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NIEUWE SOFTWARE
Vanaf 15 januari 2018 staat op de site van NIKO
een nieuwe software versie van het domotica
programma NHC. Je zou zeggen dat komt wel
eens meer voor, maar deze keer is er een echte
grote verandering, men gaat werken via een
nieuw platform, zelfs met een ander logo
De meerwaarde van deze verandering is om nog
eenvoudiger te programmeren en vooral toekomst gericht met nog meer mogelijkheden voor
de eindgebruiker.
De bekende versie NHC-1 blijft gewoon bestaan
en ondersteund. Aan de modules en de kastopbouw verandert niets, de view van de nieuwe
software is wel geheel anders
SOFTWARE PROFIELVAKKEN
Op de site staan twee software versies namelijk
NHC-1 en NHC-2. Voorlopig blijven de
scholen werken met de versie NHC-1, en
natuurlijk werken we aan nieuw lesmateriaal,
zodat u op een later tijdstip zelf kunt kiezen
met welke versie u leerlingen laat werken.
WAARSCHUWING
Laat leerlingen nu nog niet met de nieuwe
software aan de practicum panelen werken.
Eenmaal de paneeltjes naar de versie NHC-2
ge-upgrated kun je niet meer terug naar NHC-1

NIEUWE COMPONENTEN
Bestel je na 1 januari nieuwe componenten dan
zullen ze vanaf de fabriek toch de versie NHC1
hebben, ondanks de nieuwe software

VERSIE NHC-2

Vanaf dat moment kun je zelf kiezen ga ik verder
met NHC-1 of met NHC-2 . Kies je voor NHC-2
dan moet je de onderdelen upgraden naar NHC-2
Je kunt de standaard onderdelen zoals schakelmodules en motormodules zowel upgraden als
downgraden
Maat let op de controller kun je alleen upgraden
en nooit meer downgraden

VERSIE NHC-1

IN DE KEUZEVAKKEN
Wanneer U begint met keuzevakken en daarvoor
de componenten gaat bestellen, krijgt u dus
componenten met de versie NHC-1. Gebruik in de
projecten alleen maar een connected controller,
zodat u de nieuwste technologie kunt volgen.
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Ook hierbij geldt: voorlopig nog werken met de
versie NHC-1, en onthoud: je kunt de con.contr
nooit downgraden van NHC-2 naar NHC-1
Laat eerst het boekje practicum set 1 klaar zijn
met de versie NHC-2, voordat je het gaat
gebruiken bij de projecten

