volgende:  
 

e.  Probeer het opnieuw; soms helpt het om een andere USB-poort op uw computer te kiezen (niet alle USB-poorten 
zijn op dezelfde manier geconfigureerd)
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f.  Het volgende bericht verschijnt op uw scherm: 
 

g.  klik op “Yes” 
h.  Uw computer kan - afhankelijk van uw versie van Windows – vragen of u het programma wilt installeren en uitvoeren 

– voer uit. 
i.  Na het uitvoeren van de Reader-updater opent versie 2.12.16 op uw PC 

 

j.  Klik op ‘Update’ om de GroSens Reader bij te werken.
k.  Klik op ‘Yes’ om verder te gaan 

 

l.  Wacht tot de update klaar is. Het GroSens Reader display kan tijdens dit proces aan en uit gaan - dit is normaal. 
Ontkoppel de GroSens Reader niet tijdens dit proces! 
 

m.  De GroSens Reader is nu geüpdatet naar de laatste versie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GR 2.12.16
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De modellen op de HandHeld zijn nu matspecifiek. Vergeet niet om het juiste mattype in het menu te selecteren.  
In stappen: 
  - Ga in het hoofdmenu naar het menu ‘Voorkeur’ 

 - Selecteer ‘Mat eigenschappen’ – ‘Van READER’ 
 - Selecteer het juiste ‘Mat type’ bijv.‘Grodan GT Master 100’ 
 - Selecteer bij ‘Systeem’ – ‘Kit-modus’ 
 - De HandHeld is klaar om uw specifieke mattype te meten 

Indien een Multi-SenSor set aanwezig is kunt u ook Mat eigenschappen’-  Van ’SMARTBOX’ selecteren. De Hand-
Held gebruikt het geselecteerde mattype in de SmartBox. Zorg ervoor dat de juiste SmartBox is geselecteerd onder 
“Systeem” in het menu ‘Voorkeur’. In stappen: 
- Selecteer in het hoofdmenu ‘Voorkeur’  en klik op ‘Systeem’ 

- Selecteer de juiste SmartBox 

- Data aangaande mateigenschappen worden naar de HandHeld ge-upload 

- Selecteer ‘van SMARTBOX’ in ‘mat eigenschappen’ 
- De HandHeld is nu gereed om uw specifieke mattype te meten
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4 Update uw SenSor (alleen voor HandHeld gebruikers, in Multi-SenSor systemen  
 wordt de update van de sensoren automatisch uitgevoerd na de SmartBox update)

a.  Zorg ervoor dat de laatste versie van de Downloader (v1.1.8) en de Reader (v2.12.16) zijn geïnstalleerd.
b.  De update verwijdert alle gegevens die op de sensor zijn opgeslagen.  Als u geen gegevens wilt verliezen, zorg er 

dan voor dat alle gegevens naar de Reader worden overgebracht!   
c.  Sluit de GroSens Reader met de USB-kabel aan op de computer.  
d.  Controleer of de Reader is ingeschakeld (scherm aan).  Druk op de aan/uit-knop als het scherm leeg of zwart is.
e.  Klik op “Actions” >  “Update Sensor Firmware” op de Downloader software om een sensor te updaten naar de 

nieuwste versie (v2.08 of hoger). 

f.  Wacht tot de Downloader vraagt: “Please press testbutton on Sensor”. 

g.  Druk op de testknop bovenop de SenSor. 
h.  De software waarschuwt dat opgeslagen gegevens verloren gaan - selecteer ‘Yes’ om de update te starten.  



i.  De SenSor start de update. Dit kan 13-16 minuten duren!!! 
 

j.  Wacht tot de firmware-update is voltooid - klik op OK als de Downloader u vraagt de update te voltooien. 
 

k.  De SenSor is nu geüpdatet naar de laatste versie van de firmware 

 De update is begonnen, maar werd tijdens het proces onderbroken?
• Voer de update nogmaals uit
• Indien dit niet helpt: Neem contact op met de Grodan-klantenservice via e-mail (op info@grodan.com) of telefoon
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Als u een door een	firewall	beschermde	omgeving heeft, 
maar u wilt gebruik maken van de nieuwste software, 
firmware en modellen, vraag dan uw IT-specialist om het 
systeem volgens de onderstaande beschrijving in te 
stellen:
1. e-Gro services op https://e-gro.grodan.com  

ip: 37.97.150.235 - port: tcp 443
2. Software-updates op http://repos.decagon.com 

ip: 64.126.164.28 - port: tcp 80
3. VPN-verbinding  

ip: 64.126.164.19 - port: udp 1194
4. VPN-configuratieportaal op  

http://scriportal.decagon.com 
ip: 64.126.164.101 - port: tcp 80

 
Het is het beste om bovenstaande URL’s op een zoge-
noemde “whitelist”  te zetten voor het geval de IP-adressen 
veranderen in de toekomst. Een witte lijst is een lijst met 
items die toegang hebben tot een bepaald systeem of 
protocol. Wanneer een witte lijst wordt ge bruikt, wordt alle 
entiteiten de toegang geweigerd, behalve degene die op 
de witte lijst staan. Een netwerkbeheerder kan een firewall 
configureren met een witte lijst die alleen specifieke IP-
adressen toegang geeft tot het netwerk

Lukt dit niet, open dan bovenstaande poorten in  
combinatie met de IP-adressen

Als de update niet kan worden geïnstalleerd of u een 
foutmelding krijgt, neem dan contact op met uw 
Grodan klantenservice voor verdere ondersteuning.

Customer Service Contact voor Noord- en West Europa
t +31 (0)475 353020 
e GroSens@grodan.com

http://

