Qbus Bestekteksten NL

1. Algemeen bestektekst domotica / automatisering zonder naamsvermelding
Het gebouw moet voorzien zijn van een domotica- of immotica-systeem voor het sturen van
de verschillende technische subsystemen zoals verlichting, verwarming, ventilatie,
rolluiksturing, …
Het automatiseringssysteem moet minimum de volgende functionaliteiten kunnen
aanbieden:

Sferen:
Het tezelfdertijd bedienen van een aantal uitgangen door een druk op één knop. Een sfeer kan
zijn “alles uit”, “alles aan”, “nacht”, “alarm”,… Een sfeer kan ook een combinatie van meerdere
types uitgangen bevatten zoals bijvoorbeeld verlichting, dimmer, temperatuurregime,
rolluikpositie, ventilatie,…. Elke sfeer kan op een makkelijke manier in functie van de
behoeften van de bewoner aangemaakt of aangepast worden. Elke sfeer kan ten allen tijde
aangepast worden, zowel wat de inhoud betreft (een uitgang toevoegen aan een sfeer of een
uitgang weglaten uit een sfeer) als wat de bediening betreft (ik wil de nacht-sfeer niet alleen
vanop de schakelaar in de inkomhal kunnen aanschakelen maar ook van op de schakelaar in
een ander lokaal). Minimum 80 sferen standaard.

Kloktijden:
het instellen van tijdstippen op dewelke 1 of meerdere uitgangen automatisch
ge(des)activeerd worden. Een kloktijd is bvb: om 7:00h ’s morgens wordt het licht in de kamer
op 25% gezet, de temperatuur in de keuken op 20 graden en begint koffiezet te lopen.
Minimum 80 kloktijden standaard.

Logica:
Zowel Booleaanse (IF – THEN – ELSE) als Analoge Logica (+, - , x, /, <, >, =) moet kunnen
toegepast worden op de gestuurde uitgangen. Een logische bewerking is bvb: wanneer het
licht in een vochtige ruimte aangeschakeld wordt, moet ook de ventilatie van die kamer
aangeschakeld worden. Indien het licht in de kamer uitgaat moet de ventilator nog 2 keer de
tijd dat het licht aangeschakeld was draaien en daarna uitgaan.

Aanwezigheidssimulatie:
Die simulator onthoudt welke uitgangen op welke dag en op welk moment zijn aangeschakeld,
en kan dit dan zelf nabootsen bij afwezigheid.

Al deze functionaliteiten moeten standaard in een en dezelfde centrale controlemodule zitten
zodat geen extra uitbreidingsmodules nodig zijn om deze functionaliteiten te kunnen
aanbieden (bvb. geen aparte logica-module, aparte sfeer-module, aparte kloktijd-module,…)
De centrale controlemodule moet softwarematig geconfigureerd kunnen worden via zowel
een USB-verbinding als via een Ethernet-verbinding. Minstens 8 verschillende configuraties
moeten op een verwijderbaar geheugen op de centrale controlemodule (SD-kaart) opgeslagen
kunnen worden.
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De centrale controlemodule moet via een twee-draads bus verbonden zijn met de andere
ingangs-, uitgangs- en schakelmodules in het gebouw. Zowel voeding als sturing moet over
diezelfde twee-draads bus voorzien worden zodat geen additionele bekabeling naar de
modules nodig is. Om het installatiegemak te verzekeren moet het mogelijk zijn de tweedraads bus in om het even welke topologie te installeren (lus, ster, boom of combinatie van
deze) en moet er geen rekening gehouden worden met de polariteit van de bus. De sturing
over de twee-draads bus moet via het stroomsturingsprincipe werken zodanig interferenties
met andere signalen uit te sluiten.
Minstens drie verschillende merken schakelaars (waaronder Niko, Bticino,…) moeten
rechtstreeks (zonder tussenmodule) op de twee-draads bus aangesloten kunnen worden.
Deze schakelaars moeten RGB LEDs bevatten om terugmelding te kunnen geven.
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2. Algemeen bestektekst domotica / automatisering met naamsvermelding
Het gebouw moet voorzien zijn van een Qbus automatiseringssysteem voor het sturen van de
verschillende technische subsystemen zoals verlichting, verwarming, ventilatie, rolluiksturing,
…
Het Qbus automatiseringssysteem moet minimum de volgende functionaliteiten kunnen
aanbieden:

Sferen:
Het tezelfdertijd bedienen van een aantal uitgangen door een druk op één knop. Een sfeer kan
zijn “alles uit”, “alles aan”, “nacht”, “alarm”,…. Een sfeer kan ook een combinatie van
meerdere types uitgangen bevatten zoals bijvoorbeeld verlichting, dimmer,
temperatuurregime, rolluikpositie, ventilatie,…. Elke sfeer kan op een makkelijke manier in
functie van de behoeften van de bewoner aangemaakt of aangepast worden. Elke sfeer kan
ten allen tijde aangepast worden, zowel wat de inhoud betreft (een uitgang toevoegen aan
een sfeer of een uitgang weglaten uit een sfeer) als wat de bediening betreft (ik wil de nachtsfeer niet alleen vanop de schakelaar in de slaapkamer kunnen aanschakelen maar ook van op
de schakelaar in een ander lokaal). In de Qbus controller kunnen 92 sferen geconfigureerd
worden.

Kloktijden:
het instellen van tijdstippen op dewelke 1 of meerdere uitgangen automatisch
ge(des)activeerd worden. Een kloktijd is bvb: om 7:00h ’s morgens wordt het licht in de kamer
op 25% gezet, de temperatuur in de keuken op 20 graden en begint koffiezet te lopen. In de
Qbus controller kunnen 126 kloktijden geconfigureerd worden.

Logica:
Zowel Booleaanse (IF – THEN – ELSE) als Analoge Logica (+, - , x, /, <, >, =) moet kunnen
toegepast worden op de gestuurde uitgangen. Een logische bewerking is bvb: wanneer het
licht in de badkamer aangeschakeld wordt, moet ook de ventilator van de badkamer
aangeschakeld worden. Indien het licht in de badkamer uitgaat moet de ventilator in de
badkamer nog 2 keer de tijd dat het licht aangeschakeld was draaien en daarna uitgaan.

Aanwezigheidssimulatie:
Die simulator onthoudt welke uitgangen op welke dag en op welk moment zijn aangeschakeld,
en kan dit dan zelf nabootsen indien een bewoner weg van huis is. Het is bvb mogelijk om via
de “alles uit”-sfeer automatisch de aanwezigheidssimulatie aan te zetten zodat om bepaalde
momenten toch nog eens een licht aangeschakeld wordt.
Al deze functionaliteiten zitten standaard in een en dezelfde centrale controlemodule zitten
zodat geen extra uitbreidingsmodules nodig zijn om deze functionaliteiten te kunnen
aanbieden (bvb. geen aparte logica-module, aparte sfeer-module, aparte kloktijd-module,…)
De centrale controlemodule kan softwarematig geconfigureerd kunnen worden via zowel een
USB-verbinding als via een Ethernet-verbinding. Tien verschillende configuraties kunnen op
een verwijderbaar geheugen (SD-kaart) in de controlemodule opgeslagen worden.
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De centrale controlemodule is via een twee-draads bus verbonden met de andere ingangs-,
uitgangs- en schakelmodules in het gebouw. Zowel voeding als sturing wordt over diezelfde
twee-draads bus voorzien zodat geen additionele bekabeling naar de modules nodig is. Om
het installatiegemak te verzekeren is het mogelijk zijn de twee-draads bus in om het even
welke topologie te installeren (lus, ster, boom of combinatie van deze) en is de polariteit van
de bus van geen belang. De sturing over de twee-draads bus werkt via het
stroomsturingsprincipe zodat interferenties met andere signalen uitgesloten zijn.
Minstens drie verschillende merken schakelaars (waaronder Niko, Bticino,…) moeten
rechtstreeks (zonder tussenmodule) op de twee-draads bus aangesloten kunnen worden.
Deze schakelaars moeten RGB LEDs bevatten om terugmelding te kunnen geven.
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3:Beschrijving per module
CTD0X(E)

Een centrale controller zorgt voor de voeding en sturing van alle modules op de twee-draads
bus. Diezelfde controller biedt ook de mogelijkheid om sferen (minstens 90), kloktijden
(minstens 90), aanwezigheidssimulatie, standaard (IF-THEN-ELSE) en analoge (<,>,-,+,=,x,/)
logica aan te maken zonder dat daarvoor extra uitbreidingsmodules nodig zijn om deze
functionaliteiten te kunnen aanbieden (bvb. geen aparte logica-module, aparte sfeer-module,
aparte kloktijd-module,…)
De centrale controlemodule moet softwarematig geconfigureerd kunnen worden via zowel
een USB-verbinding als via een Ethernet-verbinding. Minstens 8 verschillende configuraties
moeten op een verwijderbaar geheugen op de centrale controlemodule (SD-kaart) opgeslagen
kunnen worden.
De centrale controlemodule moet via een twee-draads bus verbonden zijn met de andere
ingangs-, uitgangs- en schakelmodules in het gebouw. Zowel voeding als sturing moet over
diezelfde twee-draads bus voorzien worden zodat geen additionele bekabeling naar de
modules nodig is. Om het installatiegemak te verzekeren moet het mogelijk zijn de tweedraads bus in om het even welke topologie te installeren (lus, ster, boom of combinatie van
deze) en moet er geen rekening gehouden worden met de polariteit van de bus. De sturing
over de twee-draads bus moet via het stroomsturingsprincipe werken zodanig interferenties
met andere signalen uit te sluiten.
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Minstens drie verschillende merken schakelaars (waaronder Niko, Bticino,…) moeten
rechtstreeks (zonder tussenmodule) op de twee-draads bus aangesloten kunnen worden.
Deze schakelaars moeten RGB LEDs bevatten om terugmelding te kunnen geven.

INP02:
Productsoort: Ingangen
Producttype: Binaire ingang tweevoudig
Montage: Standaard inbouwdoos 60 mm diep
Deze module kan gebruikt worden om
potentiaalvrije contacten aan het systeem te
connecteren. Potentiaalvrije contacten kunnen zijn:
een
standaard
schakelaar
of
druktoets,
bewegingsdetectoren, raam- en deurcontacten,
windmeter, enz.
Op de INP02 kunnen 2 potentiaalvrije contacten en 2
laagspannings-LEDs
(2mA
zonder
voorschakelweerstand) geconnecteerd worden.De
maximale lengte van de kabel tussen de INP02 en de
contacten die eraan geconnecteerd worden is 20
meter.
De ingangscontacten kunnen via de configuratiesoftware gedefinieerd worden waarbij gekozen kan
worden uit de volgende instellingen:
• Druktoets = wanneer een druktoets wordt verbonden aan de ingang (is normaal
open, activeert enkel een status wanneer kort geduwd wordt op de druktoets – bvb.
een deurbel).
• Normaal open = contact dat open staat wanneer het niet actief is.
• Normaal gesloten = contact dat gesloten is wanneer het niet actief is.
• Schakelaar = wanneer een schakelaar (aan – uit) wordt geconnecteerd aan de ingang.
Een INP02 kan 2 uitgangen, 2 sferen of 2 x 16 sferen (via de sequencer functie) aansturen.
De 2 laagspannings-LEDs die op een INP02 geconnecteerd kunnen worden geven voor elke
ingang de status van de geselecteerde mode aan.
Elke module heeft een uniek serienummer (6 cijfers). Op basis van dit serienummer kan de
module geprogrammeerd worden via de Configuratiesoftware.
ALGEMENE SPECIFICATIES :
• Voeding : via de bus
• Typisch verbruik: 2,3 VA
• Busbelasting: zonder LEDs 8 mA, met LEDs 10mA.
• Operationele temperatuur: 10°C tot 50°C
• Maximale vochtigheidsgraad : 93%, geen condensatie
• Maximale installatiehoogte : 2.000 meter.
INGANGEN:
• IN1-IN2: 2 potentiaalvrije contacten.

Qbus NV

6

29 januari 2018

•

•

Ingangssignaal-vertraging :
- bij sluiten van contact : max 100ms
- bij openen van contact: max 100ms
Ingangsfunctie:druktoets, normaal open, normaal gesloten, schakelaar: toegewezen
via System Manager.

INP08/16:
Productsoort: Ingangen
Producttype: Binaire ingang zestienvoudig
Montage: DIN-Rail 6 modules

Deze DIN-rail module kan gebruikt worden om
8 of 16 potentiaalvrije contacten met het
systeem te connecteren. Potentiaalvrije
contacten kunnen zijn: een standaard
schakelaar of druktoets, bewegingsdetectoren,
raam- en deurcontacten, windmeter, enz.
Op de INP16 kunnen 16 optisch gescheiden
potentiaalvrije contacten aangesloten worden,
op de INP08 zijn dit er 8. De maximale lengte
van de kabel waarmee de contacten aan de
INP08 of de INP16 verbonden worden is 200
meter.
De ingangscontacten kunnen via de
Configuratiesoftware gedefinieerd worden
waarbij gekozen kan worden uit de volgende
instellingen:
•
•
•
•

Druktoets = wanneer een druktoets wordt verbonden aan de ingang (is
normaal open, activeert enkel een status wanneer kort geduwd wordt op de
druktoets – bvb. een deurbel).
Normaal open = contact dat open staat wanneer het niet actief is.
Normaal gesloten = contact dat gesloten is wanneer het niet actief is.
Schakelaar = wanneer een schakelaar (aan – uit) wordt geconnecteerd aan de
ingang.

Een INP16 kan 16 uitgangen, 16 sferen of 16 x 16 sferen (via de sequencer functie) aansturen.
Een INP08 kan 8 uitgangen, 8 sferen of 8 x 16 sferen (via de sequencer functie) aansturen.
De LEDs die op een INP16 en een INP08 staan geven de status van de ingang aan: wanneer het
geconnecteerd contact open staat, is de LED uit, wanneer het geconnecteerd contact gesloten
is staat de LED aan.
ALGEMENE SPECIFICATIES :
• Voeding : 230Vac +-10%, 50Hz - maximum bescherming 6A/2P
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•
•
•
•
•
•
•

Doorslagspanning : getest op 3 kVac
Typisch verbruik: 2,3 VA maximum
Operationele temperatuur: 10°C tot 50°C
Maximale vochtigheidsgraad : 93%, geen condensatie
Busbelasting : 10mA bij nominale spanning 13,8V.
Interne zekering: 500mAT enkele fase.
Maximale installatiehoogte : 2.000 meter.

INGANGEN:
• IN1-IN16: 16 potentiaalvrije contacten.
• Ingangssignaal-vertraging :
- bij sluiten van contact : max 100ms
- bij openen van contact: max 100ms
• Ingangsfunctie: druktoets, normaal open, normaal gesloten, schakelaar:

ANA04:
Productsoort: Uitgangen
Producttype: Analoge uitgang viervoudig
Montage: DIN-Rail 6 modules

Module geschikt om vier analoge dimmers met
voedingen van 0-10V of 1-10V te
schakelen ( kan bepaald worden via de System
Manager
Software).
De ANA04 bevat vier digitaal-analoge converters
met 8 bit precisie. Een optische scheiding
tussen ingangen en uitgangen garandeert veilige
werking. Deze module kan gebruikt worden om
grote vermogens te dimmen, ventilatoren aan te
sturen,….
De bediening van de uitgang kan softwarematig
als 1 toets of 2 toets bediening worden ingesteld.
Softwarematig kan ook een minimum en/of
maximum waarde worden ingesteld. Het licht
kan ook automatisch gedimd worden na een
vertraging van 1 seconde tot 255 minuten. Ideaal
voor
slaapkamers…
Elke module heeft een uniek serienummer (6 cijfers).Op basis van dit serienummer kan de
module geprogrammeerd worden via de Configuratiesoftware.
Alle programmatie wordt in de module in niet-volatiel geheugen bewaard. Indien de module
na een stroomonderbreking opnieuw wordt opgestart zullen de uitgangen opnieuw in hun
laatste positie staan.
Een tweepolige automatische zekering van maximum 16A moet op de modulevoeding
aangesloten worden.
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ALGEMENE SPECIFICATIES :
• Voeding : 230Vac +-10%, 50Hz - maximum
• bescherming 16A/2P
• Doorslagspanning : getest op 3 kVac
• Typisch verbruik: 1.5 VA
• Operationele temperatuur: 10°C tot 50°C
• Maximale vochtigheidsgraad : 93%, geen condensatie
• Busbelasting : 10mA bij nominale spanning 13,8V.
• Interne zekering: 100mAT enkele fase.
• Maximale installatiehoogte : 2.000 meter.
UITGANGEN:
• OUT1 – OUT4: 4 analoge uitgangen 0-10V of 1-10V, maximum 10mA.

DIM0XSA/500U
Productsoort: Uitgangen
Producttype: Stand-Alone Universele dimmer 2-of 4-kanalen
Montage: DIN-Rail 6 modules (DIM02SA) of 9 modules (DIM04SA)

Deze universele dimmer kan zowel Stand-Alone (op zichzelf – dus ZONDER Controller en
ZONDER externe voeding) werken, maar kan eveneens aangesloten worden op een controller
om dan deel uit te maken van een volledige domotica-installatie.
De DIM04SA/500U is geschikt om vier circuits van 10 – 500 VA te dimmen; de DIM02SA/500U
om twee circuits van 10-500VA te dimmen. De dimmers worden digitaal gestuurd met 8-bit
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precisie. Een optische scheiding tussen ingangen en uitgangen garandeert de veilige werking
van de module. De dimmer kan gebruikt worden voor gloeilampen, halogeenlampen,
capacitieve en inductieve belasting, dimbare 230V LEDs en dimbare spaarlampen.
Indien de dimmer als Stand-Alone module wordt gebruikt, kunnen per uitgang de belasting en
het minimum dimniveau gekozen worden door gebruik van de knoppen op de module. Bij
gebruik van deze dimmer in een installatie met Controller kan de belasting gekozen worden
via de Configuratiesoftware.
De dimmers zijn is kortsluitvast, hebben overbelastingsbeveiliging en thermische beveiliging.
Indien de dimmer omwille van kortsluiting, overbelasting of te hoge temperatuur in
beveiliging gaat zal de LED onder de uitgang snel knipperen. De uitgang kan gereset worden
door de uitgang uit te schakelen. De dimmers hebben eveneens een ingebouwde CAB-filter.
De DIM04SA heeft eveneens 5 potentiaalvrije ingangen voor het koppelen van standaard
drukknoppen (de DIM02SA heeft 3 potentiaalvrije ingangen). Ingang 1 tot 4 (1 tot 2 bij de
DIM02) bedient respectievelijk uitgang 1 tot 4 (1 tot 2 bij de DIM02), ingang A is een sfeeringang die bij 0,7 seconden duwen (en dan los laten) een ALLES UIT sfeer uitvoert, en bij 3
seconden duwen (blijven duwen) een PANIEK-SFEER (Alles Aan) uitvoert. Standaard staan de
ingangen als druktoets ingesteld. Wanneer de dimmer aan een controller gekoppeld is kan via
de configuratiesoftware de functie aangepast worden naar normaal open of normaal
gesloten.
De module bevat eveneens 4 LED-uitgangen voor terugmelding op de schakelaars. Hiervoor
moet een externe 24V-voeding geïnstalleerd worden.
De maximum waarde van de dimmer kan bepaald worden tussen 5% en 100%. De uitgang kan
ook automatisch gedimd worden na een ingestelde tijd van 1 seconde tot 255 minuten.
Indien dimmers via een sfeer gecontroleerd worden, kan de opgaande tijd en de neergaande
tijd onafhankelijk ingesteld worden tussen 0,3 seconden en 20 minuten.
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REL 08:
Productsoort: Uitgangen
Producttype: Enkelpolige relais uitgang met wisselcontact achtvoudig
Montage: DIN-Rail 9 modules
Module geschikt om acht circuits te schakelen. De relaismodule heeft 8 potentiaalvrije
wisselcontacten waarmee een circuit van max 16A op 230V (cos=1) mag geschakeld worden.
Dit zijn 8 onafhankelijk werkende contacten die elk een eigen functie kunnen toebedeeld
krijgen door middel van de Configuratiesoftware.
De relais-module heeft geen specifieke functie. De module kan alle schakelfuncties aan:
monostabiel (bvb een deurbel), bistabiel (aan/uit), timer, interval, rolluiken / gordijnen /
zonnewering. De REL08 kan dus zowel gebruikt worden voor de sturing van verlichting als van
motoren.
Elke module heeft één uniek serienummer (6 cijfers). Op basis van dit serienummer kan de
module geprogrammeerd worden via de Configuratiesoftware.
Alle programmatie wordt in de module in niet-volatiel geheugen bewaard. Indien de module
na een stroomonderbreking opnieuw wordt opgestart zullen de uitgangen opnieuw in hun
laatste positie staan.
Een tweepolige automatische zekering van maximum 16A moet op de modulevoeding
aangesloten worden.
ALGEMENE SPECIFICATIES :
• Voeding : 230Vac +-10%, 50Hz maximum bescherming 16A/2P
• Doorslagspanning : getest op 3
kVac
• Typisch verbruik: 15 VA maximum
– alle relaisuitgangen aan.
• Operationele temperatuur: 10°C
tot 50°C
• Maximale vochtigheidsgraad :
93%, geen condensatie
• Busbelasting : 10mA bij nominale
spanning 13,8V.
• Interne zekering: 100mAT enkele
fase.
• Maximale installatiehoogte : 2.000
meter.
UITGANGEN:
OUT1 – OUT8 : 8 potentiaalvrije wisselcontacten.
• Maximale stroom: 16A
• Contactweerstand: 100m
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•
•
•

Set/Reset tijd : 15ms max / 5ms max
Levensduur: 20mil. operaties
Maximale stroom :
o Resistieve belasting (cos = 1)
▪ 16A bij 230Vac
▪ 16A bij 30VDC
o Inductive belasting (cos = 0,4; L/R = 7 ms)
▪ 8A bij 230Vac
▪ 8A bij 30VDC
Het is ten stelligste aangeraden om deze waarden niet te overschrijden; indien dit wel het
geval zou zijn moet een externe contactor gebruikt worden.

REL04SA:
Productsoort: Stand-Alone schakelmodule
Producttype: Enkelpolige relais uitgang NO viervoudig
Montage: DIN-Rail 6 modules
Deze module met 4 uitgangen en 5 ingangen kan zowel op zichzelf – dus ZONDER centrale
controller en ZONDER externe voeding – werken, maar kan eveneens aangesloten worden op
een centrale controller om dan deel uit te maken van een volledige domotica-installatie.
De REL04SA schakelt 4 uitgangen van elk 16A voor het aansturen van verlichting, rolluiken,
stopcontacten,… zonder controller en programmatie. Dit zijn 4 onafhankelijk werkende
contacten die standaard als bistabiele contacten (aan/uit => teleruptorfunctie) zijn ingesteld.
Voor bediening van rolluiken / gordijnen / zonnewering (alles met een motor) kan de REL04SA
in rolluikstand gezet worden.
De module heeft eveneens 5 potentiaalvrije ingangen voor het koppelen van standaard
drukknoppen. Ingang 1 tot 4 bedient respectievelijk uitgang 1 tot 4, ingang A is een sfeeringang die bij 0,7 seconden duwen (en dan los laten) een ALLES UIT sfeer uitvoert, en bij 3
seconden duwen (blijven duwen) een PANIEK-SFEER (Alles Aan) uitvoert.
De module bevat eveneens 4 LED-uitgangen voor terugmelding op de schakelaars. Hiervoor
moet een externe 24V-voeding geïnstalleerd worden.
Het is eveneens mogelijk de REL04SA in Stand-Alone mode via een controller te configureren
en dan de Controller weg te nemen. Op die manier kunnen de uitgangen in standalone mode
ingesteld worden met een delay ON- , delay OFF- of time OFF- functie. De ingangen kunnen
dan als Normaal Open, Normaal Gesloten of als drukknop ingesteld worden.
Wanneer de REL04SA als deel van een domotica-installatie wordt gebruikt (dus met een
controller) kan via de configuratiesoftware de functie van de in –en uitgangen aangepast
worden.
ALGEMENE SPECIFICATIES :
• Voeding : 230Vac +-10%, 50Hz - maximum bescherming 16A/2P
• Doorslagspanning : getest op 3 kVac
• Typisch verbruik: 9 VA maximum – alle relaisuitgangen aan.
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•
•
•
•
•

Operationele temperatuur: 10°C tot 50°C
Maximale vochtigheidsgraad : 93%, geen condensatie
Busbelasting : 10mA bij nominale spanning 13,8V.
Interne zekering: 500mAT enkele fase.
Maximale installatiehoogte : 2.000 meter.

UITGANGEN:
• OUT1 – OUT4: 4 potentiaalvrije normaal open contacten.
• Contactweerstand: 100m
• Set/Reset tijd : 15ms max / 5ms max
• Levensduur: 20mil. operaties
• Maximale stroom :
o Resistieve belasting (cos = 1)
▪ 16A bij 230Vac
▪ 16A bij 30VDC
o Inductive belasting (cos = 0,4; L/R = 7 ms)
▪ 8A bij 230Vac
▪ 8A bij 30VDC
INGANGEN:
• 1-A: 5 potentiaalvrije contacten.
• Ingangssignaal-vertraging :
- bij sluiten van contact : max 100ms
- bij openen van contact: max 100ms
• Ingangsfunctie:standaard als druktoets ingesteld. Wanneer de REL04SA aan een
controller gekoppeld is kan via de configuratiesoftware de functie aangepast worden
naar normaal open, normaal gesloten of druktoets.

ROL 02P:
Productsoort: Uitgangen
Producttype: Enkelpolige relais uitgang voor aansturen 2stuks 230V rolluikmotoren
Montage: DIN-Rail 6 modules

Module voor DIN-rail, geschikt om twee rolluiken te
schakelen en te positioneren. De rolluikmodule heeft 2
Op/Neer uitgangen (maximum 2 rolluiken kunnen op
een ROL02P aangesloten worden).
De rolluikmotoren die op de ROL02P aangesloten
worden moeten 230V AC motoren zijn, met een
minimum belasting van 40VA en een maximum belasting
van 500VA. De rolluikmotoren moeten ook mechanische
eindeloopcontacten hebben; dit is van belang bij de
calibratie van de rolluiken. De ROL02P laat niet toe om
tegelijk een Op en een Neer-contact van dezelfde rolluik
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aan te sturen. De minimum looptijd van een aangesloten rolluik moet 6 seconden zijn, de
maximum looptijd 22 minuten.
Elke rolluik op de ROL02P kan gepositioneerd worden tussen 0% en 100% van de looptijd. Een
intern calibratie-mechanisme zal de rolluik calibreren elke keer dat die volledig opgehaald of
neergelaten wordt (iedere keer dat beide eindeloopcontacten geactiveerd worden). Op die
manier wordt verzekerd dat de gewenste positie van de rolluik ook na verloop van tijd
accuraat blijft.
Elke module heeft een uniek serienummer (6 cijfers). Op basis van dit serienummer kan de
module geprogrammeerd worden via de Configuratiesoftware.
Een tweepolige automatische zekering van maximum 16A moet op de modulevoeding
aangesloten worden.
ALGEMENE SPECIFICATIES :
• Voeding : 230Vac +-10%, 50Hz - maximum bescherming 16A/2P
• Doorslagspanning : getest op 3 kVac
• Typisch verbruik: 2.8 VA
• Operationele temperatuur: 10°C tot 50°C
• Maximale vochtigheidsgraad : 93%, geen condensatie
• Busbelasting : 10mA bij nominale spanning 13,8V.
• Interne zekering: 6,3AT enkele fase.
• Maximale installatiehoogte : 2.000 meter.
UITGANGEN:
• UP1/2 – DN1/2: 230V
• UP1 – DN1 en UP2 – DN2 : intern gelinkte contacten
• Contactweerstand: 470m
• Set/Reset tijd : 15ms max / 5ms max
• Levensduur: 20mil. Operaties
• Minimum belasting: 40VA op 230Vac
• Maximum belasting: 500VA op 230Vac
• Minimum looptijd rolluikmotor: 6 sec.
• Maximum looptijd rolluikmotor: 22 min.
De relais kunnen slechts 10% van de tijd of gedurende 2 minuten continu bediend worden;
indien deze meer of langer bediend worden zal de ROL02P en/of de motor automatisch in
veiligheidsstand gezet worden om oververhitting tegen te gaan.

SWC04/ xx:
Productsoort: Intelligente schakelaars
Producttype: Schakelaars viervoudig
Montage: muur-inbouwdoos
Deze module bevat 4 drukknoppen, elk met een RGB LED, en is gemonteerd in een Niko®,
Bticino®, CJC, Lithoss of JUNG design. De SWC04 is uitgerust met een busconnector (geen
polariteit). De bus die op de busconnector aangesloten wordt voorziet de SWC04 van voeding
en sturing.
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Eén drukknop kan 1 uitgang, 2 sferen (lang en kort duwen) of via sequences tot 16 sferen
aansturen.
Een SWC04 heeft 4 drukknoppen. Wanneer 2 geliktijdig worden ingeduwd, wordt een tweede
pagina zichtbaar waar opnieuw vier drukknoppen beschikbaar zijn. In totaal kan één SWC04
dus 8 uitgangen, 16 sferen en via de sequencer 8 keer 16 sferen aansturen.
Elke schakelaar heeft een uniek serienummer via hetwelk de schakelaar kan geprogrammeerd
worden. Via de Configuratiesoftware kan een uitgang of een sfeer aan een drukknop
toegewezen worden. Indien dezelfde uitgang aan verschillende drukknoppen op dezelfde
schakelaar wordt toegewezen, zullen deze drukknoppen werken alsof ze in parallel
aangesloten zijn. Indien dezelfde uitgang op drukknoppen op verschillende schakelaars wordt
toegewezen, werken ze alsof ze in kruisschakeling aangesloten zijn.
Elke LED geeft terugmelding van de status van de uitgang die aan die knop is toegewezen.
Wanneer de uitgang niet aan staat zal de LED zwak (of niet) branden; dit kan worden bepaald
in de Configuratiesoftware. Ook de kleur van de LED, de lichtsterkte en het al dan niet
knipperen van de LEDs op de tweede pagina van de schakelaar kan worden bepaald via de
software.
De schakelaar kan ook op een interactieve wijze feedback geven over een bepaald evenement
dat zich voordoet. Wanneer een alarm geactiveerd wordt kan zowel de functie van de
drukknop als de kleur van de LED tijdelijk veranderen. Bijvoorbeeld: de LEDs kunnen rood
knipperen en alle drukknoppen worden onbedienbaar in geval van een inbraakalarm, de LEDs
knipperen wanneer de deurbel gaat, enz
ALGEMENE SPECIFICATIES :
• Voeding : busconnectie
• Operationele temperatuur: 10°C tot 50°C
• Maximale vochtigheidsgraad : 93%, geen condensatie
• Busbelasting : 8mA bij nominale spanning 13,8V.
• Maximale installatiehoogte : 2.000 meter.
UITGANGEN :
• 4 drukknoppen en 4 RGB LEDs (8 uitgangen via 2de pagina).
• Direct aansluitbaar op de twee-draads bus, geen polariteit.
• Status van de LEDs kan geconfigureerd worden via de Configuratiesoftware.
FYSISCHE SPECIFICATIES
• Beschermingsgraad : IP20, EN 60529
• Installatie: direct op de bus

MDI 01/ xx:
Productsoort: Intelligente bus detectoren
Producttype: beweging- aanwezigheidsdetector met ingebouwde lichtmeter
Montage: muur-inbouwdoos
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Deze module bevat zowel een beweging als aanwezigheidsdetector met aanpasbare
detectiehoek. De detector zit geïntegreerd in een frame met klauwbevestiging. Een
busverbinding met connector (geen polariteit) is voorzien. De bewegingdetector heeft een
bereik van ca 7 meter en dat onder een hoek van 110 graden. De lichtcel zit ingebouwd.
De bewegingdetector herkent de looprichting komend van links of rechts en dat indien de
detector in de muur is ingebouwd en de beweging de detectiehoek kruist.Dit kan bruikbaar
zijn wanneer er een onderscheid dient gemaakt tussen iemand die binnenkomt of iemand die
buitengaat.
De system manager software laat toe om tot 4 verschillende uitgangen in functie van licht ,
beweging, looprichting te gaan activeren.
Software-settings:
Triggers:
• First: Dit is de hoeveelheid beweging welke nodig is om een uitgang te activeren.
• Hold: Dit is de hoeveelheid beweging welke nodig is om de uitgang actief te houden
• Light-level: Lichtniveau nodig om een uitgang te activeren. Lchtwaarde can real-time
worden uitgelezen in de system manager.
ALGEMENE SPECIFICATIES :
• Voeding : busconnectie
• Operationele temperatuur: 10°C tot 50°C
• Maximale vochtigheidsgraad : 93%, geen condensatie
• Busbelasting : 15mA bij nominale spanning 13,8V.
• Maximale installatiehoogte : 2.000 meter.
UITGANGEN :
• Tot 4 uitgangen kunnen worden geactiveerd op basis van een combinatie van de
beschikbare triggers: First, Lichtwaarde , Alarm , richting.
• Direct aansluitbaar op de twee-draads bus, geen polariteit.
Alle uitgangen kunnen daarnaast ook via andere ingangen ( vb schakelaars) worden
geactiveerd
FYSISCHE SPECIFICATIES
• Beschermingsgraad : IP20, EN 60529
• Installatie: direct op de bus
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CLC 01/ xx:
Productsoort: Decentrale dimmer
Producttype: dimmer met lichtsensor om aangesloten armatuur via 0/1-10V te dimmen in
functie van reeds aanwezig lichtniveau (Constant Light Control)
Montage: in armatuur of vals plafond
Decentrale module uitgerust met een lichtsensor die het lichtniveau in de ruimte meet, en die
op basis van het verschil tussen het gewenste lichtniveau en het gemeten lichtniveau de 0/110V ballast van een TL-armatuur dimt om het gewenste lichtniveau te bereiken. De CLC01
wordt decentraal op de bus geconnecteerd en door de bus gevoed. De module heeft 6 draden,
de bus-connectie (geen polariteit), de lichtsensor en een analoge uitgang voor de verbinding
met de 0/1-10V ballast. Een magnetische scheiding tussen de bus en de uitgang garandeert
veilige werking.
De CLC01 wordt geleverd samen met verschillende accessoires die de installatie van de
module in om het even welke omgeving vergemakkelijken: een plug om de lichtsensor te
monteren in het plafond, clips om de sensor over een T5 of T8 TL-lamp te schuiven of aan de
lamellen van de armatuur te bevestigen, verlengstukken en twee afdekkapjes: een waarvan
de volledige zijkant gesloten is en waarmee de hoek van de lichtmeting kan bepaald worden
en een waarbij 25% van de zijkant open is om op die manier met de gewenste lichtinval
rekening te houden
De CLC01 kan als een 1-toets-dimmer of als een 2-toets-dimmer geprogrammeerd worden.
Via de Configuratiesoftware kan het vereiste dim-niveau worden ingesteld (DimStart) – zodra
de uitgang geactiveerd wordt zal CLC01 ervoor zorgen dat het lichtniveau in de kamer het
gewenste niveau bereikt – indien de lichtsensor een lager dan gewenst lichtniveau meet zal
de verlichting bijgeschakeld worden, en vice versa.
De automatische controle obv de lichtsensor kan overruled worden door de drukknop
waarmee de uitgang aan- of afgelegd wordt 3 a 4 seconden ingedrukt te houden (om naar
100% dimniveau te gaan). Wanneer de CLC01 manueel overruled is zal de uitgang in die stand
blijven staan; door de uitgang uit te schakelen wordt de overrule geannuleerd en zal de
uitgang weer gecontroleerd worden door de CLC01 zodra de uitgang weer actief is.
De CLC01 kan tot 100mA aansturen (1-10V – sink). Het aantal armaturen dat door 1 CLC01 kan
gecontroleerd worden is dus afhankelijk van de specificaties van de ballast van die armaturen
(totale belasting kan 100mA zijn).
Elke module heeft een uniek serienummer (6 cijfers). Op basis van dit serienummer kan de
module geprogrammeerd worden via de Configuratiesoftware.
ALGEMENE SPECIFICATIES :
• Voeding : bus
• Operationele temperatuur: 10°C tot 50°C
• Maximale vochtigheidsgraad : 93%, geen condensatie
• Busbelasting : 15mA bij nominale spanning 13,8V.
• Maximale installatiehoogte : 2.000 meter.
UITGANGEN:
• 0-10V (source): maximum 5mA
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•

1-10V (sink): maximum 100mA

TSC5,8”/ xx:
Productsoort: Touchscreens
Producttype: monocroom touchscreen 5,8”
Montage: muur-inbouw
De TSC5.8” module is een aanraakscherm voor muurinbouw
en heeft een verlicht, monochroom LCD display. De TSC5.8” is
beschikbaar in 3 afwerkingen: met een wit (TSC5.8/White),
zwart (TSC5.8/Black) of metaalkleurig (TSC5.8/metal)
afdekkader.
Via 6 verschillende menu’s kunnen tot 96 uitgangen bediend
en gevisualiseerd worden. Een uitgang kan een dimmer,
aan/uit, rolluik, thermostaat (menu, aanpassen gewenste temperatuur), audio (volume,
bron,…), … zijn.
Via “volgende / vorige” knoppen kan tussen de verschillende menu’s genavigeerd worden.
Afhankelijk van de gekozen uitgang zal aan de rechterkant van het scherm een ON/OFF lijn
(voor aan/uit uitgangen), of een % lijn (voor dimmers, volume,…) zichtbaar worden.
De TSC5.8 heeft eveneens een “CHECK STATUS” knop waarmee een overzicht gegeven wordt
van alle actieve uitgangen.
Op het start-scherm van de TSC5.8 staat ook een “Set-Up” knop. Door op de Set-Up knop te
duwen verschijnen 4 andere knoppen:
• Beeper: laat toe om een geluid bij het duwen van de knoppen aan of uit te zetten;
• Adjust touch: om het scherm te kalibreren;
• Positive / Negative: laat toe om de achtergrond te inverseren (positive = witte
achtergrond met blauwe karakters, negative = blauwe achtergrond met witte
letters);
• Cleaning Mode: door op deze knop te duwen zal gedurende 30 seconden de
aanraakfunctie van het scherm niet meer werken zodat het scherm kan gekuist
worden.
Een ingebouwde temperatuursensor laat toe de TSC5.8 als een thermostaat te gebruiken.
Op het start-scherm wordt datum / dag / uur weergegeven. Wanneer het scherm aangeraakt
wordt zal het automatisch oplichten gedurende 30 seconden.
De TSC5.8 kan direct op de bus geinstalleerd worden – dan verbruikt het scherm 150mA van
uit de bus. Het is eveneens mogelijk om externe voeding op de TSC5.8 aan te sluiten om zo de
busbelasting te herleiden naar 10mA.
ALGEMENE SPECIFICATIES :
• Voeding : busconnectie of met externe voeding 12Vac/1A - maximum bescherming
16A/2P
• Operationele temperatuur: 10°C tot 50°C
• Maximale vochtigheidsgraad : 93%, geen condensatie
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•
•

Busbelasting : 150mA bij nominale spanning 13,8V. Indien via externe 12Vac voeding
– 10mA busbelasting.
Maximale installatiehoogte : 2.000 meter.

FYSISCHE SPECIFICATIES
• Behuizing: Afdekplaat in aluminium gelakt.
• Beschermingsgraad : IP20, EN60529
• Afmetingen (HxL): 154mm x 196mm
• Afmetingen inbouwdoos: 173mm x 138mm x 52mm

ViZir/ xx:
Productsoort: Touchscreens
Producttype: OLED capactieve schakelaar
Montage: muur-inbouwdoos van 60mm
De ViZiR© Room Controller is een bedieningspaneel bestaande
uit een OLED scherm met een capacitieve afdekplaat errond.
Door deze afdekplaat aan te raken kan het scherm bediend
worden. De ViZiR© heeft eveneens een digitale
temperatuursensor aan boord zodat deze module ook als
thermostaat dienst kan dien. De ViZiR© Room Controller wordt
in een Niko® frame (meegeleverd) geklikt, en is uitgerust met
een busconnector (geen polariteit). De bus die op de
busconnector aangesloten wordt voorziet de ViZiR© van
voeding en sturing.
In de Configuratiesoftware kan een controletabel voor de ViZiR© Room Controller
samengesteld worden. Maximaal 10 menus kunnen gebruikt worden waartussen kan gekozen
worden door met de vinger een glijdende beweging op of neer te maken op het afdekkader
aan de linkerkant van het scherm.
Per menu kunnen maximaal 10 uitgangen toegewezen worden. Binnen eenzelfde menu kan
tussen deze uitgangen gekozen worden door op het linkse of rechtse vlak onder het scherm
te duwen. We raden aan om de menus te gebruiken voor functionaliteiten (bvb. Verlichting,
verwarming, ventilatie, sferen,…) en om in deze menus uitgangen met deze functionaliteit te
groeperen.
Indien meer dan een uitgang aan een menu is toegewezen, kan tussen deze uitgangen
gekozen worden door de vlakken onder het scherm aan te raken. Het verticale vlak links van
het scherm kan steeds gebruikt worden om tussen menus te scrollen indien meer dan 1 menu
werd toegewezen.
Alle uitgangen die aan- of uitgezet kunnen worden (lampen, rolluiken, dimmers, …) kunnen
bediend worden door de vlakken boven het aan/uit-symbool (I / 0) aan te raken. Uitgangen
die ook gepositioneerd kunnen worden (rolluiken met positionering, dimmers) worden
volledig aan- of uitgezet door deze vlakken aan te raken, en kunnen gepositioneerd worden
door met de vinger een glijdende beweging op of neer te maken op het afdekkader aan de
rechterkant van het scherm.
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Voor verwarmings- en ventilatie-uitgangen kunnen de vlakken boven het scherm gebruikt
worden om tussen regimes te kiezen. Het verticale vlak op de rechterkant van het afdekkader
kan gebruikt worden om het setpunt van het regime (verwarming) of het afvoerdebiet
(ventilatie) te bepalen.
Indien het vertikale vlak aan de linkerkant van het afdekkader tegelijk met twee vingers wordt
aangeraakt, kan een specifieke uitgang direct ge(de)activeerd worden (shortcut-functie). In de
System Manager III handleiding staat beschreven hoe deze shortcut kan geconfigureerd
worden.
ALGEMENE SPECIFICATIES :
• Voeding : busconnectie
• Digitale Temperatuursensor
• Operationele temperatuur: 10°C tot 50°C
• Maximale vochtigheidsgraad : 93%, geen condensatie
• Busbelasting : 35mA bij nominale spanning 13,8V.
• Maximale installatiehoogte : 2.000 meter
•
UITGANGEN :
• Bedieningstabel met 1-10 menus met elk 1-10 uitgangen.
• Te configureren via de Configuratiesoftware
FYSISCHE SPECIFICATIES
• Materiaal afdekkader: Kerrock
• OLED scherm
• Beschermingsgraad : IP20, EN 60529
• Afmetingen (HxB): 92mm x92mm
• Installatie: direct op de bus

QDI01: Qbus Dali Interface
DIN-rail module die voor de koppeling zorgt met een DALI-bus. De QDI01 kan 64 individuele
DALI-adressen en 16 DALI-groepen sturen. Elk individueel adres kan zowel als master of als
slave van de DALI-bus gezet worden. Via de Qbus Configuratiesoftware kan een
bedieningstabel aangemaakt worden die de DALI adressen linkt met de Qbus adressen. Op die
manier kunnen alle DALI adressen aangestuurd worden via elk Qbus bedieningspaneel
(schakelaar, scherm, detector, Qbus Cloud,…) en kunnen DALI adressen net zoals Qbus
adressen meegenomen worden in sferen, kloktijden, logica en andere Qbus functionaliteiten.
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