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Inleiding: 
Welkom in de gebruikershandleiding voor PushFire Stationair. PushFire is een combinatie van hardware 

en software die een brandmeldinstallatie verbind met de rest van de wereld. Dit kan bijvoorbeeld 

doormiddel van Email of Push notificaties.  

 
Met PushFire heb je de mogelijkheid om bijna elke brandmeldcentrale op data niveau uit te lezen. 
PushFire kan deze data onder andere op de volgende manieren versturen: 

- Als Email (logfile en/of actuele meldingen)  
- Als Push notificatie naar een vooraf ingestelde telefoon en/of browser 

 
PushFire heeft tevens de mogelijkheid om commando`s te ontvangen vanaf een mobiele telefoon. 
Met deze ontvangen commando`s kan bijvoorbeeld een brandmeldcentrale hersteld kan worden.  
 
Voor het aansluiten van PushFire dient de installatiehandleiding te worden gebruikt. 
Deze handleiding is alleen bedoeld voor het configureren van PushFire en voor het installeren van de 
benodigde apps.  
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1. Installatie van de Apps 

1.1  Pushover instellen op je telefoon (IOS) 
De volgende beschrijving is geschreven voor IOS, voor Android zal deze niet veel afwijken. 

 
1. Zoek Pushover in de App-store: 
2. Download deze, en open de App. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Bij de eerste keer openen krijg je de vraag of je meldingen wilt ontvangen. 
Druk op: Sta toe 

 
 

4. Bij de eerste keer openen dien je in te loggen,  
Wanneer je geen account hebt druk op: Create Account. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Vul hierbij je mail adres in en je gewenste wachtwoord. 
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6. Nadat je op: Create Account hebt gedrukt krijg je het volgende scherm > 

 
 
 

Hier dien je een naam op te geven voor je telefoon, de naam is in dit 
geval niet belangrijk, dus vul gewoon iets in. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Je ontvangt nu het volgende email bericht. 
 
Druk op de bovenste link om je account te verifiëren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Pushover werkt nu op jouw 
mobiele telefoon, maar je ontvangt 
nog geen meldingen. 

 
9. In de mail bij 7. staat een user key Neem deze over en gebruik hoofdstuk 1.3 om deze op het 

juiste punt in te voeren.  
 
 
Als je geen licentie hebt aangeschaft werkt deze app 7 dagen. 
Wanneer je nog meldingen wilt blijven ontvangen na 7 dagen dien je de app aan te schaffen, 
De kosten hiervoor zijn eenmalig € 4,99. 
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1.2  Pushover instellen op je laptop (Chrome browser) 
Let op, voor onderstaand heb je Google Chrome nodig 

1. Ga naar de volgende website: https://pushover.net/ 

 

2. Druk op: Login or Signup 

 

 

3. Login met je inlog gegevens die je zelf hebt 
aangemaakt bij het installeren van de app op 
je telefoon. 
 
 
 
 
4. Druk op Add Phone, Tablet or Desktop. 
 
 
5. Druk op: 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Geef je browser een 
device name:   
 
 
 
7. Druk op Ok. Let`s get 
started! 
 
Pushover opent zich nu in je 
Chrome browser. 
 
Deze blijft voor 7 dagen werken, daarna dien je een licentie aan te schaffen. 
Dit kan je op de hoofdpagina van Pushover doen. 
  

https://pushover.net/
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1.3  Pushover web instellingen 
1. Ga naar de volgende website: https://pushover.net/ 

 

2. Druk op: Login or Signup 

 

3. Log in met de meegeleverde inlog gegevens.  

Let op: Niet het wachtwoord wijzigen 

 

4. Druk op de groep Gebruikers 

 

5. Voeg jezelf toe als gebruiker (en eventuele collega`s) met de User Key die bij jouw telefoon hoort. Zie 

hoofdstuk 1.1.  

6. En druk op: Save Delivery Group 

De Pushover website is nu ingevuld met jouw gegevens. 

  

https://pushover.net/
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1.4      Blynk instellen op je telefoon (IOS) 
Blynk word op dit moment niet meer ondersteund, binnenkort wordt er een nieuwe app 

geintroduceerd.  
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2 Eerste keer aanzetten 

2.1  PushFire voorzien van een internet verbinding 
Om PushFire te kunnen gebruiken dient deze te zijn voorzien van een werkende internet verbinding. 
Daar zijn diverse methodes voor : 

- Ethernet verbinding 
Sluit de verbinding aan en PushFire zou vanzelf online moeten komen. 

- Wifi verbinding 
 Maak op je telefoon een hotspot aan, geef deze de naam PushFire met wachtwoord firefire. 
 PushFire maakt dan vanzelf verbinding met je telefoon. 

Op dit moment kan via teamviewer inloggen op PushFire om daar 
een wifi in te stellen. Het kan zijn dat deze er anders uitziet wanneer 
je nog niet verbonden bent met een wifi. 

- 4G Dongle 
Het is voor het gebruik van een dongle noodzakelijk dat deze van te voren goed is ingesteld met 
de simkaart zodat deze automatisch met het internet verbind wanneer deze wordt geplaatst. 
Op het moment dat je deze in een vrije USB poort stopt zal PushFire vanzelf verbinden met het 
internet. 

 
Let op, het kan gebeuren dat PushFire start maar ook direct opnieuw gaat starten. 
PushFire wordt op dat moment voorzien van een update, PushFire zal vanzelf opnieuw opstarten. 
 
 

2.2  Inloggen met Teamviewer 
PushFire is volledig te configureren met Teamviewer. 
Download de laatste versie en verbind met de 
PushFire op locatie. PushFire is voorzien van 
een label waarop het TeamViewer ID nummer 
staat. De standaard code om in te loggen is 
pushfire.   
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3 Configureren 

3.1  Inloggen op PushFire 
In principe zal PushFire altijd opstarten met het volgende scherm. 

 
 
Mocht je het volgende scherm echter krijgen dan dient je in te loggen met de volgende gegevens: 
Gebruikersnaam:  User 
Wachtwoord  reload 

 

Let op, PushFire altijd afsluiten door gebruik te maken van het Menu > Shutdown, nooit zomaar de 

stekker er uit halen.  
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3.2  Basis instellingen 
 

PushFire Stationair start altijd op met het volgende scherm: 

 

3.2.1 Knoppen aan de rechterzijde 
 
Opslaan  Sla de gewijzigde instellingen op 
Herstarten  PushFire wordt opnieuw gestart 
Status Systeem  Krijg een overzicht van de status van PushFire 
Test-Alarm Test-Alarm > Hiermee stuur je een test bericht als Push notificatie, om 

bijvoorbeeld de verbinding te controleren met het internet  
 
Instellingen:  (Voor instellingen is een code nodig) 
Tokens   Ga naar de instellingen voor token keys (Alleen toegankelijk voor KleurGroen) 
In/Outputs  Ga naar de instellingen voor In/Outputs 
K Bus   Ga naar de instellingen voor K Bus 
Filter   Ga naar de Filter instellingen 
Rapportage  Ga naar de instellingen voor Rapportage (nog niet actief) 
 
Extra: 
Log mailen  Verstuur het logfile naar de ontvangers 
Live Log  Opent het Live Log programma 
Onderhoud  Zet PushFire in onderhoud of haalt PushFire uit onderhoud 
 
Outputs: 
Afhankelijk van hoe de outputs ingesteld staan zijn deze hier te activeren als Pulse (5 seconde) of als 
Toggle (totdat je de knop nogmaals indrukt) 
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3.2.2 Algemene instellingen 
Locatie/Naam: Naam van de locatie waar PushFire geplaatst is. Deze tekst wordt standaard toegevoegd 

aan de mail met de log en er kan gekozen worden om deze aan alle push notificaties toegevoegd 

worden. 

Type Brandmeldcentrale:  

Kies het type centrale waar deze PushFire aan gekoppeld zit. In geval van 

alleen gebruik van Digitale ingangen of Uitgangen kies Geen. 

Duur Onderhoud (uren): Aantal uren hoelang onderhoud actief blijft. Na 

het verstrijken van deze tijd gaat PushFire vanzelf uit onderhoud. 

3.3.3 Mail Notificatie 
Notificatie Mailadres:  Ontvanger in van de mail notificaties 

Notificatie Onderwerp:  Onderwerp in mail voor de mail notificaties 

System Online:  Mailopbouw conform System Online  

 

3.3.4 Push Notificatie 
Push Notificatie:  Ingekomen data wordt als Push notificatie verstuurd 

Verstuur Testmelding:  PushFire kan elke 24 uur automatisch een testmelding versturen, vink 

aan wanneer je deze wenst te ontvangen. 

Tijdstip Testmelding:  Kies het tijdstip wanneer de testmelding verstuurd moet worden. Let op 

dat de tijd als volgt ingevuld is. voor 8 uur in de ochtend 08:00 voor 8 

uur in de avond 20:00. 

Locatie toev. aan bericht:  Aan elk bericht wordt de Locatie toegevoegd wanneer deze optie staat 

geselecteerd.  

Notificatie bij starten:  Bij het starten van PushFire zal er een notificatie verstuurd worden.  

 

3.3.5 Email instellingen 
Ontvanger (AAN):   Ontvanger in AAN van het logbestand 

Ontvanger (CC):   Ontvanger in CC van het logbestand 

Verstuur logfile (Data):  Verstuur elke 24 uur een logfile met alle ingekomen data 

Verstuur logfile (Push):  Verstuur elke 24 uur een logfile met alle verstuurde Push notificaties 

Verstuur logfile (Mail):  Verstuur elke 24 uur een logfile met alle verstuurde Mail notificaties 

Tijdstip versturen:  Kies het tijdstip wanneer het logbestand verstuurd moet worden. Let op 

dat de tijd als volgt ingevuld is. voor 8 uur in de ochtend 08:00 voor 8 

uur in de avond 20:00. 
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3.3.6 Systeem status 

 

Bovenstaande scherm geeft de actuele status weer van PushFire. Wanneer er een storing is zal er dit in 

het geel of rood aangegeven worden. Per systeem kan dit overzicht verschillend zijn. Alleen de 

programma`s die voor u van belang zijn worden getoond. 

 

3.4 Instellingen: In/Outputs 

 

Opslaan  Sla de gewijzigde instellingen op 

Sluiten   Sluit dit venter 
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3.4.1 Ingangen 
PushFire beschikt over 3 ingangen deze kunnen als volgt worden ingesteld. 

Functie:  Niet in gebruik > Ingang wordt niet gemonitord 

Melding: Brand, Storing, Uitschakeling, Test-Alarm 

> Ingang wordt gebruikt om betreffende melding 

te versturen als Push en/of Mail notificatie 

Onderhoud Pulse > Ingang kan een contact op 

aangesloten worden om PushFire in onderhoud te 

zetten en om PushFire uit onderhoud te halen. 

Activeren om in onderhoud te zetten, nogmaals 

activeren om uit onderhoud te halen. 

Onderhoud Switch > Ingang kan een contact op aangesloten worden om PushFire in 

onderhoud te zetten en om PushFire uit onderhoud te halen. Activeren om in 

onderhoud te zetten Deactiveren om uit onderhoud te halen. 

Log > Ingang wordt ingelezen maar wordt alleen weggeschreven in de logfile. 

Tekst bij Activeren:  Deze tekst wordt verstuurd bij het activeren en/of word in het logbestand gezet 

Tekst bij Deactiveren:  Deze tekst wordt verstuurd bij het deactiveren en/of word in het logbestand 

gezet 

NC Contact:   Vink deze optie aan als het een normaly closed contact is 
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3.4.2 Uitgangen 
PushFire heeft 2 relaiscontacten welke diverse functies kunnen 

hebben. 

Functie:   Niet in gebruik > Uitgang wordt niet gebruikt 

Storing Algemeen (Relais 1) > In geval van een 

storing wordt dit contact aangestuurd. 

Storing Internet (Relais 2) > In geval van een 

storing in de internet verbinding wordt dit contact aangestuurd. (Wanneer 

Internet storing geselecteerd staat zal Relais 1 Storing Algemeen niet meer 

aangestuurd worden door een storing in de internet verbinding, heeft Relais 2 

een andere functie dan wordt Relais 1 Storing Algemeen wel door een storing in 

de internet verbinding aangestuurd. 

Onderhoud actief > Wanneer PushFire in onderhoud staat wordt deze uitgang 

aangestuurd. 

API > Relais word aangestuurd doormiddel van een externe server 

Teamviewer > Relais kan alleen aangestuurd worden doormiddel van de 

knoppen op het hoofdscherm. 

 

Fail-Safe:  Bij selectie van Storing Algemeen en/of Storing Internet kan ervoor gekozen 

worden om het relais Fail-Safe te laten werken. 

Naam:  Deze tekst wordt gebruikt voor op in het hoofdscherm bij de knoppen, maar 

geeft ook duidelijkheid waar de uitgangen voor gebruikt worden. 
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3.5 Instellingen: Filter  

 

Opslaan  Sla de gewijzigde instellingen op 

Sluiten   Sluit dit venter 

 

Per type melding zijn de volgende zaken in te stellen. 

Normaal-Bedrijf Groep 1 Notificaties in normaal bedrijf 

Normaal-Bedrijf Groep 2 Notificaties in normaal bedrijf 

Onderhoud-Bedrijf  Notificaties in onderhoudstand 

 

Push notificatie:  Push notificatie versturen wanneer deze aangevinkt staat 

Push Prio:   Met welke Prio wordt de push melding verstuurd, de volgende zijn beschikbaar: 

   -2  Laagste prio, geen melding, wel in overzicht van Pushover zichtbaar 

   -1 Lage prio, geen melding, wel pop-up in scherm 

   0 Normale prio, wel een melding 

   1 Hoge prio, overruled “quiet hours” melding in rood highlight 

2 Hoogste prio, melding gaat elke 30 seconde opnieuw totdat melding 

geaccepteerd word. 
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Mail / API notificatie:  Mail / API notificatie versturen wanneer deze aangevinkt staat > Deze worden 

alleen in normaal-bedrijf verstuurd, in Onderhoud-bedrijf zijn deze meldingen 

geblokkeerd. 

Verstuur Mail & API bij onderhoud actief > Wanneer deze actief staat zal de Mail / API notificatie ook 

verstuurd worden wanneer PushFire in onderhoud staat. 

 

 

 

3.6 Instellingen: Overige 
De volgende Menu`s zijn voor de gebruiker niet toegankelijk, deze zijn bestemd voor KleurGroen of zijn 
nog in ontwikkeling. 
 
Tokens:  In dit menu kunnen de Token key veranderd worden voor de Push Notificaties. 
K Bus:   Kan wel al gebruikt worden, voor info neem contact op met KleurGroen 
Rapportage:  Nog in ontwikkeling 
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3.7 PushFire Stationair bedienen op telefoon 
Open de app Pushover > 
Wanneer er meldingen zijn staan  
het aantal meldingen in het icoontje  
 
 
De meldingen kunnen als volgt binnen komen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is mogelijk in de app om het geluid uit te zetten, mocht dit overlast geven bij de gebruikt. 
Advies is om het geluid wel aan te zetten om zo onderscheid in het geluid te horen tussen brandalarm, 
storingen, test-alarmen, enz. 
 
Om de instellingen te wijzigen druk rechtsboven op de 3 stippen>  
 
Settings >  
 
 
 
In je Settings kan je diverse instellingen wijzigen: 
Bijvoorbeeld het geluid: 
Haal het vinkje weg bij Play audiable tone om het geluid  
van de app uit te schakelen 
 
 
Voor de rest zijn er geen instellingen noodzakelijk op 
 je telefoon om meldingen te kunnen ontvangen. 
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5. Instellingen Brandmeldcentrale: 
PushFire kent de volgende programma`s:  

- Bosch FPA (1200, 5000, 8000) 
- Esser (IQ8, Flexes) 
- Hertek Penta (Penta 1, Penta 5000, Penta 6000) 
- LST BC216 
- Notifier NF3000 (NF2000 & NF3000) 
- NSC F1 & F2 
- Siemens Cerberus (FC7##) 
- Espa Basic (Espa 4.4.4) 
- Espa Extended ( Espa 4.4.4) 
- Geen Filter ( Ruwe data) 

 
 

 

Elke type centrale heeft een specifieke manier van aansluiten en programmeren. Voor elke van 

bovenstaande systemen is een beschrijving beschikbaar. Neemt contact op met KleurGroen via 

info@kleurgroen.nl voor de betreffende beschrijving. Houd er rekening mee dat de manier van 

aansluiten en programmeren gewijzigd kan zijn na het maken van de betreffende beschrijving. 

 

 

  

mailto:info@kleurgroen.nl
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6. Afsluiting & Disclaimer 
Mochten er bepaalde onderdelen niet goed functioneren, vernemen wij dat graag op het volgende mail 
adres: info@kleurgroen.nl 
 
Let op, Pushover heeft een beperking van 7500 meldingen per maand. 
Dit is per type melding, dus maximaal 7500 brandalarmen & 7500 storingen. 
 
Het is mogelijk om nog meer brandmeldsystemen en/of filter instellingen in het systeem te zetten. 
Mocht daar behoefte aan zijn, graag een verzoek versturen naar: info@kleurgroen.nl 
 
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van PushFire Stationair. Ondanks de constante zorg 
en aandacht die Kleurgroen aan de samenstelling van PushFire Stationair heeft besteed, kan het 
voorkomen dat een push melding niet binnen komt op een telefoon. De service die Kleurgroen aanbiedt 
is afhankelijk van diverse factoren waar wij geen invloed op hebben. Kleurgroen kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de PushFire 
Stationair of van de app die gebruikt wordt om de meldingen te kunnen ontvangen. 
 
 

 

6.1 KleurGroen Hulp op afstand 
Er is een mogelijkheid voor hulp op afstand, neem hiervoor contact op met: KleurGroen 
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