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1 Opmerkingen over de handleiding 

Lees dit handboek zorgvuldig door en volg de daarin opgenomen aanwijzingen op. Zo voorkomt 
u letsel en materiële schade en garandeert u een betrouwbare werking en een lange 
levensduur van het apparaat. 

Bewaar het handboek zorgvuldig. 

Als u het apparaat doorgeeft, geeft u ook dit handboek mee. 

Voor schade die ontstaat door het niet in acht nemen van het handboek aanvaardt Busch-
Jaeger geen aansprakelijkheid. 

Als u meer informatie nodig heeft of vragen heeft over het apparaat, wendt u zich tot Busch-
Jaeger of bezoekt ons op internet: 

www.BUSCH-JAEGER.com 
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2 Veiligheid 

Het apparaat is gebouwd op basis van de momenteel geldende technische regels en veilig in 
gebruik. Het is getest en heeft de fabriek in goede veiligheidstechnische staat verlaten. 

Toch bestaan er restrisico's. Om gevaren te vermijden, dient u de veiligheidsinstructies te lezen 
en op te volgen. 

Voor schade die ontstaat door het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies aanvaardt 
Busch-Jaeger geen aansprakelijkheid. 

2.1 Gebruikte symbolen 

De volgende symbolen wijzen op bijzondere gevaren in de omgang met het apparaat of geven 
nuttige aanwijzingen. 

 
 

 

Gevaar 

Levensgevaar / ernstige schade voor de gezondheid 
– Het waarschuwingssymbool in combinatie met het signaalwoord ‘Gevaar’ 

kenmerkt een direct dreigend gevaar dat tot de dood of tot ernstig 
(onherstelbaar) letsel leidt. 

 
 

 

Waarschuwing 

Ernstige schade voor de gezondheid 
– Het waarschuwingssymbool in combinatie met het signaalwoord 

‘Waarschuwing kenmerkt een dreigend gevaar dat tot de dood of tot ernstig 
(onherstelbaar) letsel kan leiden. 

 
 

 

Voorzichtig 

Schade voor de gezondheid 
–  Het waarschuwingssymbool in combinatie met het signaalwoord ‘Voorzichtig’ 

kenmerkt een gevaar dat tot licht (herstelbaar) letsel kan leiden. 
 
 

 

Let op 

Materiële schade 
– Dit symbool in combinatie met het signaalwoord ‘Let op’ kenmerkt een 

situatie die tot schade aan het product zelf of aan voorwerpen in de 
omgeving kan leiden. 

 
 

 

Opmerking 
Dit symbool in combinatie met het signaalwoord ‘Aanwijzing’ kenmerkt nuttige 
tips en aanbevelingen voor een efficiënte omgang met het product. 

 
 

 

 

Dit symbool waarschuwt voor elektrische spanning. 

 

 

Dit symbool kenmerkt informatie over de bescherming van het milieu. 
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2.2 Beoogd gebruik 

De aanwezigheidsmelder/bewegingsschakelaar is uitsluitend gemaakt voor gebruik in 
gebouwen. De apparaten worden gebruikt voor schakeling en regeling van 
verlichtingsinstallaties en/of HVAC-installaties afhankelijk van lichtsterkte en/of beweging. 

De apparaten zijn niet geschikt als inbraak- of overvalmelder omdat de hiervoor 
voorgeschreven sabotageveiligheid volgens VdS-voorschrift ontbreekt. 

Het apparaat is bedoeld voor: 

■ gebruik conform de aangegeven technische gegevens, 

■ installatie in droge ruimtes binnen, 

■ plafondmontage en kan als ‘inbouw’ (bijvoorbeeld zwevende plafonds) en ‘opbouw’ 
(optionele behuizing, artikelnr. 6131/x9) worden gemonteerd. Bovendien kan het apparaat 
(behalve 6131/20-xxx-500 + 6131/21-xxx-500) met een optioneel verkrijgbare verloopplaat 
(6131/38-xxx-) op een inbouwdoos worden gemonteerd. 

■ gebruik met de aansluitmogelijkheden op het apparaat. 

Tot het beoogde gebruik behoort eveneens het naleven van alle aanwijzingen in dit handboek. 

 

2.3 Beoogd gebruik 

Ieder gebruik dat niet wordt genoemd in hoofdstuk 2.2 geldt als niet beoogd en kan leiden tot 
letsel en materiële schade.  

Busch-Jaeger is niet aansprakelijk voor schade die door niet beoogd gebruik van het apparaat 
ontstaat. Het risico draagt uitsluitend de gebruiker / exploitant. 

De apparaat is niet bedoeld voor: 

■ eigenmachtige constructieve veranderingen, 

■ reparaties, 

■ gebruik buiten of in vochtige ruimtes, 

■ gebruik met een extra busaankoppelaar, 

■ inbouw in BS- en VDE-inbouwdoos. 

  



 

Veiligheid
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2.4 Doelgroep / personeelskwalificatie 

2.4.1 Bediening 

Voor de bediening van het apparaat is geen speciale kwalificatie nodig. 

 

2.4.2 Installatie, inbedrijfname en onderhoud 

Installatie, inbedrijfname en onderhoud van het product mogen uitsluitend worden uitgevoerd 
door hiervoor opgeleide elektrotechnische installateurs met de juiste kwalificatie.  

De elektrotechnische installateur moet dit handboek gelezen en begrepen hebben en de 
instructies opvolgen.  

De elektrotechnisch installateur moet zich houden aan de in zijn land geldende nationale 
voorschriften over installatie, functiecontrole, reparatie en het onderhoud van elektrische 
producten. 

De elektrotechnisch installateur moet de ‘vijf veiligheidsregels’ (DIN VDE 0105, EN 50110) 
kennen en correct toepassen: 

1. Vrijschakelen; 

2. Beveiligen tegen herinschakelen; 

3. Spanningsvrijheid vaststellen; 

4. Aarden en kortsluiten; 

5. Naastgelegen onder spanning staande componenten afdekken of afsluiten. 
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2.5 Veiligheidsinstructies 
 

 

Gevaar – Elektrische spanning! 

Elektrische spanning! Levensgevaar en brandgevaar door elektrische spanning 
van 100 … 240 V. 
Bij direct of indirect contact met spanningsgeleidende delen ontstaat een 
gevaarlijke doorstroming van het lichaam. Elektrische schok, brandwonden of de 
dood kunnen het gevolg zijn. 
■ Werkzaamheden aan het 100 … 240V-net mogen uitsluitend worden 

uitgevoerd door erkende elektrotechnische installateurs! 
■ Schakel voor de montage of demontage eerst de netspanning vrij. 
■ Gebruik het apparaat nooit met beschadigde aansluitkabels. 
■ Open geen vastgeschroefde afdekkingen van de apparaatbehuizing. 
■ Gebruik het apparaat uitsluitend als het zich in technisch goede staat 

bevindt. 
■ Voer geen wijzingen of reparaties uit aan het apparaat, de componenten en 

de toebehoren ervan. 
■ Houd het apparaat uit de buurt van water en vochtige omgevingen. 

 
 
 

 

Gevaar – Elektrische spanning! 

Installeer de apparaten uitsluitend wanneer u over de vereiste elektronische 
kennis en ervaring beschikt. 
■ Door een niet vakkundig uitgevoerde installatie brengt u het eigen leven en 

dat van de gebruikers van de elektrische installatie in gevaar. 
■ Door een niet vakkundig uitgevoerde installatie kan aanzienlijke materiële 

schade ontstaan, bijvoorbeeld brand. 
 
Benodigde vakkennis en voorwaarden voor de installatie zijn minimaal: 
■ Houdt u zich aan de ‘vijf veiligheidsregels’ (DIN VDE 0105, EN 50110):  

1. Vrijschakelen 
2. Beveiligen tegen herinschakelen 
3. Spanningsvrijheid vaststellen 
4. Aarden en kortsluiten 
5. Naastgelegen onder elektrische spanning staande componenten 

afdekken of afsluiten. 
■ Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. 
■ Gebruik uitsluitend geschikt gereedschap en testsets. 
■ Controleer het type stroomnet (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) om de 

daaruit resulterende aansluitvoorwaarden te bepalen (klassieke aansluiting 
aan nulleider, aarding, extra maatregelen etc.). 

 

 
 
 

 

Waarschuwing! – Schade aan het apparaat door externe invloeden! 

Vocht en vuil kunnen het apparaat vernietigen. 
■ Bescherm het apparaat bij transport, opslag en tijdens het gebruik tegen 

vocht, vuil en beschadigingen. 
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3 Opmerkingen over milieubescherming 

 

 

Denk aan de bescherming van het milieu! 

Oude elektrische en elektronische apparaten mogen niet bij het huishoudelijke 
afval worden gegooid. 
– Het apparaat bevat waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen 

worden. Geef het apparaat daarom af bij een verzamelpunt voor afgedankte 
apparatuur. 

 

Alle verpakkingsmaterialen en apparaten zijn voorzien van coderingen en keuringszegels voor 
correcte en vakkundige afvalverwijdering. Verwijder het verpakkingsmateriaal en de elektrische 
apparatuur inclusief de componenten ervan altijd via de hiertoe bevoegde verzamelpunten of 
afvalbedrijven. 

De producten voldoen aan de wettelijke vereisten, in het bijzondere de wetgeving betreffende 
elektrische en elektronische apparatuur en de REACH-verordening. 

(EU-richtlijn 2012/19/EU WEEE en 2011/65/EU RoHS) 

(EU-REACH-verordening en de wetgeving voor omzetting van de verordening (EG) nr. 
1907/2006) 
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4  Productbeschrijving 

4.1 Apparaatoverzicht 

 

Opmerking 
De onderstaande beschrijvingen gelden voor alle typen van de Busch-
aanwezigheidsmelder KNX / Busch-Wächter® Sky KNX. 

 

 

Afb. 1: Productoverzicht 

[A] IR-ontvanger (alleen Premium) 

[B] Programmeertoets 

[C] Sensor voor lichtsterktedetectie 

[D] Programmeer-led 

[1-4] Afzonderlijk uitschakelbare sectoren (met parametrering). Voor de nummering zie de achterzijde van het 
apparaat. 

 

 

Opmerking 
Bij de apparaten 6131/50-xxx-500 en 6131/51-xxx-500 kunnen de 
sensorgroepen 1/2 en 3/4 worden uitgeschakeld (met parametreren). 

 

Het apparaat is een aanwezigheidsmelder en bewegingsschakelaar die uitsluitend geschikt is 
voor gebruik in gebouwen. De apparaten worden gebruikt voor schakeling en regeling van 
verlichtingsinstallaties en/of HVAC-installaties afhankelijk van lichtsterkte en/of beweging. Zo 
kunnen lichtlijnen afhankelijkheid van de helderheid in de ruimte uit- en ingeschakeld worden.  
In combinatie met een geschikt apparaat is het ook mogelijk om de helderheid te 
dimmen/regelen op een vastgelegde waarde in een daarvoor bedoeld detectiebereik.  
De premium-varianten zijn bovendien voorzien van een ruimtetemperatuurregelaar zonder 
plaatselijke bedieningsmogelijkheid. 

Met de geïntegreerde busaankoppelaar is aansluiting op een KNX-buslijn mogelijk. 

Het apparaat kan naar keuze middels hollewandmontage in het plafond of met behulp van de 
als optie leverbare opbouwbehuizing (artikelnr. 6131/x9) op het plafond worden gemonteerd.  
De montagehandleiding wordt bij de opbouwbehuizing geleverd. Bovendien kan het apparaat 
(behalve 6131/20-xxx-500 + 6131/21-xxx-500) met een optioneel verkrijgbare verloopplaat 
(6131/38-xxx) op een inbouwdoos worden gemonteerd. Bij de verloopplaat wordt een 
montagehandleiding meegeleverd. De volledige functionaliteit van het apparaat is o.a. 

1 2

4 3 A
B

C

D
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afhankelijk van de montagehoogte. 

 

 

 

Opmerking 
Het apparaat past niet in de BS- en VDE-inbouwdoos. 
advies: 
■ HaloX-O-inbouwdoos van Kaiser (artikelnr. 1290-40) met passende 

afdekking (artikelnr. 1290-47 of artikelnr. 1290-85 voor zichtbeton) 
■ IBTronic H120-68 van Spelsberg (artikelnr. 97600501) 
■ Montage op VDE-inbouwdoos met verloopplaat (6131/38-xxx) (behalve 

6131/20-xxx-500 + 6131/21-xxx-500) 

 

Het detectiebereik kan bovendien worden aangepast via vier afzonderlijk uitschakelbare 
sectoren (met parametrering). 

 

 

Opmerking 
Bij de apparaten 6131/50-xxx-500 en 6131/51-xxx-500 kunnen de sectoren in 2 
sensorgroepen (1/2 en 3/4) worden samengevat. 

 

 

Let op 

Materiële schade 
Het apparaat heeft uiterst gevoelige sensoren en lenssystemen. 
– Lenssegmenten niet afdekken of afplakken, omdat anders de werking van 

het apparaat wordt gestoord. 
– Het apparaat en het lenssysteem niet met schurende of agressieve 

reinigingsmiddelen schoonmaken. 

 

4.2 Levering 

De levering bestaat alleen uit de apparaatsokkel (zie hoofdstuk 4.1). De opbouwbehuizing 
(artikelnr. 6131/x9) voor de opbouwmontage en de verloopplaat (artikelnr. 6131/38-xxx) voor de 
montage op een inbouwdoos moeten apart worden besteld! 
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4.3 Typenoverzicht 

Artikelnr. 
Product-
naam 

Detectie-
bereik 

Toepassing 
Montage-
hoogte 

6131/20-
xxx-500 

Busch-
aanwezigheid
smelder Mini 
KNX  
 
 

Cirkelvormig 
(details onder 
‘Technische 
gegevens’) 

voor detectiebereik tot 8 m → 
individuele ruimtes 
(bijvoorbeeld kantoor, 
woongedeelte etc.). 
Daar waar niet veel 
functionaliteit nodig is. 

2,5 m,  
3 m en  
4 m 

6131/21-
xxx-500 

Busch-
aanwezigheid
smelder Mini 
Premium 
KNX 
 

Cirkelvormig 
(details onder 
‘Technische 
gegevens’) 

voor detectiebereik tot 8 m → 
individuele ruimtes 
(bijvoorbeeld kantoor, 
woongedeelte etc.). Daar waar 
meer functionaliteit nodig is. 

2,5 m,  
3 m en  
4 m 

6131/30-
xxx-500 

Busch-
aanwezigheid
smelder KNX  

Cirkelvormig 
(details onder 
‘Technische 
gegevens’) 

voor detectiebereik tot 12 m → 
grote ruimtes (bijvoorbeeld 
kantoortuinen, klaslokalen etc.). 
Daar waar niet veel 
functionaliteit nodig is.  

2,5 m,  
3 m en  
4 m 

6131/31-
xxx-500 

Busch-
aanwezigheid
smelder 
Premium 
KNX 

Cirkelvormig 
(details onder 
‘Technische 
gegevens’) 

voor detectiebereik tot 12 m → 
grote ruimtes (bijvoorbeeld 
kantoortuinen, klaslokalen etc.). 
Daar waar meer functionaliteit 
nodig is. 

2,5 m,  
3 m en  
4 m 

6131/40-
24-500 

Busch-
Wächter® Sky 
KNX 
 

Cirkelvormig 
(details onder 
‘Technische 
gegevens’) 

voor detectiebereik tot 24 m → 
hallen (bijvoorbeeld 
sporthallen, fabriekshallen 
etc.). Daar waar niet veel 
functionaliteit nodig is, echter 
een grote montagehoogte. 

6 m en  
12 m 

6131/50-
xxx-500 

Busch-
aanwezigheid
smelder 
Corridor KNX 
 

Rechthoekig 
(details onder 
‘Technische 
gegevens’) 

voor de textiel tot 30m x 3m → 
hallen, overlopen en smalle 
gangen. 

2,5 m,  
3 m en  
4 m 

6131/51-
xxx-500 

Busch-
aanwezigheid
smelder 
Corridor 
Premium 
KNX 
 

Rechthoekig 
(details onder 
‘Technische 
gegevens’) 

voor de textiel tot 30m x 3m → 
hallen, overlopen en smalle 
gangen. 

2,5 m,  
3 m en  
4 m 

Tab.1: Typeoverzicht 
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4.4 Functieoverzicht 

De volgende tabellen geven een overzicht van de mogelijke functies en toepassingen van het 
apparaat: 

 
 

4.4.1 Busch-aanwezigheidsmelder Mini KNX 
 

 Normaal (6131/20-xxx-500) Premium (6131/21-xxx-500) 

[1] Melder incl. bewaking Melder incl. bewaking 

[2] Constantlichtschakelaar Constantlichtschakelaar 

[3] Helderheidsdetectie - 

[4] - HVAC (verwarming, airco, ventilatie) 

[5] - Constantlichtregelaar 

[6] - Helderheidsdetectie 

[7] 
- 

Ruimtetemperatuurregelaar zonder plaatselijke 
bedieningsmogelijkheid 

[8] - IR-ontvangst (24 vrije IR-kanalen) 

[9] - Logica's (5 logische functies) 

Tab. 2: Functieoverzicht Busch-aanwezigheidsmelder Mini KNX 
 

[1] Melderapplicatie met 2-traps uitschakelfunctie of melderapplicatie met geïntegreerde bewakingsfunctie. 

[2] Constantlichtschakelaar met maximaal 2 onafhankelijke kanalen of constantlichtschakelaar met maximaal 
2 uitgangen voor helderheidsafhankelijk schakelen van 2 lichtlijnen in de ruimte. 

[3] Voor het gericht af- en bijschakelen van lichtlijnen afhankelijk van de helderheid in de ruimte. 

[4] HVAC-functie voor het aansturen van verwarmings- en/of koelsystemen, en ventilatiesystemen in het 
daarvoor bestemde detectiebereik. 

[5] Constantlichtregelaar met maximaal 2 onafhankelijke kanalen of constantlichtregelaar met maximaal 2 
uitgangen voor het helderheidsafhankelijk dimmen/regelen van 2 lichtlijnen in de ruimte. 

[6] Voor het dimmen/regelen van de helderheid op een vastgelegde waarde in een daarvoor bestemd 
detectiebereik. 

[7] Geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar zonder plaatselijke bedieningsmogelijkheid met 
temperatuursensor  

[8] 24 vrij programmeerbare IR-kanalen (blauw en/of wit). 

[9] Logische poort, poort, vertraging en trappenhuisverlichting. 

 

Verdere kenmerken Premium (6131/31-xxx-500): 

De programmeermodus is met de IR-handzender (6010-25) activeerbaar. Daarmee is de 
programmeermodus ook zonder handmatige bediening van de programmeertoets en zonder 
gebruik van een draad te activeren. 
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4.4.2 Busch-aanwezigheidsmelder KNX 

 Normaal (6131/30-xxx-500) Premium (6131/31-xxx-500) 

[1] Melder incl. bewaking Melder incl. bewaking 1) 

[2] Constantlichtschakelaar Constantlichtschakelaar 

[3] Helderheidsdetectie  

[4] - HVAC (verwarming, airco, ventilatie) 

[5] - Constantlichtregelaar 

[6] - Helderheidsdetectie 

[7] 
- 

Ruimtetemperatuurregelaar zonder plaatselijke 
bedieningsmogelijkheid 

[8] - IR-ontvangst (24 vrije IR-kanalen) 

[9] - Logica's (5 logische functies) 

Tab. 3: Functieoverzicht Busch-aanwezigheidsmelder KNX 
 

[1] Melderapplicatie met 2-traps uitschakelfunctie of melderapplicatie met geïntegreerde bewakingsfunctie. 

[2] Constantlichtschakelaar met maximaal 2 onafhankelijke kanalen of constantlichtschakelaar met maximaal 
2 uitgangen voor helderheidsafhankelijk schakelen van 2 lichtlijnen in de ruimte. 

[3] Voor het gericht af- en bijschakelen van lichtlijnen afhankelijk van de helderheid in de ruimte. 

[4] HVAC-functie voor het aansturen van verwarmings- en/of koelsystemen, en ventilatiesystemen in het 
daarvoor bestemde detectiebereik. 

[5] Constantlichtregelaar met maximaal 2 onafhankelijke kanalen of constantlichtregelaar met maximaal 2 
uitgangen voor het helderheidsafhankelijk dimmen/regelen van 2 lichtlijnen in de ruimte. 

[6] Voor het dimmen/regelen van de helderheid op een vastgelegde waarde in een daarvoor bestemd 
detectiebereik. 

[7] Geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar zonder plaatselijke bedieningsmogelijkheid met 
temperatuursensor.  

[8] 24 vrij programmeerbare IR-kanalen (blauw en/of wit). 

[9] Logische poort, poort, vertraging en trappenhuisverlichting 

 

Verdere kenmerken Premium (6131/31-xxx-500): 

De programmeermodus is met de IR-handzender (6010-25) activeerbaar. Daarmee is de 
programmeermodus ook zonder handmatige bediening van de programmeertoets en zonder 
gebruik van een draad te activeren. 
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4.4.3 Busch-Wächter® Sky KNX 

 6131/40-24-500 

[1] Melder incl. bewaking 

[2] Constantlichtschakelaar 

[3] Helderheidsdetectie 

Tab. 4: Functieoverzicht Busch-Wächter Sky KNX 

[1] Melderapplicatie met 2-traps uitschakelfunctie of melderapplicatie met geïntegreerde bewakingsfunctie. 

[2] Constantlichtschakelaar met maximaal 2 onafhankelijke kanalen of constantlichtschakelaar met maximaal 
2 uitgangen voor helderheidsafhankelijk schakelen van 2 lichtlijnen in de ruimte. 

[3] Voor het gericht af- en bijschakelen van lichtlijnen afhankelijk van de helderheid in de ruimte. 

 

Verdere kenmerken 6131/40-24-500: 

De programmeermodus is met de IR-handzender (6010-25) activeerbaar. Daarmee is de 
programmeermodus ook zonder handmatige bediening van de programmeertoets en zonder 
gebruik van een draad te activeren. 
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4.4.4 Busch-aanwezigheidsmelder Corridor, KNX 

 Normaal (6131/50-xxx-500) Premium (6131/51-xxx-500) 

[1] Melder incl. bewaking Melder incl. bewaking 

[2] Constantlichtschakelaar Constantlichtschakelaar 

[3] Helderheidsdetectie Helderheidsdetectie 

[4] - HVAC (verwarming, airco, ventilatie) 

[5] - Constantlichtregelaar 

[6] - Lichtsterktedetectie 

[7] 
- 

Ruimtetemperatuurregelaar zonder plaatselijke 
bedieningsmogelijkheid 

[8] - IR-ontvangst (24 vrije IR-kanalen) 

[9] - Logica's (5 logische functies) 

Tab. 5: Functieoverzicht Busch-aanwezigheidsmelder Corridor, KNX 

[1] Melderapplicatie met 2-traps uitschakelfunctie of melderapplicatie met geïntegreerde bewakingsfunctie. 

[2] Constantlichtschakelaar met maximaal 2 onafhankelijke kanalen of constantlichtschakelaar met maximaal 
2 uitgangen voor helderheidsafhankelijk schakelen van 2 lichtlijnen in de ruimte. 

[3] Voor het gericht af- en bijschakelen van lichtlijnen afhankelijk van de helderheid in de ruimte. 

[4] HVAC-functie voor het aansturen van verwarmings- en/of koelsystemen, en ventilatiesystemen in het 
daarvoor bestemde detectiebereik. 

[5] Constantlichtregelaar met maximaal 2 onafhankelijke kanalen of constantlichtregelaar met maximaal 2 
uitgangen voor het helderheidsafhankelijk dimmen/regelen van 2 lichtlijnen in de ruimte. 

[6] Voor het dimmen/regelen van de helderheid op een vastgelegde waarde in een daarvoor bestemd 
detectiebereik. 

[7] Geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar zonder plaatselijke bedieningsmogelijkheid met 
temperatuursensor.  

[8] 24 vrij programmeerbare IR-kanalen (blauw en/of wit). 

[9] Logische poort, poort, vertraging en trappenhuisverlichting. 

 

Verdere kenmerken Premium (6131/51-xxx-500): 

De programmeermodus is met de IR-handzender (6010-25) activeerbaar. Daarmee is de 
programmeermodus ook zonder handmatige bediening van de programmeertoets en zonder 
gebruik van een draad te activeren. 
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4.5 Functiebeschrijvingen 
 

 

Opmerking 
Gedetailleerde beschrijvingen vindt u bij de parameter- en objectbeschrijvingen. 

De hier beschreven apparaten kunnen afhankelijk van het apparaattype ofwel als 
aanwezigheidsmelder en/of bewegingsschakelaar worden gebruikt.  

 

4.5.1 Verschil tussen bewegingsschakelaar en aanwezigheidsmelder: 

De belangrijkste toepassing van de bewegingsschakelaar ligt in het schakelen van licht op het 
moment dat personen naar iets toe lopen. De belangrijkste toepassing van de aanwezigheids-
melder ligt in de aanwezigheidscontrole op grond waarvan licht, verwarming of dergelijke kan 
worden geschakeld. 

De bewegingsschakelaar schakelt in uitgeschakelde toestand ook zonder helderheid. In de 
ingeschakelde toestand werkt hij onafhankelijk van de helderheid.  

Bewegingsschakelaar en aanwezigheidsmelder zijn gebaseerd op hetzelfde herkennings-
principe. De detectiesegmenten van de aanwezigheidsmelder zijn echter fijnmaziger en 
daarmee in staalt om ook de aanwezigheid van zittende personen te herkennen en 
dienovereenkomstig te reageren. Bovendien kan een aanwezigheidsmelder anders dan de 
bewegingsschakelaar het verschil herkennen tussen kunstlicht (door het apparaat geschakeld) 
en natuurlijk licht. Daarmee zijn functies mogelijk als de constantlichtregeling waarbij steeds 
een bepaalde mate van kunstlicht wordt bijgeregeld, zodat een bepaalde totaalhelderheid wordt 
bereikt. 

Belangrijkste toepassingen: 

■ Bewegingsschakelaar: beweging, bereik bewaking, detectie lopende personen. 

■ Aanwezigheidsmelder: ook zittende activiteiten. 
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4.5.2 Busch-aanwezigheidsmelder KNX / Busch-aanwezigheidsmelder Mini KNX 

De Busch-aanwezigheidsmelder KNX / Busch-aanwezigheidsmelder Mini KNX is verkrijgbaar in 
twee varianten: 

■ de normale variant (6131/30-xxx-500 + 6131/20-xxx-500), 

■ de premium-variant (6131/31-xxx-500 + 6131/21-xxx-500). 

 

De normale variant (6131/30-xxx-500 + 6131/20-xxx-500) biedt een bewegingsdetectie met 2 
kanalen en een constantlichtschakeling. De constantlichtschakeling schakelt het licht aan 
wanneer personen in het detectiebereik bewegen en het daglicht een gewenste 
lichtsterkteniveau in der ruimte niet kan bereiken. Daarbij herkent het apparaat de lichtsterkte 
van de gebruikte lamp. Op het moment dat het natuurlijke licht voldoende sterk is, worden de 
aangesloten lichtbronnen weer uitgeschakeld.  

Door de combinatie van deze functies worden twee voordelen duidelijk: 

■ Er wordt energie bespaard, omdat de lampen worden uitgeschakeld op het moment dat het 
natuurlijke licht helder genoeg is. 

■ Bovendien wordt er energie bespaard, omdat de lampen slechts worden ingeschakeld 
wanneer er zich personen in de ruimte bevinden. 

 

De premium-variant (6131/31-xxx-500 + 6131/21-xxx-500) kan lampen niet alleen schakelen, 
maar ook dimmen. Daardoor wordt de constantlichtregeling duidelijk exacter en de helderheid in 
de ruimte op het gewenste niveau gehouden. Met de geïntegreerde verwarmings-, airco- en 
ventilatiefunctie is het mogelijk om verwarmingen, airconditioners en ventilatoren te regelen 
afhankelijk van de aanwezigheid in het betreffende detectiebereik. Ook daarmee kan energie 
worden bespaard. Voor deze functie zijn twee kanalen beschikbaar. Een bijzonder comfort is 
mogelijk door de aansluiting van de IR-handzender (6010/25). Het apparaat ontvangt de 
signalen en zet deze op de KNX-bus om. Bovendien heeft het apparaat een geïntegreerde 
ruimtetemperatuurregelaar zonder plaatselijke bedieningsmogelijkheid met temperatuursensor. 
Het apparaat beschikt bovendien over vele algemene functies (zie parameter- en 
objectbeschrijvingen). 

Daarnaast is er nog de Busch-Wächter® Sky KNX. Dit apparat heeft dezelfde functies als de 
normale variant van de Busch-aanwezigheidsmelder KNX / Busch-aanwezigheidsmelder Mini 
KNX. Dit apparaat kan echter op grond van de grotere gevoeligheid op hogere montagehoogtes 
worden aangebracht. Hij dient eerder als bewegingsschakelaar. 
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4.5.3 Busch-aanwezigheidsmelder Corridor, KNX / Busch-aanwezigheidsmelder Corridor 
Premium KNX 

De Busch-aanwezigheidsmelder Corridor, KNX / Busch-aanwezigheidsmelder Corridor 
Premium KNX is in twee varianten verkrijgbaar: 

■ de normale variant (6131/50-xxx-500), 

■ de premium-variant (6131/51-xxx-500). 

De normale variant (6131/50-xxx-500) biedt een bewegingsdetectie met 2 kanalen en een 
constantlichtschakeling. De constantlichtschakeling schakelt het licht aan wanneer personen in 
het detectiebereik bewegen en het daglicht een gewenste lichtsterkteniveau in der ruimte niet 
kan bereiken. Daarbij herkent het apparaat de lichtsterkte van de gebruikte lamp. Op het 
moment dat het natuurlijke licht voldoende sterk is, worden de aangesloten lichtbronnen weer 
uitgeschakeld.  

Door de combinatie van deze functies worden twee voordelen duidelijk: 

■ Er wordt energie bespaard, omdat de lampen worden uitgeschakeld op het moment dat het 
natuurlijke licht helder genoeg is. 

■ Bovendien wordt er energie bespaard, omdat de lampen slechts worden ingeschakeld 
wanneer er zich personen in de ruimte bevinden. 

 

Opmerking 
Door de afstelfunctie in lengterichting is dit apparaat vooral geschikt voor 
gangen! 

 

De premium-variant (6131/51-xxx-500) kan lampen niet alleen schakelen, maar ook dimmen. 
Daardoor wordt de constantlichtregeling duidelijk exacter en de helderheid in de ruimte op het 
gewenste niveau gehouden. Met de geïntegreerde verwarmings-, airco- en ventilatiefunctie is 
het mogelijk om verwarmingen, airconditioners en ventilatoren te regelen afhankelijk van de 
aanwezigheid in het betreffende detectiebereik. Ook daarmee kan energie worden bespaard. 
Voor deze functie zijn twee kanalen beschikbaar. Een bijzonder comfort is mogelijk door de 
aansluiting van de IR-handzender (6010/25). Het apparaat ontvangt de signalen en zet deze op 
de KNX-bus om. Bovendien heeft het apparaat een geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar 
zonder plaatselijke bedieningsmogelijkheid met temperatuursensor. Het apparaat beschikt 
bovendien over vele algemene functies (zie parameter- en objectbeschrijvingen). 

 

Opmerking 
Door de afstelfunctie in lengterichting is dit apparaat vooral geschikt voor 
gangen! 
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4.5.4 Constantlicht 

De apparaten bieden afhankelijk van de variant verschillende mogelijkheden om de helderheid 
in de ruimte op een aangenaam niveau te houden. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt 
tussen de functies constantlichtschakelaar en constantlichtregelaar. Beide functies zorgen 
ervoor dat in een ruimte, waarin zich mensen bevinden, een bepaalde lichtsterkte niet worden 
onderschreden. Vooral voor werkplekken in kantoren is het nuttig om een aanwezigheidsmelder 
te gebruiken die ook kleine bewegingen kan detecteren. 

De constantlichtschakelaar kan lampen in- en uitschakelen. De constantlichtregelaar kan de 
lampen daarnaast ook dimmen, om een zoveel mogelijk gelijkblijvend niveau te bereiken. Beide 
functies werken afhankelijk van de lichtverhoudingen en bewegingen in het detectiebereik. De 
apparaten kunnen in de automatische modus of automatische uitschakelmodus werken. Als de 
automatische uitschakelmodus is gekozen, moet het licht bijvoorbeeld via een 
bedieningselement met de hand worden ingeschakeld. Het licht blijft dan ingeschakeld zolang 
er beweging wordt gedetecteerd en er onvoldoende daglicht is. Als er geen beweging wordt 
gedetecteerd, loopt de nalooptijd af. Pas dan wordt via de uitgang een UIT-telegram verzonden 
op de bus. In de automatische modus zorgt de bewegingssensor er bovendien voor dat het licht 
inschakelt op het moment dat een persoon de ruimte betreedt. 

 

Constantlichtschakelaar 

De constantlichtschakelaar schakelt de lampen in de ruimte aan op het moment dat er 
beweging van personen worden gedetecteerd en het daglicht onvoldoende is voor de gewenste 
lichtsterkte. De geparametreerde gewenste waarde minus de hysteresis wordt minimaal zolang 
aangehouden als er mensen zich in het detectiebereik ophouden. De applicatie herkent 
wanneer er voldoende daglicht is. In dat geval worden de lampen weer uitgeschakeld om 
energie te besparen. 
 

 

Afb. 2: Regelparameters constantlichtschakelaar bij één lichtlijn 

[A] Curve kunstlicht 

[B] Curve zonlicht 
 

Regelparameters: 

[1] Gewenste waarde (lx) 

[2] Gebruikte lamp (vertragingstijd opgegeven: led/halogeen = geen vertraging; (compacte) fluorescentielamp 
= vertraging 4 minuten) 

[3] Minimale tijd boven de uitschakeldrempel (min) -> parameterinstelling niet meer aanwezig (wordt 
automatisch opgegeven door het aangeven van de gebruikte lamp:led/halogeen = 1 minuut (compacte) 
fluorescentielamp = 4 minuten) 
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Voor de inrichting van een constantlichtschakelaar moeten bepaalde parameterinstellingen 
worden aangepast die afhankelijkheden veroorzaken. Deze afhankelijkheden worden in de 
afbeelding hierboven getoond.  

Er kan een nalooptijd worden ingesteld. Deze tijd begint te lopen als de aanwezigheidsmelder 
geen beweging meer detecteert. Daarna wordt via de uitgang een UIT-telegram verzonden naar 
de bus. Aangesloten lampen worden uitgeschakeld. De nalooptijd moet altijd langer zijn dan de 
‘vertraging na inschakelen tot meting van kunstlichtaandeel’ ([2] Gebruikte lamp). In het 
ongunstigste geval zou de lichtsensor het kunstlichtaandeel meten terwijl de lampen 
uitgeschakeld zijn. Omdat de constantlichtschakeling volledig op deze waarde is gebaseerd zou 
dit moeten worden vermeden. De ‘vertraging na het inschakelen tot meting van 
kunstlichtaandeel’ ([2] Gebruikte lamp) wordt vooral gebruikt bij lichtbronnen die hun volledige 
lichtsterkte pas na enkele seconden bereiken. Fluorescentielampen hebben ca. 250 seconden 
nodig om de volledige lichtsterkte bereiken, gloeilampen daarentegen bereiken dit niveau vrijwel 
meteen. De ‘minimale tijd boven de uitschakeldrempel’ [3] zorgt ervoor het kunstlicht pas wordt 
ingeschakeld als het aandeel natuurlijk licht in de ruimte een stabiele waarde heeft bereikt. Als 
deze tijd te kort is, kan dat leiden tot een ongewenst in- en uitschakelen van de lampen in de 
betreffende ruimte. Deze parameter wordt automatisch bepaald door de keuze van de gebruikte 
lamp. 
 

 

Afb. 3: Regelparameters constantlichtschakelaar bij twee lichtlijnen 

[A] Curve kunstlicht lichtlijn 1 

[B] Curve kunstlicht lichtlijn 2 

[C] Curve zonlicht 
 

Regelparameters: 

[1] Gewenste waarde (lx) 

[2] Gebruikte lamp (vertragingstijd opgegeven: led/halogeen = geen vertraging; (compacte) fluorescentielamp 
= vertraging 4 minuten) 

[3] Minimale tijd boven de uitschakeldrempel (min) -> parameterinstelling niet meer aanwezig (wordt 
automatisch opgegeven door het aangeven van de gebruikte lamp; -> led/halogeen = 1 minuut 
(compacte) fluorescentielamp = 4 minuten) 

 

 

Opmerking 
Er moet ook rekening worden gehouden met de hysteresis. Deze wordt echter 
hier niet weergegeven om het eenvoudig te houden. 
Hiervoor moet rekening worden gehouden met de bijzondere 
parameterinstellingen voor 2 lichtlijnen. 
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Constantlichtregelaar 

In tegenstelling tot de constantlichtschakelaar bestaat de mogelijkheid om in meerdere trappen 
te schakelen. De constantlichtregelaar zorgt er net als de constantlichtschakelaar voor, dat het 
gewenste lichtsterkteniveau in de ruimte niet wordt onderschreden. Daarnaast is de lichtsterkte-
regelaar in staat om telegrammen voor het dimmen van lampen naar de KNX-bus te sturen. Zo 
kan door het helderder en donkerder dimmen een gelijkblijvend niveau worden bereikt. Deze 
processen vinden altijd plaats afhankelijk van het natuurlijke licht in de ruimte. Daarbij neemt 
met de gebruiksduur de precisie van de regeling toe. De constantlichtregelaar onthoudt de 
lichtsterkte van de gebruikte lampen, waarbij deze continu wordt gemeten (zie ook hoofdstuk 
7.2.6 ‘Opmerkingen over de kalibratie van de interne lichtregelaar’). Daarom moeten bij de 
inbedrijfname van de aanwezigheidsmelder met de constantlichtregelaarfunctie precies de 
lampen worden gebruikt, die ook later worden gebruikt. Bij de inbedrijfname wordt ook 
vastgesteld hoe het aandeel kunstlicht zich verhoudt tot het daglicht. De constantlichtregelaar 
reageert behalve op de lichtsterkte ook op de aanwezigheid van personen in de ruimte. Ook 
deze functie kan met 2 lichtlijnen worden gebruikt. 
 

 

Afb. 4: Invloeden constantlichtregelaar 

[1] Natuurlijk licht  

[2] Helderheid in de ruimte 

[3] Geparametreerde helderheidsdrempel 

[4] Kunstlicht 
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4.6  Detectiebereik 

 

Opmerking 
Voor apparaatspecifieke uitvoeringen voor de detectiebereiken zie hoofdstuk 
6.1. 

Het detectiebereik van de KNX-aanwezigheidsmelder is afhankelijk van de beweging van 
personen en de montagehoogte in de ruimte. Daarbij worden ook de kleinste bewegingen door 
de bewegingssensor gedetecteerd, bijvoorbeeld bij pc-werkplekken, aan bureaus etc. Hierbij 
moet een verschil worden gemaakt tussen het interne en externe detectiebereik en de 
montagehoogte van de aanwezigheidsmelder. 

 

4.6.1 Intern detectiebereik (zittende personen)  

Zittende personen moeten zich volledig in het detectiebereik bevinden. Hoe kleiner de afstand 
tussen de gedetecteerde persoon en de aanwezigheidsmelder, hoe kleiner de beweging kan 
zijn die nog wordt gedetecteerd. Het referentieniveau voor de detectie van zittende activiteiten 
bedraagt ongeveer 0,8 meter. Op deze hoogte bedraagt het detectiebereik als voorbeeld voor 
de Busch-aanwezigheidsmelder Mini KNX 6,5 meter diameter (montagehoogte aanwezigheids-
melder = 3 meter). Door een hogere montagehoogte wordt het detectiebereik vergroot, waarbij 
echter de detectienauwkeurigheid afneemt. 
 

 

Afb. 5: Intern detectiebereik 
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4.6.2 Extern detectiebereik (lopende personen) 

Bij de detectie van lopende personen is het detectiebereik groter. Het referentieniveau voor de 
detectie is de vloer. Bij een montagehoogte van 3 meter als voorbeeld voor de Busch-
aanwezigheidsmelder Mini KNX resulteert dit in een detectiebereik met een diameter van 
ongeveer 8 meter. 
 

 

Afb. 6: Extern detectiebereik (als voorbeeld Busch-aanwezigheidsmelder Mini KNX) 

 

Het detectiebereik van de Busch-aanwezigheidsmelder Corridor KNX is rechthoekig. Daarom 
moet het apparaat correct worden afgesteld. Anders dan bij de andere aanwezigheidsmelders 
wordt bij de Busch-aanwezigheidsmelder Corridor KNX een onderscheid gemaakt tussen een 
beweging centraal naar de melder en een beweging dwars t.o.v. de melder. Het detectiebereik 
voor de centrale beweging naar de melder is kleiner dan bij de beweging dwars naar de melder. 
 

 

Afb. 7: Detectiebereiken Busch-aanwezigheidsmelder Corridor KNX / Busch-aanwezigheidsmelder Corridor Premium 
KNX 

8 m

L1

B1

H

L2



 

Productbeschrijving
 

 

 

 

 

KNX Technisch handboek  2CKA002273B8668   │  23.02.2017 │35
 

 

 

 

Aanwijzing – beperkte detectie 
Het detectiebereik van de aanwezigheidsmelder kan worden beperkt. Hiervoor 
hoeft het apparaat niet mechanisch te worden afgedekt. In de applicatie kunnen 
afzonderlijke sectoren eenvoudig worden uitgeschakeld. 
Aanwijzing bij 6131/50-xxx-500 en 6131/51-xxx-500: 
De sectoren zijn in 2 sensorgroepen (1/2 en 3/4) samengevat. De 
detectiedichtheid van de melder is het grootst in de directe omgeving. Zeer 
kleine bewegingen zoals bij het werken aan een bureau kunnen aan de verder 
gelegen uiteinden van het detectiebereik eventueel iets slechter worden 
gedetecteerd dan in de directe omgeving. 
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5 Technische gegevens 

5.1 Overzicht 

■ Busch-aanwezigheidsmelder Mini KNX (6131/20-xxx-500) / Busch-aanwezigheidsmelder 
Mini Premium KNX (6131/21-xxx-500) 

■ Busch-aanwezigheidsmelder KNX (6131/30-xxx-500) / Busch-aanwezigheidsmelder 
Premium KNX (6131/31-xxx-500) 

■ Busch-Wächter® Sky KNX (6131/40-24-500)  

■ Busch-aanwezigheidsmelder Corridor, KNX (6131/50-xxx-500) /  
Busch-aanwezigheidsmelder Corridor Premium KNX (6131/51-xxx-500) 

 

Parameter Waarde 

Voedingspanning 24 V 

Max. stroomopname < 12 mA 

KNX-aansluiting Busaansluitklem, 

Herinschakeltijd na schroefloos 

uitschakeling (parametreerbaar) ca. 1 s 

Instelbaar helderheidsbereik ca. 1 – 1000 lux 

Openingshoek voor lichtsterktemeting ca. 20° 

Lichtsturingskanalen Normaal + 6131/40-24-500: 2 voor lichtsturing 

 Premium: 4 voor lichtsturing 

Opbouwhoogte 6131/20-xxx-500 + 6131/21-xxx-500: 16 mm 

 6131/30-xxx-500 + 6131/31-xxx-500: 23 mm 
6131/40-24-500: 23 mm 

 6131/50-xxx-500 + 6131/51-xxx-500: 27 mm 

Temperatuurbereik -5° C … +45 °C 

Opslagtemperatuur  -20 °C … +70 °C 

Op afstand bedienbaar *) Alleen premium + 6131/40-24-500 

Beschermingsgraad IP 20 

Tab.6: Technische gegevens 

*)  Programmeermodus met afstandsbediening in- en uitschakelbaar (rode toets).  
De modus schakelt na 5 minuten automatisch uit. 
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5.2 Afmetingen 

 

Opmerking 
Alle afmetingen in mm.  

 

5.2.1 Busch-aanwezigheidsmelder Mini KNX (6131/20-xxx-500) / Busch-aanwezigheidsmelder 
Mini Premium KNX (6131/21-xxx-500) 

 

                                                

Afb. 8: Afmetingen Busch-aanwezigheidsmelder Mini KNX / Busch-aanwezigheidsmelder Mini Premium KNX 

 

5.2.2 Busch-aanwezigheidsmelder KNX (6131/30-xxx-500) / Busch-aanwezigheidsmelder 
Premium KNX (6131/31-xxx-500) 

 

                                         

Afb. 9: Afmetingen Busch-aanwezigheidsmelder KNX / Busch-aanwezigheidsmelder Premium KNX 

 

  



 

Technische gegevens
 

 

 

 

 

KNX Technisch handboek  2CKA002273B8668   │  23.02.2017 │38
 

5.2.3 Busch-Wächter® Sky KNX (6131/40-24-500)  
 

                                               

Afb. 10: Afmetingen Busch-Wächter® Sky KNX  

 

5.2.4 Busch-aanwezigheidsmelder Corridor, KNX (6131/50-xxx-500) /  
Busch-aanwezigheidsmelder Corridor Premium, KNX (6131/51-xxx-500) 

 

                                         

Afb. 11: Afmetingen Busch-aanwezigheidsmelder Corridor, KNX / Busch-aanwezigheidsmelder Corridor Premium, KNX 
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5.3 Elektrische aansluiting 
 

 

Afb. 12: Elektrische aansluiting 
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6 Monteren 

6.1  Detectiebereik 

 

 

Opmerking 
Bij montagehoogten > 2,5 m wordt het detectiebereik vergroot – tegelijkertijd 
vermindert de detectienauwkeurigheid en gevoeligheid. 

 

6.1.1 Busch-aanwezigheidsmelder Mini KNX (6131/20-xxx-500) / Busch-aanwezigheidsmelder 
Mini Premium KNX (6131/21-xxx-500) 
 

 

Afb. 13: Detectiebereiken Busch-aanwezigheidsmelder Mini KNX / Busch-aanwezigheidsmelder Mini Premium KNX 

[B] Montagehoogte 

[B1] Breedte intern detectiebereik (zittende persoon) 

[B2] Breedte extern detectiebereik (lopende persoon) 

 
 

Montagehoogte (B) Breedte intern detectiebereik 
(B1) (zittende persoon)  

Breedte extern detectiebereik 

2,5 m  Max. 5 m Max. 6,5 m 

3 m  max. 6,5 m  Max. 8 m 

4 m Max. 9 m Max. 10,5 m 

Tab. 7: Detectiebereiken Busch-aanwezigheidsmelder Mini KNX / Busch-aanwezigheidsmelder Mini Premium KNX 
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6.1.2 Busch-aanwezigheidsmelder KNX (6131/30-xxx-500) / Busch-aanwezigheidsmelder 
Premium KNX (6131/31-xxx-500)  

 

 

Afb. 14: Detectiebereiken Busch-aanwezigheidsmelder KNX / Busch-aanwezigheidsmelder Premium KNX 

[B] Montagehoogte 

[B1] Breedte intern detectiebereik (zittende persoon) 

[B2] Breedte extern detectiebereik (lopende persoon) 

 
 

Montagehoogte (B) Breedte intern detectiebereik 
(B1) (zittende persoon)  

Breedte extern detectiebereik 

2,5 m  Max. 8 m Max. 10 m 

3 m  max. 10 m  Max. 12 m 

4 m Max. 14 m Max. 16 m 

Tab. 8:  Detectiebereiken Busch-aanwezigheidsmelder KNX / Busch-aanwezigheidsmelder Premium KNX 
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6.1.3 Busch-Wächter® Sky KNX (6131/40-24-500)  
 

 

AFb. 15: Detectiebereiken Busch-Wächter® Sky KNX 

[B] Montagehoogte 

[B1] Breedte extern detectiebereik (lopende persoon) 

 
 

Montagehoogte (B) Breedte extern detectiebereik 

6 m  Max. 18 m 

12 m  max. 24 m  

Tab. 9: Detectiebereiken Busch-Wächter® Sky KNX 
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6.1.4 Busch-aanwezigheidsmelder Corridor, KNX (6131/50-xxx-500) /  
Busch-aanwezigheidsmelder Corridor Premium, KNX (6131/51-xxx-500)  

 

 

Afb. 16: Detectiebereiken Busch-aanwezigheidsmelder Corridor, KNX / Busch-aanwezigheidsmelder Corridor Premium, 
KNX 

[H] Montagehoogte 

[L1] Lengte maximaal detectiebereik bij centrale beweging 

[L2] Lengte maximaal detectiebereik dwars t.o.v. melder lopend 

[B1] Breedte maximaal detectiebereik 

 
 

Montagehoogte (H) 
Lengte L1 (centrale beweging) 
maal breedte B1 

Lengte L2 (in dwarsrichting 
t.o.v. melder) maal 
breedte B1 

2,5 m  Max. 18 m x 2,5 m Max. 24 m x 2,5 m 

3 m  Max. 20 m x 3 m Max. 30 m x 3 m 

4 m Max. 20 m x 3 m Max. 30 m x 3 m 

Tab. 10: Detectiebereiken Busch-aanwezigheidsmelder Corridor, KNX / Busch-aanwezigheidsmelder Corridor Premium, 
KNX 
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6.2 Interferentiebronnen 

De aanwezigheidsmelder detecteert de beweging van warmtebronnen. Wanneer zich in de 
directe omgeving een externe warmtebron bevindt, kan dit leiden tot onjuiste schakelingen. Bij 
interferentiebronnen moet een onderscheid worden gemaakt tussen externe warmtebronnen en 
beperkte zichtverhoudingen. 
 

 Beperkt zich van het apparaat 
Het detectiebereik van het apparaat kan door 
verschillende voorwerpen worden bedekt, bijvoorbeeld: 
■ lichtstroken die lager als het apparaat aangebracht 

zijn, 
■ grote planten, 
■ stelwanden, 
■ glasplaten. 

 
 

 Externe warmtebronnen 
Ook snelle temperatuurveranderingen in de omgeving 
van het apparaat kunnen leiden tot ongewenste 
schakelingen, zoals 
■ extra ventilator 
■ in-/uitschakelen van lampen die zich in de directe 

omgeving (< 1,5 m) van het apparaat bevinden, 
voornamelijk gloei- en halogeenlampen 

■ bewegende machines, printers e.d. 

 
 

 Warmtebronnen zonder storende invloed 
Als de temperatuur slechts langzaam verandert, is dat 
niet van invloed op het schakelgedrag van het apparaat, 
bijvoorbeeld bij: 
■ radiatoren (afstand > 1,5 m) 
■ door de zon verwarmde oppervlakken 
■ automatiseringsinstallaties (computers, 

beeldschermen) 
■ ventilatieapparatuur als de warme lucht niet direct in 

het detectiebereik van het apparaat stroomt 
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6.3 Positioneringsvoorbeelden voor de Busch-aanwezigheidsmelder Corridor KNX en 
Busch-aanwezigheidsmelder Corridor Premium KNX 

De aanwezigheidsmelders moeten met behulp van de aan de binnenkant weergegeven pijlen in 
gangrichting geïnstalleerd en afgesteld worden. Als dat niet wordt gedaan en de melders  
90 graden worden gedraaid, is de correcte werking van de melden niet gegarandeerd.  

Centrale bewegingen naar de melder toe zijn altijd moeilijker te detecteren dan bewegingen 
dwars t.o.v. de melder. Daarom wordt aanbevolen afhankelijk van de situatie de melder of 
melders iets dichter in de richting te positioneren waarvan de centrale beweging uitgaat. 

 

6.3.1 Rookcompartiment doodlopende gang met één deur (max. 15m) met één 
aanwezigheidsmelder 

Gebruik van één aanwezigheidsmelder: 
 

 

Afb. 17: Positioneringsvoorbeeld rookcompartiment doodlopende gang met een deur 

[A] Deur 

 

6.3.2 Rookcompartiment normale gang met 2 deuren (max. 30m) met één 
aanwezigheidsmelder 

Gebruik van één aanwezigheidsmelder: 
 

Afb. 18: Positioneringsvoorbeeld normale gang met twee deuren 

[A] Deur 

 

– Deze positionering kan niet gedetecteerde plekken aan de uiteinden veroorzaken! 

– Aanbeveling: 2 aanwezigheidsmelders plaatsen. 

 

1/3 (5m) 2/3 (10m)

15 m

[A]

[A]

1/2 (15m)

30 m

1/2 (15m)
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6.3.3 Rookcompartiment normale gang met 2 deuren (max. 30m) met twee 
aanwezigheidsmelders 

Gebruik van twee aanwezigheidsmelders: 
 

Afb. 19: Positioneringsvoorbeeld rookcompartiment normale gang met 2 deuren 

 

– Betere detectie vooral aan de uiteinden van het detectiebereik! 

– Aanbevolen variant 

  

[A]

1/5 (6m) 1/5 (6m)3/5 (18m)

30m
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6.4 Inbouw in apparaat 

Het apparaat is bedoeld voor plafondmontage. De volledige functionaliteit van het apparaat is 
o.a. afhankelijk van de montagehoogte (zie hoofdstuk 6.2). 
 

 

Opmerking 
Het apparaat past niet in de BS- en VDE-inbouwdoos. 
advies: 
– HaloX-O inbouwdoos van Kaiser (artikelnr. 1290-40) met bijbehorende 

afdekking (artikelnr. 1290-47 of artikelnr. 1290-85 voor zichtbeton) 
– IBTronic H120-68 van Spelsberg (artikelnr. 97600501) 
– Montage op VDE-inbouwdoos met verloopplaat (6131/38-xxx) (behalve 

6131/20-xxx-500 + 6131/21-xxx-500) 

 

6.4.1 Plafondmontage ‘inbouw’ (bijvoorbeeld zwevende plafonds) 

 

 

 

Voorbereiding: 
■ Vooraf moet een uitsparing met een minimale 

diameter van ca. 68 mm in het plafond worden 
geboord. 

■ Er moet een voldoende lang stuk KNX-buskabel uit 
het boorgat steken. 

 
 

 

 

Aansluiting van de geïntegreerde KNX-
busaankoppelaar (achterkant van het apparaat): 
■ Verbind de KNX-buskabel met de meegeleverde  

2-polige busaansluitklem (zie aansluitschema in 
hoofdstuk 5.3). De aansluiting is ongevoelig voor 
fase/nul verwisseling 

■ Schuif de busaansluitklem in de hiervoor bestemde 
opsteekaansluiting. Schroef de optioneel 
meegeleverde trekontlasting erop. 

 
 

Ø 68 mm
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■ Voer het verbonden apparaat voorzichtig in de 
uitsparing. Hierbij moeten de klemmen naar boven 
worden gedrukt. 

 

 
 
 

 LET OP (geldt alleen voor apparaten 6131/50-xxx-500 
of 6131/51-xxx-500):  
■ De pijlen op het apparaat moeten in de lengterichting 

van de gang uitgelijnd zijn. 

 
 

 

 

■ Na de invoer klappen de klemmen automatisch 
omlaag en houden het apparaat in de juiste positie. 

■ Uitlijnen achteraf is niet mogelijk! 

 

 

  

Ø 68 mm

L1

B1

H

L2
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6.4.2 Plafondmontage ‘opbouw’ met opbouwbehuizing (optionele behuizing, artikelnr. 
6131/x9) 

 

 

 

■ Voer de KNX-buskabbel door één van de 
aangegeven openingen in de opbouwbehuizing.  
Er moet een voldoende lang stuk KNX-buskabel eruit 
steken.  

■ Bevestig de opbouwcontactdoos door middel van 
schroeven. 

 
 

 

 

■ Verwijder met behulp van een schroevendraaier de 
beide klemmen op het apparaat en gooi deze weg. 

 
 

 

 

Aansluiting van de geïntegreerde KNX-
busaankoppelaar (achterkant van het apparaat): 
 
■ Verbind de KNX-buskabel met de meegeleverde  

2-polige busaansluitklem (zie aansluitschema in 
hoofdstuk 5.3). De aansluiting is ongevoelig voor 
fase/nul verwisseling 

■ Schuif de busaansluitklem in de hiervoor bestemde 
opsteekaansluiting. 
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■ Voer het nu verbonden apparaat in de 
opbouwbehuizing zoals getoond in de afbeelding 
hiernaast. Let daarbij op de geleidingsrails. Het 
apparaat kan alleen zo worden ingevoerd! 

 
 

 LET OP (geldt alleen voor apparaten 6131/50-xxx-500 
of 6131/51-xxx-500): 
■ De pijlen op het apparaat en in de opbouwbehuizing 

moeten in de lengterichting van de gang uitgelijnd 
zijn. Daarop moet altijd worden gelet bij de 
positionering van de verloopplaat. 

 
 

L 1

B1

H

L2
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■ Draai nu het apparaat met de klok mee totdat het met 
opbouwbehuizing is uitgelijnd. 
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6.4.3 Plafondmontage ‘opbouw’ op VDE-inbouwdoos met verloopplaat (optionele 
verloopplaat, artikelnr. 6131/38-xxx) (behalve 6131/20-xxx-500 + 6131/21-xxx-500) 

 

  

 

■ Voer de KNX-buskabbel door één van de 
aangegeven openingen in de verloopplaat. Er moet 
een voldoende lang stuk KNX-buskabel eruit steken.  

■ Bevestig de verloopplaat door middel van schroeven. 

 
 

 

 

■ Verwijder met behulp van een schroevendraaier de 
beide klemmen op het apparaat en gooi deze weg. 

 
 

 

 

Aansluiting van de geïntegreerde KNX-
busaankoppelaar (achterkant van het apparaat): 
■ Verbind de KNX-buskabel met de meegeleverde  

2-polige busaansluitklem (zie aansluitschema in 
hoofdstuk 5.3). De aansluiting is ongevoelig voor 
fase/nul verwisseling 

■ Schuif de busaansluitklem in de hiervoor bestemde 
opsteekaansluiting. 
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■ Voer het nu verbonden apparaat in de verloopplaat 
zoals getoond in de afbeelding hiernaast. Let daarbij 
op de geleidingsrails. Het apparaat kan alleen zo 
worden ingevoerd! 

 
 

 

 

LET OP (geldt alleen voor apparaten 6131/50-xxx-500 
of 6131/51-xxx-500): 
■ De pijlen op het apparaat en in de verloopplaat 

moeten in de lengterichting van de gang uitgelijnd 
zijn. Daarop moet altijd worden gelet bij de 
positionering van de verloopplaat. 

 
 

 

 

■ Draai nu het apparaat met de klok mee totdat het met 
opbouwbehuizing is uitgelijnd. 

 

L 1

B1

H

L2
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6.5  Demontage 

 

 

Opmerking 
De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde! 

 

  



 

Inbedrijfname
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7 Inbedrijfname 

 

 

Opmerking 
De apparaten vormen een product in het KNX-systeem en voldoen aan de KNX-
richtlijnen. Gedetailleerde vakkennis door KNX-scholingen wordt verondersteld. 

 

7.1 Hardware 

 

 

Opmerking 
Lees de montageaanwijzingen in hoofdstuk 6. 

Het detectiebereik kan bovendien worden aangepast via vier afzonderlijk uitschakelbare 
sectoren (met parametrering). 
 

 

Opmerking 
Het apparaat heeft uiterst gevoelige sensoren en lenssystemen. 
■ Lenssegmenten niet afdekken of afplakken, omdat anders de werking van 

het apparaat wordt gestoord. 

 

7.2 Software 

Om het apparaat in bedrijf te kunnen nemen, moet een fysiek adres worden toegewezen. Het 
toewijzen van een fysiek adres en het instellen van de parameters gebeurt met de 
ingebruiknamesoftware ETS (vanaf versie ETS 3.0 f/Power Tool; ETS 4/Power Tool met native 
applicatie; ETS 5/ alleen native applicatie). 

 

7.2.1 Voorbereidende stappen 

1. Sluit via de KNX-interface, bijvoorbeeld de inbedrijfname-interface/-adapter 6149/21, een pc 
aan op de KNX-buslijn. Op de pc moet de ingebruiknamesoftware ETS (vanaf versie 
ETS 3.0 f/Power Tool; ETS 4/Power Tool met native applicatie; ETS 5/ alleen native 
applicatie) geïnstalleerd zijn. 

2. Schakel de busspanning in. 
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7.2.2 Fysiek adres toewijzen 
 

 

 

1.– Druk op de programmeertoets (A). 
– De rode (programmeer)-led brandt. 
– Na de programmering van het fysieke adres gaat de 

(programmeer-)led uit. 

 

 
 

 

Opmerking 
Bij de premium-varianten en bij de Busch-Wächter® Sky KNX kan de 
programmeermodus ook met de afstandsbediening in- en uitgeschakeld worden 
(rode toets). De modus schakelt na 5 minuten automatisch uit. 

 

7.2.3 Groepsadres(sen) toewijzen 

De groepsadressen worden toegewezen in combinatie met de ETS. 

 

7.2.4 Software-applicatie kiezen 

Meer informatie krijgt u via onze internetsupport (www.Busch-Jaeger.nl). De applicatie wordt via 
de ETS op het apparaat geladen. 

 

7.2.5 Beschrijving software-applicaties 

Met de ingebruiknamesoftware ETS kunnen verschillende functies gerealiseerd worden. De 
functie van het apparaat is afhankelijk van de in de software-applicatie gekozen parameters. 
Voor gedetailleerde applicatiebeschrijvingen met toelichting op de parameters zie hoofdstuk 11 
(alleen in de talen DE, EN, ES, FR, NL, IT). 

 

  

A
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7.2.6 Opmerkingen over de kalibratie van de interne lichtregelaar 

Voor de inbedrijfstelling van de aanwezigheidsmelder met een constantlichtfunctie zijn er 
verschillende parameters beschikbaar in de ETS. Deze parameters bieden veel 
instelmogelijkheden, om de werkwijze van het apparaat aan te passen aan individuele wensen 
en omstandigheden. Zo is het van belang welke meubels, vloerbedekkingen of ook 
interferentiebronnen zich in de ruimte bevinden. De in te stellen gewenste waarde in een ruimte 
met donkere meubels zal lager zijn dan die in een ruimte met een lichte vloer en lichte meubels. 
Ook kan er rekening worden gehouden met de invloed van interferentiefactoren zoals 
warmtebronnen of kortstondige veranderingen in lichtsterkte, bijvoorbeeld door voorbijtrekkende 
wolken. 

Voor een optimale werking van de constantlichtregeling moet de sensor voor de 
lichtsterktedetectie worden gekalibreerd. Hierbij moet rekening worden gehouden met het 
volgende: 

■ detectiebereik van de sensor voor de lichtsterktedetectie (zie volgende grafiek; geldt niet 
voor Busch-Wächter® Sky KNX). 

■ reflecterende eigenschappen van het vloermateriaal binnen het detectiebereik. 

 
 

 

Afb. 20: Detectiebereik van sensor voor lichtsterktedetectie (geldt niet voor Busch-Wächter® Sky KNX). 

 

De sensor wordt gekalibreerd met de bijbehorende software-applicatie. Lees hiervoor de 
onderstaande toelichtingen. 

Via de applicatie lichtsterktedetectie zijn er twee mogelijkheden voor het afstellen van de 
helderheid (zie Parameter (‘Correctiemethode voor interne helderheid’): 

 

  

2,5 m

0,8 m
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Object voor helderheidaanpassing gebruiken 

Via de applicatie lichtsterktedetectie is het mogelijk om met behulp van de volgende drie 
objecten een helderheidsaanpassing voor dag- en kunstlicht uit te voeren: 

■ (a) Helderheidaanpassing (daglicht) 

■ (b) helderheidaanpassing (uitgang 1) 

■ (c) helderheidaanpassing (uitgang 2) 
 

Voor het geval dat kunst- en daglicht door de sensor op dezelfde wijze worden waargenomen of 
als uitsluitende de bewegingsschakelaar-applicatie wordt gebruikt, is alleen een correct van de 
absolute helderheidswaarde nodig. Daartoe kan via het object helderheidsaanpassing (daglicht) 
de helderheidswaarde worden verzonden, die bij de op dat moment door het apparaat gemeten 
helderheid moet worden weergegeven. Daarmee wordt dan intern een correctiefactor berekend, 
die voorts voor het schalen / aanpassen van de intern gemeten helderheid wordt gebruikt. Deze 
afstelling is voldoende voor de bewegingsschakelaar-applicatie. Voor constantlichtregelaars en 
-schakelaars zijn eventueel meer stappen nodig, die hieronder worden beschreven. 

Voor het geval dat dag- en kunstlicht afzonderlijk moeten worden gecorrigeerd, wordt 
onderstaande methode aanbevolen: 

■ (a) daglichtaanpassing  

–  Meting bij voldoende daglicht uitvoeren (> 1/2 * gewenste waarde) 

– Kunstlicht uitschakelen 

– Helderheid met luxmeter op een gedefinieerd punt meten – bijvoorbeeld liggend op de 
werkplek met kijkrichting naar plafond – en wachten totdat de waarde vrijwel constant is. 
Waarde via het object helderheidsaanpassing (daglicht) naar het apparaat versturen. De 
tijd tussen meten en zenden zou kort mogelijk moeten zijn, om de waarschijnlijkheid 
voor de wijzigende lichtverhoudingen zo laag mogelijk te houden. 

■ (b) Aanpassing voor kanaal 1 

– Ruimte verduisteren 

– Kanaal 1 inschakelen (max. helderheid) en wachten totdat de helderheid vrijwel 
constant is  

– Helderheid met luxmeter meten net als eerder. Waarde via object 
‘helderheidsaanpassing (uitgang 1)’ naar apparaat sturen. 

■ (c) Aanpassing voor kanaal 2 

– M-meting (b) voor kanaal 2 herhalen. Daarvoor kanaal 1 uitschakelen 
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Bij de constantlichtregelaar is voor de afstelling nog een stap nodig, waarbij de karakteristiek 
van de aangesloten lampen afhankelijk van de uitgangswaarde van de regelaar automatisch 
wordt gemeten. 

Voor de uitvoering van de helderheidskalibratie moet het apparaat reeds zodanig gepara-
metreerd zijn, dat naast het object ‘start van helderheidskalibratie’ ook het uitgangsobject of de 
uitgangsobjecten met de bijbehorende aktoren verbonden zijn. Bovendien moeten de aktoren 
zo geparametreerd zijn dat de ontvangen waarden meteen worden ingesteld, om een correct 
verloop van de kalibratie te garanderen.  

Net als bij punt (b) moet ook hier de ruimte donker worden gemaakt om de invloed van de 
wijzigende daglichtverhoudingen tijdens de meting zo klein mogelijk te houden. Als dat niet 
mogelijk is, moet de afstelling in het donker of 's nachts worden uitgevoerd. Om zo goed 
mogelijke resultaten te verkrijgen, zouden de lampen reeds voor de kalibratie ingeschakeld 
moeten worden. De kalibratie kan beginnen als de gemeten helderheid constant is, d.w.z. als 
de opwarming van de lampen afgesloten is. 

De kalibratie verloopt nu als volgt: 

1. Start van helderheidskalibratie door versturen van een ‘1’ naar het object Helderheids-
kalibratie (in de applicatie constantlichtregelaar onder uitgebreide parameters). 

2. De lampen worden op 100% ingeschakeld. Daarna wordt minimaal 60s gewacht waarin de 
lampen kunnen opwarmen en hun volledige helderheid bereiken. Daarna wordt 
gecontroleerd in hoeverre de helderheid sinds de laatste meting gewijzigd is. Als de 
wijziging daarbij kleiner is dan een bepaald percentage t.o.v. de meetwaarde, wordt 
aangenomen dat de helderheid stabiel is en kan het eigenlijke kalibratieproces beginnen. 
Anders moet na een bepaalde tijd nog een meting uitgevoerd en weer de procentuele 
wijziging bepaald worden. Dit wordt zolang herhaald totdat een stabiele helderheidswaarde 
is bereikt. Maximaal echter tien keer. 

3. Daarna worden de uitgangswaarden gescheiden in stappen van 10% gereduceerd en wordt 
voor iedere waarde de bijbehorende helderheid bepaald, waarbij ook hier wordt gewacht 
totdat de helderheidswaarden stabiel zijn: 

– A1: 100% A2: 100% 

– A1: 100% A2: 90% 

– A1: 90% A2: 90% 

– …  … 

– A1: 0% A2: 0% 

4. Na afronding van de metingen worden de uitgangskarakteristieken berekend en opgeslagen 
in het apparaat. Bovendien wordt een succesvolle meting in de vorm van een ‘1’ op het 
object start van de helderheidskalibratie bevestigd. 

5.Als de kalibratie op grond van ongunstige lichtverhoudingen (sterk schommelende 
helderheidwaarden) niet binnen 6 minuten worden beëindigd, wordt de meting afgebroken 
en een ‘0’ via het object start van de helderheidskalibratie verzonden. 

 

 

Opmerking 
De kalibratie kan door het versturen van een ‘0’ via het object ‘start van de 
helderheidskalibratie’ worden afgebroken. In het geval dat slechts één uitgang 
wordt gebruikt, verloop de kalibratie ongeveer gelijk, maar dan slechts met de 
uitgangswaarden A1. 
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7.2.7 Verdere opmerkingen 

Gewenste waarde 
 

 

Opmerking 
De volgende opmerkingen zijn alleen relevant als de helderheid niet is afgesteld. 

 

U dient er rekening mee te houden dat de gewenste waarde in lux die in de parameter moet 
worden ingesteld niet gelijk is aan de waarde, die bijvoorbeeld op de hoogte van het bureaublad 
gewenst is. De lichtsensor is onder het plafond geïnstalleerd en kan slechts de lichtsterkte 
meten die door de tegenoverliggende oppervlakken wordt gereflecteerd. De gewenste waarde 
die moet worden ingevoerd is dan ook lager, dan de gewenste lichtwaarde op werkhoogte. Dim 
de lampen op de gewenste intensiteit. Sla vervolgens de gemeten lichtwaarde op met het object 
opslaan van de aanwezigheidsmelder. De opgeslagen waarde kan via het object voor de 
gewenste waarde ook worden uitgelezen. 

 

Uitgangen 

De aanwezigheidsmelder is in staat om via de beide uitgangen twee onafhankelijke lichtcircuits 
per kanaal te regelen. De waarde van uitgang 2 resulteert uit de waarde van uitgang 1 in de 
bijbehorende proportionaliteitsfactor. Als de gewenste waarde niet wordt bereikt, wordt ook 
daarboven geregeld. 

 

Voorbeeld: 

Een kantoorruimte is voorzien van twee lichtlijnen. Uitgang 1 regel de lichtlijn in het donkere 
gedeelte van de ruimte. Lichtlijn 2 aan de voorkant van de ruimte bij het venster is verbonden 
met uitgang 2. Voor de maximale helderheid overdag is een proportionaliteitsfactor van 70% 
voor uitgang 2 voldoende. 's Nacht is de volledige lichtsterkte in de ruimte van uitgang 1 en 
uitgang 2 niet voldoende. Uitgang 2 zou nu hoger regelen dan de proportionaliteitsfactor, totdat 
de ingestelde gewenste waarde of de volledige lichtsterkte van de lamp is bereikt. 

 

Nalooptijd 

De aanwezigheidsmelder schakelt de lampen in de ruimte uit of dimt deze als er geen beweging 
wordt gedetecteerd. Om ervoor te zorgen dat het licht niet meteen uitschakelt kan een 
nalooptijd worden ingesteld. Deze start op het moment dat geen beweging meer gedetecteerd 
wordt. Als binnen de nalooptijd een beweging wordt herkend, wordt deze weer gereset. 

 

Hysteresis 

De hysteresis is een procentuele waarde (+/-) die betrekking heeft op de gewenste waarde in 
lux. De hysteresis beschrijft de tolerantie voor het aanhouden van de gewenste waarde. De 
ingestelde waarde is voldoende voor de meeste toepassingen. 

 

 

  



 

Updatemogelijkheden
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8 Updatemogelijkheden 

Gebruik altijd de actuele firmware. De actuele downloadbestanden met de firmware-update 
vindt u in de elektronische catalogus (www.busch-jaeger-catalogue.com). Deze zijn ook 
verkrijgbaar in de KNX-onlineshop. De firmware wordt middels een ETS-applicatie via de KNX-
bus geüpdatet. 
 

 

Opmerking 
Lees ook de actuele informatie bij de downloadbestanden. Hierin staan ook 
instructies over het installeren van de firmware-update. 

 

 

  



 

Bediening
 

 

 

 

 

KNX Technisch handboek  2CKA002273B8668   │  23.02.2017 │62
 

9 Bediening 

9.1 Bediening met IR-afstandsbediening 

De premiumvarianten en de Busch-Wächter® Sky KNX hebben een sensor voor het ontvangen 
van infrarood-signalen. Daardoor kan bijvoorbeeld de IR-handzender 6010-25 worden gebruikt.  

Voor de bediening zijn twee kanalen beschikbaar, die op de zender kunnen worden gekozen: 
het blauwe en witte kanaal. 

Het volgende voorbeeld kan een hulp zijn bij de inbedrijfname. De infraroodfuncties kunnen in 
het apparaat worden geparametreerd. Voor de toets M1 (blauw en/of wit) wordt de functie 
‘schakelen bedieningswip links/rechts’ gekozen. Binnen deze functie verschijnt de parameter 
‘reactie bij stijgende flank’. Deze parameter moet op ‘AAN’ worden gezet. De functie bezit het 
communicatieobject ‘schakelen’. Dit object moet nu met het object ‘gewenste waarde 
schakelen’ van de constantlicht-applicatie worden verbonden. Zo wordt de actuele lichtwaarde 
als gewenste waarde opgeslagen als de toets M1 wordt ingedrukt. Het licht kan bijvoorbeeld 
met de handzender worden ingesteld. Daarvoor wordt eenvoudig aan één of meer toetsparen 
de functie ‘dimmen bedieningswip totaal’ toegewezen die direct aan de dimaktor worden 
gekoppeld. Gebruik nu het gekozen knoppenpaar om de gewenste lichtsterkte in te stellen en 
sla de waarde op met de toets M1. 

 

9.2 RC-5-code 

 

Afb. 21: RC-5-code 
 

 

Opmerking 
Lees ook de bijlage en het technisch handboek van de IR-afstandsbediening. 
Deze kunnen via de elektronische catalogus (www.busch-jaeger-catalogue.com) 
worden gedownload. 

 

 

 

 



 

Onderhoud
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10 Onderhoud 

Het apparaat is onderhoudsvrij. Bij beschadiging (bijvoorbeeld bij transport of opslag) mogen 
geen reparaties worden verricht. Als het apparaat wordt geopend, vervalt de aanspraak op 
garantie! 

Het apparaat moet toegankelijk zijn om bediening, keuring, visuele controle, onderhoud en 
reparaties mogelijk te maken (volgens DIN VDE 0100-520). 

10.1 Reiniging 

Verontreinigde apparaten kunnen worden schoongemaakt met een droge doek. Wanneer dit 
niet voldoende is, kan een licht met zeepoplossing bevochtigde doek worden gebruikt. Er 
mogen in geen geval bijtende / agressieve of schurende schoonmaakmiddelen zoals 
oplosmiddelen worden gebruikt. 

 
 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Toepassings-(applicatie)programma
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11 Applicatie-/parameterbeschrijvingen 

11.1 Toepassings-(applicatie)programma 

Het volgende toepassings-(applicatie)programma is beschikbaar: 

■ Aanwezigheidsmelder xxx KNX TP/1 

 

11.2 Overzicht applicaties  

Het applicatieprogramma voor de apparaten bevat de hieronder aangegeven KNX-applicaties: 

■ melder 

■ constantlichtschakelaar 

■ constantlichtregelaar 

■ HVAC 

■ lichtsterktedetectie 

■ Object-RTR 

■ IR-functies (wit) 

■ IR-functies (blauw) 

■ Logicafuncties 
 
 

 

Opmerking 
De beschikbaarheid van enkele applicaties is afhankelijk van de kanaalkeuze: 

 

Aanwezigheid 1: 
– melder 
– constantlichtschakelaar 
– constantlichtregelaar 
– inactief 

 

Aanwezigheid 2: 
– melder 
– constantlichtschakelaar 
– constantlichtregelaar 
– inactief 

 

Aanwezigheid 3: 
– melder 
– constantlichtschakelaar 
– HVAC 
– inactief 

 

Aanwezigheid 4: 
– melder 
– constantlichtschakelaar 
– inactief 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘melder’
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11.3 Applicatie ‘melder’ 

11.3.1 Algemene parameter – soort uitgang 
 

Opties: Master 

 Slave 
 

– Master: In de mastermodus worden er afhankelijk van de beweging aan- resp. uit-
telegrammen (naar een aktor) verzonden.  

– Slave: In de slavemodus worden bij bewegingsdetectie cyclisch aan-telegrammen  
(naar de nevenpost van een mastermelder) verzonden. 

 

11.3.2 Algemene parameter – ingang slave 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: het is niet mogelijk om telegrammen van een slave te ontvangen. 

– Ja: een 1-bit-communicatieobject “slave (ingang)” wordt vrijgegeven. Via deze ingang 
ontvangt de mastermelder de (aan-)telegrammen van de aangesloten slaves of van een 
impulsdrukker. Het aan-telegram van de slave is vergelijkbaar met een herkende beweging. 

 

11.3.3 Algemene parameter – uitgang is van het type 

Opties: 1 bit 

 1 byte 0..100% 

 1 byte 0...255 

 Lichtscènenummer 1..64 

 RTR-modusomschakeling (1 byte) 
 

– 1 bit: bestemd voor schakelaktoren. 

– 1 byte 0..100%: voor het aansturen van dimmers. 

– 1 byte 0..255: voor aktoren die met een waarde tussen 0 en 255 worden aangestuurd. 

– Lichtscènenummer 1..64: voor het aansturen van lichtscènes. 

– RTR-modusomschakeling (1 byte): om ruimtetemperatuurregelaars direct in een bepaalde 
bedrijfsmodus te schakelen: 

– auto 

– comfort 

– stand-by 

– ECO 

– vorst-/hittebeveiliging 
 

 

Opmerking 
Als het uitgangstype verandert, wisselen ook de instelmogelijkheden voor de 
parameters: 

– waarde voor inschakelen 
– waarde voor uitschakelen 

In dit handboek worden alleen de waarden voor de instelling 1 bit beschreven. 

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘melder’
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11.3.4 Algemene parameter – uitgangsobject zendt bij 

Opties: In-/uitschakelen 

 Inschakelen 

 Uitschakelen 
 

– In-/uitschakelen: zendt bij begin van beweging en aan het einde van de nalooptijd een 
telegram. 

– Inschakelen: zendt alleen bij begin van beweging een telegram. 

–  Uitschakelen: zendt alleen aan het einde van de nalooptijd een telegram. 
 
 

 

Opmerking 
Als inschakelen of uitschakelen is gekozen, worden de volgende parameters 
niet weergegeven: 
– waarde voor inschakelen 
– waarde voor inschakelen cyclisch zenden 
– waarde voor uitschakelen 
– waarde voor uitschakelen cyclisch zenden 
 

 

 

11.3.5 Algemene parameter – waarde voor inschakelen 

Opties: Aan 

 Uit 
 

– Aan: als de melder een beweging detecteert, wordt de waarde 1 via de bus verzonden. 

– Uit: als de melder een beweging detecteert, wordt de waarde 0 via de bus verzonden. 

 

 

11.3.6 Algemene parameter – waarde voor inschakelen cyclisch zenden 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: de ingestelde waarde wordt slechts één keer via de bus verzonden. 

– ja: de ingestelde waarde wordt cyclisch via de bus verzonden. 

– Bovendien wordt de parameter ‘cyclische herhaaltijd’ wordt weergegeven. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘melder’
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11.3.7 Algemene parameter – cyclische herhaaltijd (hh:mm:ss) 

Opties: 0:00:10 ... 0:00:30 ... 18:12:15 
 

– Hier wordt de tijd ingesteld die tussen het verzenden van twee telegrammen  
(geen waardewijziging) ligt. 

 

11.3.8 Algemene parameter – waarde voor uitschakelen 

Opties: Aan 

 Uit 
 

– Uit: als geen beweging meer wordt herkend en de nalooptijd verstreken is, wordt de  
waarde 0 via de bus verzonden. 

– Aan: als geen beweging meer wordt herkend en de nalooptijd verstreken is, wordt de 
waarde 1 via de bus verzonden. 

 

11.3.9 Algemene parameter – waarde voor uitschakelen cyclisch zenden 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: de ingestelde waarde wordt slechts één keer via de bus verzonden. 

– ja: de ingestelde waarde wordt cyclisch via de bus verzonden. 

– Bovendien wordt de parameter ‘cyclische herhaaltijd’ wordt weergegeven. 

 

11.3.10 Algemene parameter – cyclische herhaaltijd (hh:mm:ss) 

Opties: 0:00:10 ... 0:00:30 ... 18:12:15 
 

– Hier wordt de tijd ingesteld die tussen het verzenden van twee telegrammen ligt. 

 

11.3.11 Algemene parameter – nalooptijd (hh:mm:ss) 

Opties: 0:00:10 .. 0:05:00 .. 18:12:15 
 

– De nalooptijd is de tijd tussen de laatste gedetecteerde beweging en het versturen van het 
telegram ’waarde voor uitschakelen’. Als binnen deze tijd ‘weer een beweging wordt 
gedetecteerd, wordt de nalooptijdtimer opnieuw gestart.  

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘melder’
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11.3.12 Algemene parameter – helderheidsdrempel intern (lux) 

Opties: 1 .. 400 .. 1000 
 

– Met de helderheidsdrempel wordt vastgelegd bij welke luxwaarde de melders moeten 
reageren. Als de melder niet ingeschakeld is en de gemeten helderheid boven de ingestelde 
drempel ligt, wordt bij beweging geen telegram verzonden. 

 

 

11.3.13 Algemene parameter – gevoeligheid detector 

Opties: Omhoog 

 Gemiddeld 

 Laag 

 Maximum 
 

– Hoog: standaard - bedoeld voor gebruik binnen. 

– Gemiddeld: te gebruiken als er kleinere storende warmtebronnen in het zichtbereik 
aanwezig zijn. 

– Laag: te gebruiken als er grotere storende warmtebronnen in het zichtbereik aanwezig zijn. 

– Maximum: te gebruiken als er zich geen enkele storende warmtebronnen in het zichtbereik 
bevinden. 

 
 

 

Opmerking 
De gevoeligheid kan NIET via de reikwijdte worden gewijzigd. 
De gevoeligheid heeft betrekking op de sensoren 1, 2, 3, 4. 

 

Bij de apparaten 6131/50-xxx-500 en 6131/51-xxx-500 vervalt deze parameter. 
Hiervoor wordt de parameter ‘gevoeligheidssensor 1/2 en 3/4’ onder de 
sensorselectie gebruikt. 

 

 

11.3.14 Algemene parameter – uitgebreide parameters weergeven 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– Nee: alleen de belangrijkste parameters voor het instellen van de melder worden 
weergegeven. 

– Ja: alle parameters worden weergegeven, ook parameters die in de meeste gevallen niet 
nodig zijn. Voorbeelden: 

■ uitgebreide parameterinstellingen 

■ parameter statusindicatie 

■ parameter helderheid 

■ parameter externe impulsdrukkers 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘melder’
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11.3.15 Uitgebreide parameterinstellingen – bedrijfsmodus 

Opties: Automaat 

 Automatische uitschakeling 

 Automatisch inschakelen 

 Bewaking 
 

– Automatisch = automatisch in- en uitschakelen. 

In de bedrijfsmodus ‘Automatisch’ schakelt de melder automatisch in bij de detectie van een 
beweging. Na de ingestelde nalooptijd vanaf de laatste detectie wordt de melder 
automatisch uitgeschakeld. 

– Automatisch uitschakelen = handmatig inschakelen en automatisch uitschakelen. 

In de bedrijfsmodus ‘automatisch uitschakelen’ moet de melder handmatig via het object 
‘externe impulsdrukker (ingang)’ worden ingeschakeld. De melder wordt rekening houdend 
met de nalooptijd automatische uitgeschakeld. 

– Automatisch inschakelen = automatisch inschakelen en handmatig uitschakelen. 

In de bedrijfsmodus ‘automatisch inschakelen’ schakelt de melder automatisch in bij de 
detectie van een beweging. Het uitschakelen vindt plaats door ontvangst van een uit-
telegram op het object ‘externe impulsdrukker (ingang)’. Opmerking: Na 6 uur schakelt de 
melder automatisch uit. 

– Bewaken = automatisch inschakelen bij voldoende beweging binnen een bepaalde tijd en 
automatisch uitschakelen na een vaste nalooptijd van 2 seconden . 

In de bedrijfsmodus ‘bewaking’ schakelt de melder lichtonafhankelijk aan als binnen de 
ingestelde tijd een instelbaar aandeel aan beweging is gedetecteerd. Het uitschakelen vindt 
2 seconden na het inschakelen en de laatste bewegingsdetectie plaats. 

 

 

Opmerking 
In de bedrijfsmodi ‘automatisch’, ‘automatisch inschakelen’ en ‘automatisch 
uitschakelen’ kan er handmatig worden in- en uitgeschakeld via de externe 
impulsdrukker (ingang). Deze externe impulsdrukker wordt onder de parameter 
‘externe impulsdrukker’ geactiveerd. Bij handmatig uitschakelen wordt de 
bewegingsdetectie voor de dode tijd onderdrukt. De dode tijd is bedoeld om 
direct herinschakelen te verhinderen.  
Voorbeeld: Een persoon schakelt het licht handmatig uit omdat hij de ruimte 
verlaat. Zonder de dode tijd zou de erkende beweging bij het verlaten een 
nieuwe inschakeling tot gevolg hebben. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘melder’
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11.3.16 Uitgebreide parameterinstellingen – tweetraps uitschakelen gebruiken 

 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen zichtbaar als de parameter ‘uitgang is van het type’ op 
1 byte 0..100% of 1 byte 0..255 staat. 

 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: de melder heeft een nalooptijd en stuurt na de nalooptijd, datgene wat onder de 
parameter ‘waarde voor uitschakelen’ ingesteld is. 

– ja: de melder schakelt na de nalooptijd pas naar de ingestelde gereduceerde helderheid en 
stuurt dan pas na de nalooptijd voor de gereduceerde helderheid de waarde die onder de 
parameter ‘waarde voor uitschakelen’ ingesteld is. 

 

Voorbeeld: nalooptijd = 5 minuten 

– waarde voor uitschakelen = 0% 

– waarde voor gereduceerde helderheid = 20% 

– nalooptijd gereduceerde helderheid = 3 minuten 

Als nu geen beweging meer herkend op, wordt het licht na 5 minuten op 20% gedimd en dan na 
weer 3 minuten op 0% (uitschakelen). 

 

 

11.3.17 Uitgebreide parameterinstellingen – waarde voor gereduceerde helderheid (%) 

Opties: 0 .. 20 .. 100 
 

– Hier wordt de waarde voor de gereduceerde helderheid ingesteld. Op deze waarde moet de 
melder na afloop van de nalooptijd het licht dimmen. 

 

 

11.3.18 Uitgebreide parameterinstellingen – nalooptijd voor gereduceerde helderheid 
(hh:mm:ss) 

Opties: 0:00:10 .. 0:05:00 .. 18:12:15 
 

– Hier wordt de waarde voor de nalooptijd met gereduceerde helderheid ingesteld. De 
complete nalooptijd bestaat dan uit de nalooptijd + nalooptijd gereduceerde helderheid. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘melder’
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11.3.19 Uitgebreide parameterinstellingen – gedwongen uitschakeling gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: de melder schakelt niet na een bepaalde tijd een keer uit om een nieuwe 
helderheidsmeting uit te voeren. 

– ja: de melder schakelt na 3x nalooptijd of minimaal na 90 minuten resp. maximaal na 24 uur 
een keer uit om een nieuwe helderheidsmeting uit te voeren. 

Als de aanwezigheidsmelder ingeschakeld is, werkt hij lichtonafhankelijk, probleem: bij 
bewegingsdetectie blijft het licht aan, hoewel het eventueel al licht genoeg is. Door activering 
van deze parameter kan dit effect worden vermeden. 

 

 

11.3.20 Uitgebreide parameterinstellingen – object voor nalooptijd gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: de nalooptijd kan alleen via de parameterinstelling ‘nalooptijd’ worden gewijzigd. 

– ja: er is een afzonderlijk 2-byte-object ‘nalooptijd (ingang)’, waarmee men de nalooptijd van 
de melder kan wijzigen. De tijd wordt ingevoerd in seconden. Een nalooptijd van 4 minuten 
heeft daarmee bijvoorbeeld een waarde van 240 seconden. 

 
 

 

Opmerking 
De waarde die men kan zenden liggen tussen 10 en 65535 seconden. Als een 
te hoge of te lage waarde verzonden wordt, wordt deze waarde automatisch aan 
de grenswaarde aangepast: 
– waarde < 10 -> waarde = 10 
– waarde > 65535->waarde = 65535 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘melder’
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11.3.21 Uitgebreide parameterinstellingen – object voor nalooptijd gered. helderheid gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: de nalooptijd kan alleen via de parameterinstelling ‘nalooptijd gereduceerde helderheid’ 
worden gewijzigd. 

– ja: er is een afzonderlijk 2-byte-object ‘nalooptijd gereduceerde helderheid (ingang)’, 
waarmee men de nalooptijd voor de gereduceerde helderheid van de melder kan wijzigen. 
De tijd wordt ingevoerd in seconden. Een nalooptijd van 4 minuten heeft daarmee 
bijvoorbeeld een waarde van 240 seconden. 

 

 

Opmerking 
De waarde die men kan zenden liggen tussen 10 en 65535 seconden. Als een 
te hoge of te lage waarde verzonden wordt, wordt deze waarde automatisch aan 
de grenswaarde aangepast: 
– waarde < 10 -> waarde = 10 
– waarde > 65535->waarde = 65535 

 

 

11.3.22 Uitgebreide parameterinstellingen – object voor testmodus gebruiken  

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: het is niet mogelijk om de meldeer in een testmodus te zetten om het detectiebereik te 
testen. 

– ja: er is een afzonderlijk 1-bit-object ‘testmodus activeren (ingang)’, waarmee men de 
testmodus met een 1 kan activeren. De functie wordt weer teruggezet door de ontvangst 
van een 0 op dit object of automatisch na 10 minuten. Tijdens de testmodus fungeert de led 
als bewegingsdetectie-indicatie. 

 

 

11.3.23 Uitgebreide parameterinstellingen – object voor aktorstatus gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: Er is geen afzonderlijke object ‘aktorstatus’ om deze met de status van een aktor te 
verbinden. 

– ja: een 1-bit-communicatieobject ‘aktorstatus (ingang)’ wordt vrijgegeven. Deze wordt met 
de status van bijvoorbeeld een schakelaktor verbonden. Als deze aktor via een centraal 
commando uitgeschakeld wordt, wordt dit aan de melder gemeld zodat deze meteen na de 
dode tijd weer gereed is voor inschakelen. 

 

  

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘melder’
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11.3.24 Uitgebreide parameterinstellingen – object status handmatig aan/uit gebruiken 

 

 

Opmerking 
Deze parameter wordt alleen weergegeven als automatisch in-/uitschakelen 
en/of de externe impulsdrukker geactiveerd is. 

 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen afzonderlijk object status ‘handmatig aan/uit’ om de status van de regeling te 
bewaken. 

– ja: een 1-bit-communicatieobject status ‘handmatig aan/uit (uitgang)’ wordt vrijgegeven.  
Dit object stuurt een aan-telegram als de bewegingsschakelaar gedeactiveerd en alleen een 
handmatige bediening via de externe impulsdrukkeringang mogelijk is. Als dit object een uit-
telegram stuurt, schakelt de bewegingsschakelaar weer naar automatisch bedrijf. 

 

 

11.3.25 Uitgebreide parameterinstellingen – dode tijd (ss.fff) 

Opties: 00.100 .. 01.250 .. 59.999 
 

– De ingestelde dode tijd wordt gestart na het uitschakelen van de melder door het aflopen 
van de nalooptijd of als een uitschakeltelegram op de objecten ‘externe impulsdrukker’ of 
‘aktorstatus wordt ontvangen. 

Als binnen deze tijd een beweging wordt gedetecteerd, dan wordt de melder niet meteen 
ingeschakeld. De dode tijd wordt eerst met 7 seconden verlengd. Als er na deze 7 
seconden nog steeds beweging plaatsvindt, schakelt de melder weer in. 

Als tijdens de dode tijd geen beweging wordt gedetecteerd, is de melder na de dode tijd 
weer gereed om in te schakelen.  

Dit gedrag kan bijvoorbeeld belangrijk zijn als de lamp sterk afkoelt en het detectiebereik 
van de melder ligt. Zonder blokkeringen zouden er ongewilde inschakelingen voorkomen. 
De dode tijd is bedoeld om direct herinschakelen te verhinderen. Voorbeeld: Een persoon 
schakelt het licht handmatig uit omdat hij de ruimte verlaat. Zonder de dode tijd zou de 
erkende beweging bij het verlaten een nieuwe inschakeling tot gevolg hebben.  

 

 

Opmerking 
– Het object ‘externe impulsdrukker’ wordt onder de parameter ‘externe 

impulsdrukker’ geactiveerd. 
– Het object ‘aktorstatus’ wordt onder de parameter ‘statusindicatie’ 

geactiveerd. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘melder’
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11.3.26 Uitgebreide parameterinstellingen – instellingen bij download overschrijven 

Opties: Ja 

 Nee 
 

– ja: als men de applicatie opnieuw in de melder laadt, worden de via de bus gewijzigde 
waarden overschreven door de geparametreerde waarden van de ETS-applicatie. 

– nee: als men de applicatie opnieuw in de melder laadt, worden de via de bus gewijzigde 
waarden niet overschreven door de geparametreerde waarden van de ETS-applicatie.  

 

Waarden: 

– nalooptijden 

– externe/interne helderheidsdrempel 

– helderheidscorrectie (daglicht), zie applicatie ‘lichtsterktedetectie’ 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘melder’
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11.3.27 Parameter helderheid – object voor lichtonafhankelijke detectie gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen afzonderlijk object voor de ‘lichtonafhankelijke detectie’. 

– ja: er wordt een 1-bit-communicatieobject ‘lichtonafhankelijke detectie (ingang)’ vrijgegeven. 
Via dit object kan men de melder lichtonafhankelijk laten schakelen. 

 

 

11.3.28 Parameter helderheid – lichtonafhankelijke detectie activeren met 

Opties: Aan-telegram 

 Uit-telegram 
 

– Aan-telegram: De lichtonafhankelijke detectie wordt met een 1-telegram geactiveerd en met 
een 0-telegram gedeactiveerd.  

– Uit-telegram: De lichtonafhankelijke detectie wordt met een 0-telegram geactiveerd en met 
een 1-telegram gedeactiveerd.  

 

 

11.3.29 Parameter helderheid – lichtonafhankelijke detectie na terugkeer busspanning 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– Nee: de lichtonafhankelijke detectie is na de terugkeer van de busspanning, een nieuwe 
programmering of een reset gedeactiveerd. 

– Ja: de lichtonafhankelijke detectie is na de terugkeer van de busspanning, een nieuwe 
programmering of een reset geactiveerd. 

 

11.3.30 Parameter helderheid – ingang slave houdt rekening met helderheid 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: ieder AAN-telegram op het object ‘ingang slave’ zorgt ervoor dat de melder inschakelt 
of dat de nalooptijd teruggezet wordt. Dit gebeurt onafhankelijk van de omstandigheid of de 
feitelijke helderheid onder of boven de helderheidsdrempel ligt. 

– ja: alleen als de feitelijke helderheid onder de helderheidsdrempel ligt, wordt de melder 
ingeschakeld of de nalooptijd teruggezet.  

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘melder’
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11.3.31 Parameter helderheid – gebruikte helderheid 

Opties: Lichtonafhankelijk 

 Alleen intern 

 Alleen extern 

 Intern of extern 
 

– lichtonafhankelijk: de melder functioneert lichtonafhankelijk en schakelt bij iedere beweging. 

– alleen intern: de melder gebruikt zijn eigen gemeten helderheid en helderheidsdrempel 
intern om te beslissen of bij beweging wordt ingeschakeld. 

– alleen extern: een 2-byte-communicatieobject ‘externe helderheid (ingang)’ wordt 
vrijgegeven. De melder gebruikt deze extern gemeten helderheid (bijvoorbeeld door extern 
aangebrachte helderheidsvoeler) en de parameter ‘helderheidsdrempel extern (lux)’ om te 
beslissen of bij beweging wordt ingeschakeld. 

– intern of extern: pas als de intern gemeten helderheid onder de ‘helderheidsdrempel intern’ 
of de extern gemeten helderheid onder de ‘helderheidsdrempel extern’ komt te liggen wordt 
de melder geactiveerd. 

 

 

11.3.32 Parameter helderheid – object voor interne helderheidsdrempel gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen afzonderlijk object ‘helderheidsdrempel intern’. 

– ja: een 2-byte-communicatieobject ‘helderheidsdrempel intern (ingang)’ wordt vrijgegeven. 
Hiermee kan men de schakeldrempel waarbij de melder wordt geactiveerd wijzigen. De 
waarde wordt in lux naar dit object verzonden. 

 

 

Opmerking 
Het waardebereik ligt tussen 0,5 – 1100 lux. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘melder’
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11.3.33 Parameter helderheid – object voor externe helderheidsdrempel gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen afzonderlijk object ‘helderheidsdrempel extern’. 

– ja: een 2-byte-communicatieobject ‘helderheidsdrempel extern (ingang)’ wordt vrijgegeven. 
Hiermee kan men de schakeldrempel waarbij de melder wordt geactiveerd wijzigen. De 
waarde wordt in lux naar dit object verzonden. 

 

 

Opmerking 
Het waardebereik ligt tussen 0,5 – 1100 lux. 

 

 

11.3.34 Parameter helderheid – helderheidsdrempel extern (lux) 

Opties: 1 .. 500 .. 1000 
 

– Met de helderheidsdrempel wordt vastgelegd bij welke luxwaarde de melders moeten 
reageren. Als de melder niet ingeschakeld is en de gemeten helderheid boven de ingestelde 
drempel ligt, wordt bij beweging geen telegram verzonden. Deze drempel geldt alleen voor 
de externe helderheid. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘melder’
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11.3.35 Parameter externe impulsdrukker – object externe impulsdrukker gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen afzonderlijk object ‘externe impulsdrukker’. 

– ja: een 1-bit-communicatieobject ‘externe impulsdrukker (ingang)’ wordt vrijgegeven. Via het 
object is het mogelijk om de (uitgangs-)toestand van de melder met behulp van een 1-bit 
telegram te wijzigen. Dit is met name bedoeld voor het uitschakelen in de modus 
‘automatisch inschakelen’ en voor het inschakelen in de modus ‘automatisch uitschakelen’. 

 

 

11.3.36 Parameter externe impulsdrukker – externe impulsdrukker schakelt in met 

Opties: Aan-telegram 

 Uit-telegram 
 

– Aan-telegram: de melder wordt met een 1-telegram geactiveerd en met een 0-telegram 
gedeactiveerd. 

– Uit-telegram: de melder wordt met een 0-telegram geactiveerd en met een 1-telegram 
gedeactiveerd.  

  

 

11.3.37 Parameter externe impulsdrukker – object omschakeling handmatige werking 
gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen afzonderlijk object ‘omschakeling handmatige werking’. 

– ja: een 1-bit-communicatieobject ‘omschakeling handmatige werking (ingang)’ wordt 
vrijgegeven. Als op deze ingang een aan-telegram wordt ontvangen wordt de melder 
gedeactiveerd. In dit geval is slechts nog de handmatige bediening via het ‘object externe 
impulsdrukker’ mogelijk. De ontvangst van een uit-telegram zet de melder weer terug in de 
meldermodus. 

 

 

11.3.38 Parameter externe impulsdrukker – handmatige werking wordt geactiveerd met 

Opties: Aan-telegram 

 Uit-telegram 
 

– Aan-telegram: de melder wordt met een 1-telegram gedeactiveerd en met een 0-telegram 
geactiveerd. 

– Uit-telegram: de melder wordt met een 0-telegram gedeactiveerd en met een 1-telegram 
geactiveerd.  

 

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘melder’
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11.3.39 Sensorselectie – sensor 1..4 gebruiken 

Opties: Ja 

 Nee 
 

– Ja: deze sensor is actief en detecteert beweging. 

– Nee: deze sensor is uitgeschakeld en in dit bereik wordt geen beweging meer gedetecteerd. 
 

 

Opmerking 
Geldt niet voor de apparaten 6131/50-xxx-500 en 6131/51-xxx-500. Hier kunnen 
de sensorgroepen 1/2 of 3/4 worden geactiveerd. 
De instelling vindt plaats met de parameter ‘gevoeligheid 1/2 en 3/4’ 

 

 

 

11.3.40 Gevoeligheid sensor 1/2 en 3/4 

Opties: Maximum 

 Omhoog 

 Gemiddeld 

 Laag 

 Uit 
 

– Maximum: te gebruiken als er zich geen enkele storende warmtebronnen in het zichtbereik 
bevinden. 

– Hoog: standaard - bedoeld voor gebruik binnen. 

– Gemiddeld: te gebruiken als er kleinere storende warmtebronnen in het zichtbereik 
aanwezig zijn. 

– Laag: te gebruiken als er grotere storende warmtebronnen in het zichtbereik aanwezig zijn. 

– Uit: sensorgroep wordt gedeactiveerd. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘melder’
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11.3.41 Vrijgave – vrijgaveobject melder gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen object waarmee de melder geblokkeerd of vrijgegeven kan worden. 

– ja: een 1-bit-communicatieobject ‘vrijgave beweging (ingang)’ wordt vrijgegeven. Via dit 
object is het mogelijk om de melder vrij te geven en te blokkeren. Tijdens de blokkering 
worden geen telegrammen door de melder verzonden. 

  

 

11.3.42 Vrijgave – vrijgave met 

Opties: Aan-telegram 

 Uit-telegram 
 

– AAN-telegram: bij ontvangst van waarde 1 op het object ‘vrijgave beweging (ingang)’ wordt 
de melder vrijgegeven en bij de waarde 0 geblokkeerd. 

– UIT-telegram: bij ontvangst van waarde 0 op het object ‘vrijgave beweging (ingang)’ wordt 
de melder vrijgegeven en bij de waarde 1 geblokkeerd. 

 

 

11.3.43 Vrijgave – melder is na terugkeer busspanning 

Opties: Vrijgegeven 

 Geblokkeerd 
 

– Vrijgegeven: het apparaat is vrijgegeven en functioneert normaal als de busspanning 
onderbroken of als het apparaat opnieuw geprogrammeerd werd, evenals na een reset.  

– Geblokkeerd: het apparaat is geblokkeerd en moet pas weer voor de normale werking 
worden vrijgegeven als de busspanning onderbroken of als het apparaat opnieuw 
geprogrammeerd werd, evenals na een reset. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘melder’
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11.3.44 Vrijgave – uitgang zendt bij vrijgave 

Opties: Geen telegram 

 Actuele toestand 

 Eenmalig waarde voor inschakelen 

 Eenmalig waarde voor uitschakelen 
 

– geen telegram: bij vrijgave wordt geen telegram verzonden. 

– Actuele toestand: bij vrijgave controleert de melder of een beweging aanwezig is en ook of 
de helderheid onder de helderheidsdrempel ligt. Zo ja, dan wordt eenmalig de waarde voor 
inschakelen verzonden. Anders wordt eenmalig de ‘waarde voor uitschakelen’ verzonden. 

– eenmalig waarde voor inschakelen: bij vrijgave wordt eenmalig de waarde verzonden,  
die onder de parameter ‘waarde voor inschakelen’ geparametreerd is. 

– eenmalig waarde voor uitschakelen: bij vrijgave wordt eenmalig de waarde verzonden,  
die onder de parameter ‘waarde voor uitschakelen’ geparametreerd is. 

 

11.3.45 Vrijgave – uitgang zendt bij blokkeren 

Opties: Geen telegram 

 Uit na afloop van de nalooptijd 

 Eenmalig waarde voor uitschakelen 

 Eenmalig waarde voor inschakelen 
 

– geen telegram: bij blokkeren wordt geen telegram verzonden. 

– uit na afloop van de nalooptijd: bij blokkeren wordt de nalooptijd opnieuw gestart en pas na 
afloop van deze tijd stuurt de melder de waarde die onder de parameter ‘waarde voor 
uitschakelen’ geparametreerd is. 

– eenmalig waarde voor uitschakelen: bij blokkeren wordt eenmalig de waarde verzonden,  
die onder de parameter ‘waarde voor uitschakelen’ geparametreerd is. 

– eenmalig waarde voor inschakelen: bij blokkeren wordt eenmalig de waarde verzonden,  
die onder de parameter ‘waarde voor inschakelen’ geparametreerd is. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘melder’
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11.3.46 Uitgebreide parameterinstellingen (bewaking) – bewakingstijdvenster 

Opties: 0:00:01 .. 0:00:30 .. 00:10:00   hh:mm:ss 
 

– Het bewakingstijdvenster houdt verband met de minimale activiteit in het 
bewakingstijdvenster. Het telegram wordt pas verzonden als binnen het 
bewakingstijdvenster, bijvoorbeeld 50% minimale activiteit, beweging herkend wordt.  

 

Voorbeeld: 

– Bewakingstijdvenster = 30 seconden 

– Minimale activiteit in bewakingstijdvenster = 50% 

Als zich nu iemand gedurende 15 seconden binnen de 30 seconden beweegt, wordt de waarde 
voor inschakelen op de bus verzonden. Let op: de sensor trilt meer of minder na, afhankelijk 
van de signaalsterkte. 

 

 

11.3.47 Uitgebreide parameterinstellingen (bewaking) – minimale activiteit in 
bewakingstijdvenster 

Opties: 10% .. 50% .. 100% 
 

– Zie parameter ‘bewakingstijdvenster’. 

 

11.3.48 Uitgebreide parameterinstellingen (bewaking) – dode tijd (ss.fff) 

Opties: 00.100 .. 01.250 .. 59.999 
 

– De ingestelde dode tijd wordt gestart na het uitschakelen van de melder door het aflopen 
van de nalooptijd of als een uitschakeltelegram op de objecten ‘externe impulsdrukker’ of 
‘aktorstatus’ wordt ontvangen. 

Als binnen deze tijd een beweging wordt gedetecteerd, dan wordt de melder niet meteen 
ingeschakeld. De dode tijd wordt eerst met 7 seconden verlengd. Als er na deze 7 
seconden nog steeds beweging plaatsvindt, schakelt de melder weer in. 

Als tijdens de dode tijd geen beweging wordt gedetecteerd, is de melder na de dode tijd 
weer gereed om in te schakelen.  

Dit gedrag kan bijvoorbeeld belangrijk zijn als de lamp sterk afkoelt en het detectiebereik 
van de melder ligt. Zonder blokkeringen zouden er ongewilde inschakelingen voorkomen. 
De dode tijd is bedoeld om direct herinschakelen te verhinderen. Voorbeeld: Een persoon 
schakelt het licht handmatig uit omdat hij de ruimte verlaat. Zonder de dode tijd zou de 
erkende beweging bij het verlaten een nieuwe inschakeling tot gevolg hebben.  

 

 

Opmerking 
– Het object ‘externe impulsdrukker’ wordt onder de parameter ‘externe 

impulsdrukker’ geactiveerd. 
–  Het object ‘aktorstatus’ wordt onder de parameter ‘statusindicatie’ 

geactiveerd. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘melder’
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11.3.49 Uitgebreide parameterinstellingen (bewaking) – instellingen bij download overschrijven 

Opties: Ja 

 Nee 
 

– ja: als men de applicatie opnieuw in de melder laadt, worden de via de bus gewijzigde 
waarden overschreven door de geparametreerde waarden van de ETS-applicatie.  

– nee: als men de applicatie opnieuw in de melder laadt, worden de via de bus gewijzigde 
waarden niet overschreven door de geparametreerde waarden van de ETS-applicatie.  

 

Waarden: 

– nalooptijden 

– externe/interne helderheidsdrempel 

– helderheidscorrectie (daglicht), zie applicatie ‘lichtsterktedetectie’ 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtschakelaar’
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11.4 Applicatie ‘constantlichtschakelaar’ 

11.4.1 Algemene parameter – uitgang is van het type 

Opties: 1 bit 

 1 byte 0..100% 

 1 byte 0...255 

 Lichtscène-nummer (1-64) 

 RTR-modusomschakeling (1 byte) 

 2 byte float 
 

– 1 bit: bestemd voor schakelaktoren. 

– 1 byte 0..100%: voor het aansturen van dimmers. 

– 1 byte 0..255: voor aktoren die met een waarde tussen 0 en 255 worden aangestuurd. 

– Lichtscènenummer 1..64: voor het aansturen van lichtscènes. 

– RTR-modusomschakeling (1 byte): om ruimtetemperatuurregelaars direct in een bepaalde 
bedrijfsmodus te schakelen: 

– auto 

– comfort 

– stand-by 

– ECO 

– vorst-/hittebeveiliging 

– 2 byte float: om bijvoorbeeld een bepaalde temperatuur te zenden 
 

 

Opmerking 
Als het uitgangstype verandert, wisselen ook de instelmogelijkheden voor de 
parameters: 
– waarde voor inschakelen uitgang 1 
– waarde voor uitschakelen uitgang 1 
en indien geactiveerd ook voor: 
– waarde voor inschakelen uitgang 2 
– waarde voor uitschakelen uitgang 2 
In dit handboek worden alleen de waarden voor de instelling 1 bit beschreven. 

 

 

11.4.2 Algemene parameter – waarde voor inschakelen cyclisch zenden 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: de ingestelde waarde wordt slechts één keer via de bus verzonden. 

– ja: de ingestelde waarde wordt cyclisch via de bus verzonden. 

– Bovendien wordt de parameter ‘cyclische herhaaltijd’ wordt weergegeven. 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtschakelaar’
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11.4.3 Algemene parameter – cyclische herhaaltijd (hh:mm:ss) 

Opties: 0:00:10 .. 0:00:30 .. 18:12:15 
 

– Hier wordt de tijd ingesteld die tussen het verzenden van twee telegrammen ligt. 

 

 

11.4.4 Algemene parameter – waarde voor inschakelen uitgang 1 

Opties: Aan 

 Uit 
 

– Aan: als de aanwezigheidsmelder een beweging detecteert, wordt de waarde 1 via de bus 
verzonden. 

– Uit: als de aanwezigheidsmelder een beweging detecteert, wordt de waarde 0 via de bus 
verzonden. 

 

 

11.4.5 Algemene parameter – waarde voor uitschakelen uitgang 1 

Opties: Aan 

 Uit 

– Uit: als geen beweging meer wordt herkend en de nalooptijd verstreken is, wordt de waarde 
0 via de bus verzonden. 

– Aan: als geen beweging meer wordt herkend en de nalooptijd verstreken is, wordt de 
waarde 1 via de bus verzonden. 

 

 

11.4.6 Algemene parameter – helderheidsdrempel (lux) 

Opties: 1 .. 20 .. 1000 

– Hiermee wordt de gewenste helderheid voor de ruimte ingesteld. Onder deze drempel - 
hysteresis zal de aanwezigheidsmelder bij hysteresis schakelen. De aanwezigheidsmelder 
zal weer uitschakelen als: gemeten helderheid - kunstlichtaandeel = helderheidsdrempel + 
hysteresis. 

 

 

Opmerking 
De waarde ingevoerde waarde is lager dan de in de ruimte via een luxmeter 
ingestelde regelwaarde. Dit is afhankelijk van de kalibratie van de 
helderheidssensor bij de helderheidsdetectie-instellingen. Als men daar het 
object voor helderheidsaanpassing gebruikt, moet hier de gewenste helderheid 
voor het werkblad ingesteld worden. 

 

Voorbeeld: 

De helderheid moet op het werkbladoppervlak 500 lux bedragen. De aanwezigheidsmelder 
bepaalt echter de benodigde helderheid op de positie waarop hij is aangebracht (bijvoorbeeld 
aan het plafond meet hij slechts 20 lux). Dat betekent dat tussen de helderheid op het verlichte 
bureau en op het plafond een verschil bestaat. 

Als men nu het object voor de ‘helderheidsaanpassing (daglicht)’ resp. de objecten 
‘helderheidsaanpassing (uitgang 1 / 2)’ gebruikt, kan men (na kalibratie van de 
helderheidssensor) hier de 500 lux invullen. 

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtschakelaar’
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11.4.7 Algemene parameters – hysteresis (%) 

Opties: 10 .. 12 .. 100 
 

– Schakeldrempel = helderheidsdrempel ± hysteresis. 
 

De hysteresis voorkomt een frequent schakelen, wanneer de omgevingshelderheid zich in de 
buurt van de helderheidsdrempel bevindt. 

 

 

11.4.8 Algemene parameter – nalooptijd (hh:mm:ss) 

Opties: 0:00:10 .. 0:03:00 .. 18:12:15 
 

– De nalooptijd is hier iets anders dan bij de bewegingsschakelaar. Hier wordt de nalooptijd 
gestart als de sensoren geen beweging meer detecteren. Als de aanwezigheidsmelder 
tijdens de nalooptijd een beweging detecteert, wordt de nalooptijdtimer gestart.  

 

 

11.4.9 Algemene parameters – gebruikte lamp 

Opties: (Compacte) fluorescentielamp 

 Led / halogeen 
 

Door het selecteren van de gebruikte lamp wordt de tijd aangegeven, waarna de 
constantlichtschakelaar begint het kunstlichtaandeel buiten beschouwing te laten. Enkele 
lampen hebben veel tijd nodig om de maximale helderheid te bereiken, bijvoorbeeld 
fluorescentielampen. Meten..Schakelen..Tijd..Meten; Kunstlicht = ∆ helderheid 

– (Compacte) fluorescentielamp: vertragingstijd 4 minuten 

– Led / halogeen: geen vertragingstijd 

 

11.4.10 Algemene parameter – gevoeligheid detector 

Opties: Omhoog 

 Gemiddeld 

 Laag 

 Maximum 
  

– Hoog: standaard - bedoeld voor gebruik binnen. 

– Gemiddeld: te gebruiken als er kleinere storende warmtebronnen in het zichtbereik 
aanwezig zijn. 

– Laag: te gebruiken als er grotere storende warmtebronnen in het zichtbereik aanwezig zijn. 

– Maximum: te gebruiken als er zich geen enkele storende warmtebronnen in het zichtbereik 
bevinden. 

 

 

Opmerking 
De gevoeligheid kan NIET via de reikwijdte worden gewijzigd. 
De gevoeligheid heeft betrekking op de sensoren 1, 2, 3, 4. 
 
Bij de apparaten 6131/50-xxx-500 en 6131/51-xxx-500 vervalt deze parameter. 
Hiervoor wordt de parameter ‘gevoeligheidssensor 1/2 en 3/4’ onder de 
sensorselectie gebruikt. 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtschakelaar’
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11.4.11 Algemene parameter – uitgebreide parameters weergeven 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee alleen de belangrijkste parameters voor het instellen van de aanwezigheidsmelder 
worden weergegeven. 

– Ja: men ziet alle parameters, ook parameters die in de meeste gevallen niet nodig zijn.  
 

Voorbeelden: 

– Uitgebreide parameter 

– Sensorselectie 

– Vrijgave 

– Nee: alleen de belangrijkste parameters voor het instellen van de aanwezigheidsmelder 
worden weergegeven 

– Ja: alle parameters worden weergegeven, ook parameters die in de meeste gevallen 
niet nodig zijn.  

 

Voorbeelden: 

– Uitgebreide parameter 

– Sensorconfiguratie 

– Vrijgave 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtschakelaar’
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11.4.12 Uitgebreide parameter – bedrijfsmodus 

Opties: Automaat 

 Automatische uitschakeling 

 Bewegingsonafhankelijk werken 
 

– Automatisch = automatisch in- en uitschakelen. 

In de bedrijfsmodus ‘automatisch’ schakelt de aanwezigheidsmelder bij bewegingsdetectie 
automatisch in als het te donker is. Na de ingestelde nalooptijd vanaf de laatste detectie 
wordt de melder automatisch uitgeschakeld. 

– Automatisch uitschakelen = handmatig inschakelen en automatisch uitschakelen. 

In de bedrijfsmodus ‘automatisch uitschakelen’ moet de aanwezigheidsmelder handmatig 
via het object ‘automatisch/handmatig uit’ ingeschakeld worden. De melder wordt rekening 
houdend met de nalooptijd automatische uitgeschakeld. 

– Bewegingsonafhankelijk werken = lichtonafhankelijk in- en uitschakelen. 

In de bedrijfsmodus ‘bewegingsonafhankelijk werken’ schakelt de aanwezigheidsmelder 
alleen op basis van helderheid ± hysteresis in resp. uit. Activering / deactivering via het 
object ‘automatisch/handmatig uit’. 

 

 

11.4.13 Uitgebreide parameters – gebruikte bewegingsdetectie 

Opties: Alleen intern 

 Alleen extern 

 intern en extern 
 

– alleen intern: de aanwezigheidsmelder reageert alleen op intern gemeten beweging. 

– alleen extern: de aanwezigheidsmelder reageert alleen op telegrammen die via het object 
‘slave (ingang)’ worden ontvangen. 

– intern en extern: de aanwezigheidsmelder reageert intern gemeten beweging en op externe 
telegrammen die via het object ‘slave (ingang)’ worden ontvangen. 

 

 

11.4.14 Uitgebreide parameters – slave zendt 

Opties: Cyclisch aan-telegram 

 Aan-/uit-telegram 
 

– cyclisch aan-telegram: de aanwezigheidsmelder die als slave met de master wordt 
verbonden verzendt alleen cyclisch aan-telegrammen. 

– aan-/uit-telegram: de aanwezigheidsmelder die als slave met de master wordt verbonden 
verzendt aan-/uit-telegrammen. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtschakelaar’
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11.4.15 Uitgebreide parameters – uitgang 2 gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 

– nee: alleen de uitgang 1 bestaat en deze verzendt zijn telegrammen naar een aktor. 

– ja: een communicatieobject ‘uitgang 2 (uitgang)’ wordt vrijgegeven. De verlichting kan nu in 
twee trappen in- en uitgeschakeld worden. Eerst wordt ‘uitgang 1’ ingeschakeld en als het 
kunstlicht niet voldoende is, wordt ook ‘uitgang 2’ bijgeschakeld. Als de lichtsterkte buiten 
dan weer toeneemt, wordt eerst weer ‘uitgang 2’ uitgeschakeld en als de lichtsterkte buiten 
dan voldoende is, wordt ook ‘uitgang 1’  weer uitgeschakeld. 

 

Afb. 22: Verloop van de constantlichtschakelaar in tijd. 

[Buitenlicht (hier geel)] heeft in deze simulatie een sinusvormig verloop met een amplitude van 1000 lux. De 
magentakleurige curve is het resulterende binnenlicht in lux. De helderheidsdrempel ligt bij 400 lux met een 
hysteresis van 10%. 

 

 

11.4.16 Uitgebreide parameters – waarde voor inschakelen uitgang 2 

Opties: Aan 

 Uit 
 

– Aan: als de aanwezigheidsmelder een beweging detecteert, wordt de waarde 1 via de bus 
verzonden. 

– Uit: als de aanwezigheidsmelder een beweging detecteert, wordt de waarde 0 via de bus 
verzonden. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtschakelaar’
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11.4.17 Uitgebreide parameter – waarde voor uitschakelen uitgang 2 

Opties: Uit 

 Aan 
 

– Uit: als geen beweging meer wordt herkend en de nalooptijd verstreken is, wordt de waarde 
0 via de bus verzonden. 

– Aan: als geen beweging meer wordt herkend en de nalooptijd verstreken is, wordt de 
waarde 1 via de bus verzonden. 

 

 

11.4.18 Uitgebreide parameters – gebruikte helderheid 

Opties: Intern 

 Extern 
 

– intern: de aanwezigheidsmelder gebruikt de eigen gemeten helderheid en 
helderheidsdrempel om te beslissen op de aanwezigheidsmelder wordt geactiveerd of 
gedeactiveerd. 

–  extern: een 2-byte-communicatieobject ‘externe helderheid (ingang)’ wordt vrijgegeven. De 
aanwezigheidsmelder gebruikt de extern gemeten helderheid en de parameter 
‘helderheidsdrempel (lux)’ om te beslissen op de aanwezigheidsmelder wordt geactiveerd of 
gedeactiveerd. 

  

 

11.4.19 Uitgebreide parameter – object voor nalooptijd gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: de nalooptijd kan alleen via de parameterinstelling ‘nalooptijd’ worden gewijzigd. 

– ja: er is een afzonderlijk 2-byte-object ‘nalooptijd (ingang)’, waarmee men de nalooptijd van 
de aanwezigheidsmelder kan wijzigen. De tijd wordt ingevoerd in seconden. Een nalooptijd 
van 4 minuten heeft daarmee bijvoorbeeld een waarde van 240 seconden. 

 
 

 

Opmerking 
De waarde die men kan zenden liggen tussen 10 en 65535 seconden. Als een 
te hoge of te lage waarde verzonden wordt, wordt deze waarde automatisch aan 
de grenswaarde aangepast: 
– waarde < 10 -> waarde = 10 
– waarde > 65535->waarde = 65535 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtschakelaar’
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11.4.20 Uitgebreide parameter – object voor helderheidsdrempel gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen afzonderlijk object ‘helderheidsdrempel’. 

– ja: een 2-byte-communicatieobject ‘helderheidsdrempel’ intern (in-/uitgang) wordt 
vrijgegeven. Hiermee kan men de schakeldrempel waarbij de aanwezigheidsmelder wordt 
geactiveerd of gedeactiveerd wijzigen. De waarde wordt in lux naar dit object verzonden. 

 

 

11.4.21 Uitgebreide parameter – object voor helderheidsdrempel opslaan gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– Nee: er is geen extra object ‘helderheidsdrempel opslaan’. 

– Ja: een 1-bit-communicatieobject ‘helderheidsdrempel opslaan (ingang)’ wordt vrijgegeven. 
Hiermee kan men de actueel gemeten helderheid met een 1-telegram als nieuwe 
schakeldrempel opslaan. 

 

 

11.4.22 Uitgebreide parameter – object voor werkelijke helderheid gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen extra object ‘werkelijke helderheid’. 

– ja: een 2-byte-communicatieobject ‘werkelijke helderheid (uitgang)’ wordt vrijgegeven. Dit 
object geeft de gecorrigeerde gemeten helderheid (daglicht gecorrigeerd + kunstlicht 
gecorrigeerd) uit die door de constantlichtschakelaar wordt gebruikt. 

 

 

11.4.23 Uitgebreide parameter – werkelijke helderheid cyclisch zenden 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: de werkelijke helderheid wordt alleen voor lezen beschikbaar gesteld. De waarde wordt 
niet automatisch verzonden. 

– ja: de werkelijke helderheid wordt iedere keer naar de paramater ‘werkelijke helderheid 
wordt verzonden om de (hh:mm:ss)’. Bovendien kan de waarde worden gelezen.  

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtschakelaar’
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11.4.24 Uitgebreide parameter – werkelijke helderheid wordt verzonden om de (hh:mm:ss) 

Opties: 0:00:10 .. 0:05:00 .. 0:30:00 

– Hier wordt de tijd ingesteld die tussen het verzenden van twee telegrammen ligt. 

 

 

11.4.25 Uitgebreide parameter – object voor automatisch / handmatig uit gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen afzonderlijk object ‘automatisch / handmatig uit’. 

– ja: een 1-bit-communicatieobject ‘automatisch / handmatig uit (ingang)’ wordt vrijgegeven. 
Via dit object is het mogelijk om met een 0-telegram de constantlichtschakelaar voor de tijd 
‘verlaten van handmatige uit-modus na (hh:mm)’ handmatig uit te schakelen. Na deze tijd 
zal de constantlichtschakelaar weer automatisch functioneren. Met een 1-telegram kan de 
constantlichtschakelaar weer op automatisch worden gezet. Dit is bovendien belangrijk voor 
bewegingsonafhankelijk regelen en automatisch uitschakelen.  

 

 

11.4.26 Uitgebreide parameter – verlaat de handmatig uit-modus na (hh:mm) 

Opties: 0:05 .. 1:00 .. 12:00 

– Hier stelt men de tijd waarna de constantlichtschakelaar na handmatig uitschakelen weer 
terugschakelt naar het automatisch bedrijf. 

 

 

11.4.27 Uitgebreide parameter – dode tijd (ss.fff) 

Opties: 00.100 .. 01.250 .. 59.999 

– De ingestelde dode tijd wordt gestart na het uitschakelen van de melder door het aflopen 
van de nalooptijd of als een uitschakeltelegram op de objecten ‘externe impulsdrukker’ of 
‘aktorstatus’ wordt ontvangen. 

Als binnen deze tijd een beweging wordt gedetecteerd, dan wordt de melder niet meteen 
ingeschakeld. De dode tijd wordt eerst met 7 seconden verlengd. Als er na deze 7 
seconden nog steeds beweging plaatsvindt, schakelt de melder weer in. 

Als tijdens de dode tijd geen beweging wordt gedetecteerd, is de melder na de dode tijd 
weer gereed om in te schakelen.  

Dit gedrag kan bijvoorbeeld belangrijk zijn als de lamp sterk afkoelt en het detectiebereik 
van de melder ligt. Zonder blokkeringen zouden er ongewilde inschakelingen voorkomen. 
De dode tijd is bedoeld om direct herinschakelen te verhinderen. Voorbeeld: Een persoon 
schakelt het licht handmatig uit omdat hij de ruimte verlaat. Zonder de dode tijd zou de 
erkende beweging bij het verlaten een nieuwe inschakeling tot gevolg hebben.  

 
 

 

Opmerking 
Het object ‘externe impulsdrukker’ wordt onder de parameter ‘externe 
impulsdrukker’ geactiveerd. 
Het object ‘aktorstatus’ wordt onder de parameter ‘statusindicatie’ geactiveerd. 

 

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtschakelaar’
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11.4.28 Uitgebreide parameter – object status van regeling gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen afzonderlijk object ‘status van de regeling’. 

– ja: een 1-bit-communicatieobject ‘status van de regeling (uitgang)’ wordt vrijgegeven. Dit 
object stuurt een 1-telegram als de constantlichtschakelaar automatisch functioneert. Het 
object stuurt een 0-telegram als handmatig wordt ingegrepen, bijvoorbeeld handmatig 
uitgeschakeld is. 

  

 

11.4.29 Uitgebreide parameter – instellingen bij download overschrijven 

Opties: Ja 

 Nee 
 

– ja: als men de applicatie opnieuw in de melder laadt, worden de via de bus gewijzigde 
waarden overschreven door de geparametreerde waarden van de ETS-applicatie. 

– nee: als men de applicatie opnieuw in de melder laadt, worden de via de bus gewijzigde 
waarden niet overschreven door de geparametreerde waarden van de ETS-applicatie. 

  

Waarden: 

– Gewenste waarde 

– Nalooptijd 

– Bepaalde helderheid van lichtlijnen/lampen 

– Helderheidscorrectiefactoren 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtschakelaar’
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11.4.30 Sensorselectie – sensor 1..4 gebruiken 

Opties: Ja 

 Nee 
 

– Ja: deze sensor is actief en detecteert beweging. 

– Nee: deze sensor is uitgeschakeld en in dit bereik wordt geen beweging meer gedetecteerd. 
 

 

Opmerking 
Geldt niet voor de apparaten 6131/50-xxx-500 en 6131/51-xxx-500. Hier kunnen 
de sensorgroepen 1/2 of 3/4 worden geactiveerd. 
De instelling vindt plaats met de parameter ‘gevoeligheid 1/2 en 3/4’ 

 

 

11.4.31 Gevoeligheid sensor 1/2 en 3/4 

Opties: Maximum 

 Omhoog 

 Gemiddeld 

 Laag 

 Uit 
 

– Maximum: te gebruiken als er zich geen enkele storende warmtebronnen in het zichtbereik 
bevinden. 

– Hoog: standaard - bedoeld voor gebruik binnen. 

– Gemiddeld: te gebruiken als er kleinere storende warmtebronnen in het zichtbereik 
aanwezig zijn. 

– Laag: te gebruiken als er grotere storende warmtebronnen in het zichtbereik aanwezig zijn. 

– Uit: sensorgroep wordt gedeactiveerd.  

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtschakelaar’
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11.4.32 Vrijgave – vrijgaveobject aanwezigheidsmelder gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen object waarmee men de constantlichtschakelaar blokkeren of vrijgeven kan. 

– ja: een 1-bit-communicatieobject ‘vrijgave aanwezigheid (ingang)’ wordt vrijgegeven. Via dit 
object is het mogelijk om de constantlichtschakelaar vrij te geven en te blokkeren. Tijdens 
de blokkering worden geen telegrammen door de melder verzonden.  

 

 

11.4.33 Vrijgave – vrijgave met 

Opties: AAN-telegram 

 UIT-telegram 
 

– AAN-telegram: bij ontvangst van waarde 1 op het object ‘vrijgave beweging (ingang)’ wordt 
de melder vrijgegeven en bij de waarde 0 geblokkeerd. 

– UIT-telegram: bij ontvangst van waarde 0 op het object ‘vrijgave beweging (ingang)’ wordt 
de melder vrijgegeven en bij de waarde 1 geblokkeerd. 

 

 

11.4.34 Vrijgave – apparaat is na terugkeer busspanning 

Opties: Vrijgegeven 

 Geblokkeerd 
 

– Vrijgegeven: het apparaat is vrijgegeven en functioneert normaal als de busspanning 
onderbroken of als het apparaat opnieuw geprogrammeerd werd, evenals na een reset. 

– Geblokkeerd: het apparaat is geblokkeerd en moet pas weer voor de normale werking 
worden vrijgegeven als de busspanning onderbroken of als het apparaat opnieuw 
geprogrammeerd werd, evenals na een reset. 

 

11.4.35 Vrijgave – gedrag uitgang bij vrijgave 

Opties: Regeling begint bij de actuele uitgangswaarde 

 Regeling begint bij uitschakelwaarde 
 

– regeling begint bij de actuele uitgangswaarde: bij vrijgave wordt gecontroleerd of een 
beweging aanwezig is. Zo ja, dan wordt de verlichting ingeschakeld. Zo nee, dan wordt de 
verlichting uitgeschakeld. 

– regeling begint bij uitschakelwaarde: bij vrijgave wordt eenmalig de waarde verzonden,  
die onder de parameter voor uitschakelen geparametreerd is. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtschakelaar’
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11.4.36 Vrijgave – uitgang zendt bij blokkeren 

Opties: Geen telegram 

 Uit na afloop van de nalooptijd 

 Eenmalig waarde voor uitschakelen 

 Eenmalig waarde voor inschakelen 
 

– geen telegram: bij blokkeren wordt geen telegram verzonden. 

– uit na afloop van de nalooptijd: bij blokkeren wordt de nalooptijd opnieuw gestart en pas na 
afloop van deze tijd stuurt de melder de waarde die onder de parameter ‘waarde voor 
uitschakelen’ geparametreerd is. 

– eenmalig waarde voor uitschakelen: bij blokkeren wordt eenmalig de waarde verzonden,  
die onder de parameter ‘waarde voor uitschakelen’ geparametreerd is. 

– eenmalig waarde voor inschakelen: bij blokkeren wordt eenmalig de waarde verzonden,  
die onder de parameter ‘waarde voor inschakelen’ geparametreerd is. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtregelaar’
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11.5 Applicatie ‘constantlichtregelaar’ 

11.5.1 Algemene parameter – uitgang is van het type 

Opties: 1 byte 0..100% 

 1 byte 0...255 
 

– 1 byte 0..100%: voor het aansturen van dimmers. 

– 1 Byte 0..255: voor aktoren die met een waarde tussen 0 en 255 worden aangestuurd. 
 
 

 

Opmerking 
Als het uitgangstype verandert, wisselen ook de instelmogelijkheden voor de 
parameters: 
– ondergrens uitgang 1 
– bovengrens uitgang 1 
– regeling start bij 
– waarde voor uitschakelen 
In dit handboek worden alleen de waarden voor de instelling 1 byte 0..100% 
beschreven 

 

 

11.5.2 Algemene parameter – ondergrens uitgang 1 (%) 

Opties: 0 .. 100 
 

– Hier wordt de onderste regelgrens vastgelegd resp. tot welke minimale waarde een dimmer 
kan worden gestuurd. 

 

 

11.5.3 Algemene parameter – bovengrens uitgang 1 (%) 

Opties: 0 .. 100 
 

– Hier wordt de bovenste regelgrens vastgelegd resp. tot welke maximale waarde een dimmer 
kan worden gestuurd. 

 

 

11.5.4 Algemene parameter – regeling start bij (%) 

Opties: 1 .. 50 .. 100 
 

– Hier wordt vastgelegd bij welke waarde de regeling begint resp. de verlichting inschakelt. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtregelaar’
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11.5.5 Algemene parameter – regelsnelheid (mm:ss) 

Opties: 2:30 .. 10:00 .. 20:00 
 

– Hier wordt de tijd vastgelegd die de regeling nodig heeft om van 0 naar de waarde 
bovengrens uitgang te gaan. Voorbeeld: als de regelsnelheid op 10:00 staat en de 
verlichting met 50% inschakelt en de bovengrens 100% is, dan heeft de regeling 5 minuten 
nodig om van 50% naar 100% te gaan. Omgekeerd heeft de regeling dan weer 10 minuten 
nodig om van 100% op 0% te regelen. 

 

 

11.5.6 Algemene parameter – gewenste helderheidswaarde (lux) 

Opties: 1 .. 400 .. 1000 
 

– Hier moet de gewenste helderheid van de ruimte worden ingesteld. Onder deze drempel - 
hysteresis zal de aanwezigheidsmelder bij beweging de regeling starten en beginnen met 
de aanpassing van het licht tot de ingestelde gewenste waarde weer bereikt is. De 
aanwezigheidsmelder zal niet weer uitschakelen maar tegen de onderste regelgrens 
regelen. Uitgeschakeld wordt alleen als de grens = 0 of als de nalooptijd afgelopen is.  

 

 

Opmerking 
Voor een goed functionerende constantlichtregelaar moet de helderheidssensor 
altijd gekalibreerd worden. Deze kalibratie vindt plaats via de parameter 
helderheidsdetectie. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat de 
aanwezigheidsmelder niet de helderheid van de luxmeter op het werkblad (tafel) 
meet, maar de gereflecteerde helderheid, die afhankelijk van het reflectievlak 
geringer kan zijn. 
Werkwijze: 
– Kunstlicht uitschakelen / daglicht ‘verdonkeren’ 
– Met luxmeter gemeten waarde via het object verzenden 
– Ongeveer gelijke werkwijze voor daglicht. 

 

 

Voorbeeld: 

De helderheid moet op het werkbladoppervlak 500 lux bedragen. De aanwezigheidsmelder 
bepaalt echter de benodigde helderheid op de positie waarop hij is aangebracht (bijvoorbeeld 
aan het plafond meet hij slechts 20 lux). Dat betekent dat tussen de helderheid op het verlichte 
bureau en op het plafond een verschil bestaat. Als men nu het object voor de 
helderheidsaanpassing gebruikt, kan men (na kalibratie van de helderheidssensor) hier de 500 
lux invullen. 

 

 

11.5.7 Algemene parameters – hysteresis (%) 

Opties: 10 .. 12 .. 100 
 

– Schakeldrempel = gewenste waarde ± hysteresis. 
 

De hysteresis voorkomt een frequent schakelen, wanneer de omgevingshelderheid zich in de 
buurt van de helderheidsdrempel bevindt. 

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtregelaar’

 

 

 

 

KNX Technisch handboek  2CKA002273B8668   │  23.02.2017 │99
 

11.5.8 Algemene parameter – nalooptijd (hh:mm:ss) 

Opties: 0:00:10 .. 0:05:00 .. 18:12:15 
 

– De nalooptijd is de tijd tussen de laatste gedetecteerde beweging en het versturen van het 
telegram ‘waarde voor uitschakelen’. Als binnen deze tijd weer een beweging wordt 
gedetecteerd, wordt de nalooptijd teruggezet op de ingestelde waarde. 

 

 

11.5.9 Algemene parameter – waarde voor uitschakelen (%) 

Opties: 0 .. 100 
 

– Als nu geen beweging meer wordt herkend en de nalooptijd verstreken is, wordt de waarde 
via de bus verzonden.  

 

11.5.10 Algemene parameter – gevoeligheid detector 

Opties: Omhoog 

 Gemiddeld 

 Laag 

 Maximum 
 

– Hoog: standaard - bedoeld voor gebruik binnen. 

– Gemiddeld: te gebruiken als er kleinere storende warmtebronnen in het zichtbereik 
aanwezig zijn. 

– Laag: te gebruiken als er grotere storende warmtebronnen in het zichtbereik aanwezig zijn. 

– Maximum: te gebruiken als er zich geen enkele storende warmtebronnen in het zichtbereik 
bevinden. 

 
 

 

Opmerking 
De gevoeligheid kan NIET via de reikwijdte worden gewijzigd. 
De gevoeligheid heeft betrekking op de sensoren 1, 2, 3, 4. 
Bij de apparaten 6131/50-xxx-500 en 6131/51-xxx-500 vervalt deze parameter. 
Hiervoor wordt de parameter ‘gevoeligheidssensor 1/2 en 3/4’ onder de 
sensorselectie gebruikt. 

 

11.5.11 Algemene parameter – uitgebreide parameters weergeven 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– Nee: alleen de belangrijkste parameters voor het instellen van de aanwezigheidsmelder 
worden weergegeven. 

– Ja: alle parameters worden weergegeven, ook parameters die in de meeste gevallen niet 
nodig zijn. 

 

Voorbeelden: 

– Uitgebreide parameter 

– Sensorselectie 

– Vrijgave 

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtregelaar’
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11.5.12 Uitgebreide parameter – bedrijfsmodus 

Opties: Automaat 

 Automatische uitschakeling 

 Lichtregelaar (onafhankelijk van beweging) 
 

– Automatisch = automatisch in- en uitschakelen. 

In de bedrijfsmodus ‘Automatisch’ schakelt de aanwezigheidsmelder automatisch in bij de 
detectie van een beweging. Het uitschakelen vindt plaats na de ingestelde nalooptijd vanaf 
de laatste detectie. 

– Automatisch uitschakelen = handmatig inschakelen en automatisch uitschakelen. 

In de bedrijfsmodus ‘automatisch uitschakelen’ moet de aanwezigheidsmelder handmatig 
via het object ‘automatisch/handmatig uit’ ingeschakeld worden. Het inschakelen gebeurt 
automatisch rekening houdend met de nalooptijd. 

– lichtregelaar (bewegingsonafhankelijk) = helderheidsafhankelijk regelen. 

In de bedrijfsmodus ‘lichtregelaar’ schakelt de aanwezigheidsmelder alleen op basis van 
helderheid ± hysteresis in resp. uit. Activering/deactivering via het object 
‘automatisch/handmatig uit’. 

 

 

11.5.13 Uitgebreide parameter – tweetraps uitschakelen gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: de melder heeft een nalooptijd en stuurt na de nalooptijd, datgene wat onder de 
parameter ‘waarde voor uitschakelen’ ingesteld is. 

– ja: de melder schakelt na de nalooptijd pas naar de ingestelde gereduceerde helderheid en 
stuurt dan pas na de nalooptijd voor de gereduceerde helderheid de waarde die onder de 
parameter ‘waarde voor uitschakelen’ ingesteld is. 

 

Voorbeeld: nalooptijd = 5 minuten 

– waarde voor uitschakelen = 0% 

– waarde voor gereduceerde helderheid = 20% 

– nalooptijd gereduceerde helderheid = 3 minuten 
 

Als nu geen beweging meer herkend op, wordt het licht na 5 minuten op 20% gedimd en dan na 
weer 3 minuten op 0% (uitschakelen). 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtregelaar’
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11.5.14 Uitgebreide parameter – waarde voor gereduceerde helderheid (%) 

Opties: 0 .. 20 .. 100 

 Ja 
 

Hier wordt de waarde voor de gereduceerde helderheid ingesteld. Op deze waarde moet de 
melder na afloop van de nalooptijd het licht dimmen. 

Uitschakelwaarde ≤ onderste regelgrens ≤ gereduceerde helderheid < bovenste regel- resp. 
dimgrens. 

 

 

11.5.15 Uitgebreide parameter – nalooptijd voor gereduceerde helderheid (hh:mm:ss) 

Opties: 0:00:10 .. 0:05:00 .. 18:12:15 
 

– Hier wordt de waarde voor de nalooptijd met gereduceerde helderheid ingesteld. De 
complete nalooptijd bestaat dan uit de nalooptijd + nalooptijd gereduceerde helderheid. 

 

Gebruikte bewegingsdetectie 

Opties: Alleen intern 

 Alleen extern 

 intern en extern 
 

– alleen intern: de aanwezigheidsmelder reageert alleen op intern gemeten beweging. 

– alleen extern: de aanwezigheidsmelder reageert alleen op telegrammen die via het object 
‘slave (ingang)’ worden ontvangen. 

– intern en extern: de aanwezigheidsmelder reageert intern gemeten beweging en op externe 
telegrammen die via het object ‘slave (ingang)’ worden ontvangen. 

 

11.5.16 Uitgebreide parameters – slave zendt 

Opties: Cyclisch aan-telegram 

 Aan-/uit-telegram 
 

– cyclisch aan-telegram: de aanwezigheidsmelder die als slave met de master wordt 
verbonden verzendt alleen cyclisch aan-telegrammen. 

– aan-/uit-telegram: de aanwezigheidsmelder die als slave met de master wordt verbonden 
verzendt aan-/uit-telegrammen. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtregelaar’
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11.5.17 Uitgebreide parameters – gebruikte helderheid 

Opties: Intern 

 Extern 
 

– intern: de aanwezigheidsmelder gebruikt de eigen gemeten helderheid en 
helderheidsdrempel om te beslissen op de aanwezigheidsmelder wordt geactiveerd of 
gedeactiveerd. 

–  extern: een 2-byte-communicatieobject ‘externe helderheid (ingang)’ wordt vrijgegeven.  
De aanwezigheidsmelder gebruikt de extern gemeten helderheid en de parameter 
‘helderheidsdrempel (lux)’ om te beslissen op de aanwezigheidsmelder wordt geactiveerd of 
gedeactiveerd. 

  

 

11.5.18 Uitgebreide parameter – dimstapgrootte lichter (1..15) 

Opties: 1 .. 2 .. 15 
 

– Hier wordt vastgelegd met welke stapgrootte de dimwaarde tijdens het omhoog dimmen 
wordt verhoogd. De stapgrootte staat in verband met het waardebereik 1-255. 

 

 

11.5.19 Uitgebreide parameter – dimstapgrootte donkerder (1..15) 

Opties: 1 .. 2 .. 15 
 

– Hier wordt vastgelegd met welke stapgrootte de dimwaarde tijdens het omlaag dimmen 
wordt verlaagd.  

 

 

Opmerking 
Als men de dimstapgrootte te groot instelt, zal men de dimstappen duidelijk aan 
de verlichting zien. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtregelaar’
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11.5.20 Uitgebreide parameters – uitgang 2 gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: alleen de uitgang 1 bestaat en deze verzendt zijn telegrammen naar een aktor. 

– ja: een communicatieobject ‘uitgang 2 (uitgang)’ wordt vrijgegeven. De constantlichtregelaar 
regelt nu de helderheid met twee uitgangen (waarbij de tweede uitgang proportioneel tot de 
eerste uitgang geleid wordt) afhankelijk van de helderheid. Als de gemeten helderheid lager 
wordt dan de gewenste waarde, dan wordt de waarde van de eerste uitgang verhoogd tot 
de ‘bovengrens uitgang 1’. Tijdens de regelfase wordt de tweede uitgang proportioneel 
gestuurd. Als de gewenste waarde dan nog steeds niet bereikt is, wordt de waarde van de 
tweede uitgang verhoogd tot de ‘bovengrens uitgang 2’. 

Als de gemeten helderheid groter is dan de gewenste waarde dan wordt eerst de waarde 
van de tweede uitgang gedaald tot de ‘bovengrens uitgang 1 x proportionele factor’. Als de 
gewenste waarde dan nog steeds niet bereikt is, dan wordt uitgang 1 tot het bereiken van 
de ‘ondergrens uitgang 1’ verlaagd. Tijdens deze regelfase wordt de tweede uitgang 
proportioneel aangestuurd. De onderste waarde van de tweede uitgang wordt beperkt door 
de parameter ‘ondergrens uitgang 2’. Als dat zo geparametreerd is, kan de 
constantlichtregelaar de bijbehorende dimaktor ook uitschakelen. 

 

 

11.5.21 Uitgebreide parameter – ondergrens uitgang 2 (%) 

Opties: 0 .. 100 
 

– Hier wordt de onderste regelgrens vastgelegd resp. tot welke minimale waarde een dimmer 
kan worden gestuurd. 

 

 

11.5.22 Uitgebreide parameter – bovengrens uitgang 2 (%) 

Opties: 0 .. 100 
 

– Hier wordt de bovenste regelgrens vastgelegd resp. tot welke maximale waarde een dimmer 
kan worden gestuurd. 

 

 

11.5.23 Uitgebreide parameter – proportionaliteitsfactor uitgang 2 tot uitgang 1 (%) 

Opties: 0 .. 100 
 

– Hier wordt vastgelegd hoe uitgang 2 zich proportioneel t.o.v. uitgang 1 verhoudt, dus welk 
percentage uitgang 2 t.o.v. tot uitgang 1 heeft. 

 

Voorbeeld: 

Als hier een factor van 80% wordt ingesteld, zal uitgang 2 altijd 20% achter uitgang 1 staan 
resp. als uitgang 1 op 30% gedimd is, zal uitgang 2 op 24% gedimd staan. Alleen als uitgang  
1 op de maximale waarde staat en de gewenste waarde nog niet bereikt is, zal uitgang 2 deze 
factor verlaten en hoger dimmen tot uitgang 2 ook zijn maximale waarde heeft bereikt. 

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtregelaar’
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11.5.24 Uitgebreide parameter – object voor nalooptijd gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: de nalooptijd kan alleen via de parameterinstelling ‘nalooptijd’ worden gewijzigd. 

– ja: er is een afzonderlijk 2-byte-object ‘nalooptijd (ingang)’, waarmee men de nalooptijd van 
de aanwezigheidsmelder kan wijzigen. De tijd wordt ingevoerd in seconden. Een nalooptijd 
van 4 minuten heeft daarmee bijvoorbeeld een waarde van 240 seconden. Dit geldt voor 
nalooptijd en gereduceerde nalooptijd. 

 

 

Opmerking 
De waarde die men kan zenden liggen tussen 10 en 65535 seconden. Als een 
te hoge of te lage waarde verzonden wordt, wordt deze waarde automatisch aan 
de grenswaarde aangepast: 
– waarde < 10 -> waarde = 10 
– waarde > 65535->waarde = 65535 

 

 

11.5.25 Uitgebreide parameter – object voor gewenste helderheidswaarde gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen afzonderlijk object ‘helderheid’. 

– Ja: een 2-byte-communicatieobject ‘ingestelde helderheid (in-/uitgang)’ wordt vrijgegeven. 
Hiermee kan men de schakeldrempel waarbij de aanwezigheidsmelder wordt geactiveerd of 
gedeactiveerd wijzigen. De waarde wordt in lux naar dit object verzonden. 

 

 

Opmerking 
De waarden die kunnen worden verzonden liggen tussen 1 en 1000 lux. Als een 
waarde wordt verzonden die te laag of te hoog is, wordt deze waarde 
automatisch op de grenswaarde aangepast: 
– waarde < 1 -> waarde = 1 
– waarde > 1000 -> waarde = 1000 

 

 

11.5.26 Uitgebreide parameter – object voor gewenste helderheidswaarde opslaan gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen afzonderlijk object ‘gewenste helderheidswaarde opslaan’. 

– ja: een 1-bit-communicatieobject ‘gewenste helderheidswaarde opslaan (ingang)’ wordt 
vrijgegeven. Hiermee kan men de actueel gemeten helderheid met een 1-telegram als 
nieuwe regeldrempel opslaan. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtregelaar’
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11.5.27 Uitgebreide parameter – object voor werkelijke helderheid gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen afzonderlijk object ‘werkelijke helderheid’. 

– ja: een 2-byte-communicatieobject ‘werkelijke helderheid (uitgang)’ wordt vrijgegeven.  
Dit object geeft de gecorrigeerde gemeten helderheid uit die door de constantlichtregelaar 
wordt gebruikt. 

 

 

11.5.28 Uitgebreide parameter – werkelijke helderheid cyclisch zenden 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: de werkelijke helderheid wordt alleen voor lezen beschikbaar gesteld. De waarde wordt 
niet automatisch verzonden. 

– ja: de werkelijke helderheid wordt iedere keer naar de paramater ‘werkelijke helderheid 
wordt verzonden om de (hh:mm:ss)’. Bovendien kan de waarde worden gelezen.  

 

 

11.5.29 Uitgebreide parameter – zenden van werkelijke helderheid om de (hh:mm:ss) 

Opties: 0:00:05 .. 0:05:00 .. 0:30:00 
 

– Hier wordt de tijd ingesteld die tussen het verzenden van twee telegrammen ligt. 

 

 

11.5.30 Uitgebreide parameter – object voor helderheidskalibratie gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen afzonderlijk object ‘helderheidskalibratie’. 

– ja: een 1-bit-communicatieobject ‘helderheidskalibratie (in-/uitgang)’ wordt vrijgegeven.  
Als naar dit object een 1-telegram wordt verzonden, wordt de kunstlichtkalibratie gestart. 
Dat betekent dat de constantlichtregelaar de maximale waarde naar de uitgangen 1 en 2 
stuurt en vervolgens het licht iedere keer iets om de gemeten waarden voor een 
referentietabel op te nemen. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtregelaar’
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11.5.31 Uitgebreide parameter – aanpassing regelsnelheid door jaloezie-ingangen 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– Nee: er zijn geen afzonderlijke instellingen voor de aanpassing aan de regelsnelheid als een 
jaloeziesturing aanwezig is. 

– Ja: er zijn afzonderlijke instellingen: regelparameters bij jaloeziebeweging. Als nu een 
jaloezie op en neer worden bewogen, wordt tijdens de bewegingstijd de regelsnelheid door 
de constantlichtregelaar aangepast. 

 

 

11.5.32 Uitgebreide parameter – totale bewegingstijd jaloezie / rolluik (hh:mm:ss) 

Opties: 0:00:01 .. 0:03:00 .. 1:40:00 
 

– Hier wordt de tijd vastgelegd voor de duur waarin de verduistering compleet is 
(jaloezie/rolluik dicht).  

 

 

11.5.33 Uitgebreide parameter – dimstapgrootte lichter (1..15) 

Opties: 1 .. 15 
 

– Hier wordt vastgelegd met welke stapgrootte de dimwaarde tijdens het bewegen van de 
jaloezie wordt verhoogd.  

 

 

Opmerking 
Als men de dimstapgrootte te groot instelt, zal men de dimstappen duidelijk aan 
de verlichting zien. 

 

 

11.5.34 Uitgebreide parameter – dimstapgrootte donkerder (1..15) 

Opties: 1 .. 4 .. 15 
 

– Hier wordt vastgelegd met welke stapgrootte de dimwaarde tijdens het bewegen van de 
jaloezie wordt verlaagd.  

 

 

Opmerking 
Als men de dimstapgrootte te groot instelt, zal men de dimstappen duidelijk aan 
de verlichting zien. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtregelaar’
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11.5.35 Uitgebreide parameter – regelingssnelheid (mm:ss) 

Opties: 0:45 .. 2:30 .. 20:00 
 

– Hier wordt de tijd vastgelegd die de regeling nodig heeft om van 0 naar de waarde 
bovengrens uitgang te gaan. Voorbeeld: als de regelsnelheid op 10:00 staat en de 
verlichting met 50% inschakelt en de bovengrens 100% is, dan heeft de regeling 5 minuten 
nodig om van 50% naar 100% te gaan. Omgekeerd heeft de regeling dan weer 10 minuten 
nodig om van 100% op 0% te regelen. 

 

 

11.5.36 Uitgebreide parameter – werkelijkehelderheidsfilter 

Opties: Vlug, ca. 15s 

 Normaal, ca. 40s 

 Traag, ca. 75s 
 

– De applicatie reageert op schommelingen in de helderheid (bijvoorbeeld wolken). Hoe 
trager het filter is ingesteld, hoe langzamer de verlichting op dergelijke schommelingen 
reageert.  

 

 

11.5.37 Uitgebreide parameter – verlaat de handmatig dimmodus na (hh:mm) 

Opties: 0:05 .. 1:00 .. 12:00 
 

– Als de aanwezigheidsmelder via het object ‘relatief dimmen (dimmer)’ een waarde of via het 
object ‘waarde (dimmer)’ een waarde > 0 ontvangt, zal de aanwezigheidsmelder niet meer 
automatisch functioneren. Pas na de als laatste gedetecteerde beweging en afloop van 
deze ingestelde tijd, wordt de aanwezigheidsmelder weer in de automatische modus 
geschakeld. 

 

 

11.5.38 Uitgebreide parameter – verlaat de handmatig uit-modus na (hh:mm) 

Opties: 0:05 .. 1:00 .. 12:00 
 

– Als de aanwezigheidsmelder via het object ‘automatisch/handmatig uit” een uitschakel-
waarde of via het object ‘waarde (dimmer)’ een waarde = 0 ontvangt, wordt de 
aanwezigheidsmelder uitgeschakeld en zal niet meer automatisch inschakelen. Pas na 
ontvangst van waarde 1 op het object ‘automatisch/handmatig uit’ zal de 
aanwezigheidsmelder weer automatisch functioneren resp. na de als laatste gedetecteerde 
beweging en afloop van deze ingestelde tijd. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtregelaar’
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11.5.39 Uitgebreide parameter – dode tijd (ss.fff) 

Opties: 00.100 .. 01.250 .. 59.999 
 

– De ingestelde dode tijd wordt gestart na het uitschakelen van de melder door het aflopen 
van de nalooptijd of als een uitschakeltelegram op de objecten ‘externe impulsdrukker’ of 
‘aktorstatus’ wordt ontvangen.  

Als binnen deze tijd een beweging wordt gedetecteerd, dan wordt de melder niet meteen 
ingeschakeld. De dode tijd wordt eerst met 7 seconden verlengd. Als er na deze 7 
seconden nog steeds beweging plaatsvindt, schakelt de melder weer in. 

Als tijdens de dode tijd geen beweging wordt gedetecteerd, is de melder na de dode tijd 
weer gereed om in te schakelen.  

Dit gedrag kan bijvoorbeeld belangrijk zijn als de lamp sterk afkoelt en het detectiebereik 
van de melder ligt. Zonder blokkeringen zouden er ongewilde inschakelingen voorkomen. 
De dode tijd is bedoeld om direct herinschakelen te verhinderen. Voorbeeld: Een persoon 
schakelt het licht handmatig uit omdat hij de ruimte verlaat. Zonder de dode tijd zou de 
erkende beweging bij het verlaten een nieuwe inschakeling tot gevolg hebben.  

 

 

Opmerking 
Het object ‘externe impulsdrukker’ wordt onder de parameter ‘externe 
impulsdrukker’ geactiveerd. 
Het object ‘aktorstatus’ wordt onder de parameter ‘statusindicatie’ geactiveerd. 

 

 

11.5.40 Uitgebreide parameter – object status van regeling gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen afzonderlijk object ‘status van de regeling’. 

– ja: een 1-bit-communicatieobject ‘status van de regeling (uitgang)’ wordt vrijgegeven.  
Dit object stuurt een 1-telegram als de constantlichtregelaar automatisch functioneert.  
Het object stuurt een 0-telegram als handmatig wordt ingegrepen, bijvoorbeeld handmatig 
uitgeschakeld is. 

 

 

11.5.41 Uitgebreide parameter – instellingen bij download overschrijven 

Opties: Ja 

 Nee 
 

– ja: als men de applicatie opnieuw in de melder laadt, worden de via de bus gewijzigde 
waarden overschreven door de geparametreerde waarden van de ETS-applicatie.  

– nee: als men de applicatie opnieuw in de melder laadt, worden de via de bus gewijzigde 
waarden niet overschreven door de geparametreerde waarden van de ETS-applicatie.  

Waarden: 

– Gewenste waarde 

– nalooptijden 

– Helderheidscorrectiewaarden 

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtregelaar’
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11.5.42 Sensorselectie – sensor 1..4 gebruiken 

Opties: Ja 

 Nee 
 

– Ja: deze sensor is actief en detecteert beweging. 

– Nee: deze sensor is uitgeschakeld en in dit bereik wordt geen beweging meer gedetecteerd. 

 

 

11.5.43 Vrijgave – vrijgaveobject aanwezigheidsmelder  

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen object waarmee de constantlichtregelaar geblokkeerd of vrijgegeven kan 
worden. 

– ja: een 1-bit-communicatieobject ‘vrijgave aanwezigheid (ingang)’ wordt vrijgegeven. Via dit 
object is het mogelijk om de constantlichtregelaar vrij te geven en te blokkeren. Tijdens de 
blokkering worden geen telegrammen door de melder verzonden. 

 

 

11.5.44 Vrijgave – vrijgave met 

Opties: AAN-telegram 

 UIT-telegram 
 

– AAN-telegram: bij ontvangst van waarde 1 op het object ‘vrijgave beweging (ingang)’ wordt 
de melder vrijgegeven en bij de waarde 0 geblokkeerd. 

– UIT-telegram: bij ontvangst van waarde 0 op het object ‘vrijgave beweging (ingang)’ wordt 
de melder vrijgegeven en bij de waarde 1 geblokkeerd. 

 

 

11.5.45 Vrijgave – aanwezigheidsmelder is na terugkeer busspanning 

Opties: Vrijgegeven 

 Geblokkeerd 
 

– Vrijgegeven: het apparaat is vrijgegeven en functioneert normaal als de busspanning 
onderbroken of als het apparaat opnieuw geprogrammeerd werd, evenals na een reset.  

– Geblokkeerd: het apparaat is geblokkeerd en moet pas weer voor de normale werking 
worden vrijgegeven als de busspanning onderbroken of als het apparaat opnieuw 
geprogrammeerd werd, evenals na een reset. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘constantlichtregelaar’
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11.5.46 Vrijgave – uitgang zendt bij vrijgave de 

Opties: Actuele uitgangswaarde 

 de startwaarde 
 

– actuele uitgangswaarde: bij vrijgave wordt gecontroleerd of een beweging aanwezig is.  
Zo ja, dan wordt de verlichting ingeschakeld. Zo nee, dan wordt de verlichting 
uitgeschakeld. 

– de startwaarde: bij vrijgave wordt gecontroleerd of een beweging aanwezig is. Als dat het 
geval is, wordt er ingeschakeld met de startwaarde. Als dat niet het geval is, wordt 0% 
verzonden en niet de geparametreerde startwaarde. 

 

 

11.5.47 Vrijgave – uitgang zendt bij blokkeren 

Opties: Geen telegram 

 Uit na afloop van de nalooptijd 

 Eenmalig waarde voor uitschakelen 
 

– geen telegram: bij blokkeren wordt geen telegram verzonden. 

– uit na afloop van de nalooptijd: bij blokkeren wordt de nalooptijd opnieuw gestart en pas na 
afloop van deze tijd stuurt de melder de waarde die onder de parameter ‘waarde voor 
uitschakelen’ geparametreerd is. 

– eenmalig waarde voor uitschakelen: bij blokkeren wordt eenmalig de waarde verzonden, die 
onder de parameter ‘waarde voor uitschakelen’ geparametreerd is. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘HVAC’
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11.6 Applicatie ‘HVAC’ 

11.6.1 Algemene parameter – uitgang is van het type 

Opties: 1 bit 

 1 byte 0..100% 

 1 byte 0...255 

 Lichtscène-nummer (1-64) 

 RTR-modusomschakeling (1 byte) 

 2 byte float 
 

– 1 bit: bestemd voor schakelaktoren 

– 1 byte 0..100%: voor het aansturen van dimmers 

– 1 byte 0..255: voor aktoren die met een waarde tussen 0 en 255 worden aangestuurd. 

– Lichtscènenummer (1..64): voor het aansturen van lichtscènes 

– KT-modusomschakeling (1 byte): om kamerthermostaten direct in een bepaalde 
bedrijfsmodus te schakelen: 

■ auto 

■ comfort 

■ stand-by 

■ ECO 

Vorst-/hittebeveiliging 

– 2 byte float: om bijvoorbeeld een bepaalde temperatuur te zenden 
 

 

Opmerking 
Als het uitgangstype verandert, wisselen ook de instelmogelijkheden voor de 
parameters: 
– waarde voor inschakelen 
– waarde voor uitschakelen 
– waarde bij gedwongen positie 
In dit handboek worden alleen de waarden voor de instelling KT-modus-
omschakeling (1 byte) beschreven. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘HVAC’
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11.6.2 Algemene parameter – ingang slave gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– Nee: het is niet mogelijk om telegrammen van een slave te ontvangen. 

– Ja: een 1-bit-communicatieobject ‘slave (ingang)’ wordt vrijgegeven. Via deze ingang 
ontvangt de mastermelder de (aan-)telegrammen van de aangesloten slaves of van een 
impulsdrukker.  

 

 

11.6.3 Algemene parameter – slave zendt 

Opties: Cyclisch aan-telegram 

 Aan-/uit-telegram 
 

– cyclisch aan-telegram: de aanwezigheidsmelder die als slave met deze master wordt 
verbonden verzendt alleen cyclisch aan-telegrammen. 

– aan-/uit-telegram: de aanwezigheidsmelder die als slave met deze master wordt verbonden 
verzendt aan-/uit-telegrammen. 

 

 

11.6.4 Algemene parameter – waarde voor inschakelen 

Opties: Auto 

 Comfort 

 Stand-by 

 ECO 

 Vorst-/hittebeveiliging 
 

– Auto: als beweging herkend wordt, wordt de waarde 0 (auto) via het object ‘HVAC’ op de 
bus naar bijvoorbeeld het object ‘bedrijfsmodus’ overlappend verzonden, om de KT weer in 
de automatische modus te zetten. 

– Comfort: als beweging herkend wordt, wordt de waarde (1) via het object ‘HVAC’ op de bus 
verzonden. 

– Stand-by: als beweging herkend wordt, wordt de waarde 2 (stand-by) via het object ‘HVAC’ 
op de bus verzonden. 

– ECO: als beweging herkend wordt, wordt de waarde 3 (ECO) via het object ‘HVAC’ op de 
bus verzonden. 

– Vorst-/hittebeveiliging: als beweging herkend wordt, wordt de waarde 3 (ECO) via het object 
‘HVAC’ op de bus verzonden. 

  

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘HVAC’
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11.6.5 Algemene parameter – waarde voor uitschakelen 

Opties: Auto 

 Comfort 

 Stand-by 

 ECO 

 Vorst-/hittebeveiliging 
 

– Auto: als geen beweging meer herkend wordt en de nalooptijd afgelopen is, wordt de 
waarde 0 (auto) via het object ‘HVAC’ op de bus naar bijvoorbeeld het object ;bedrijfsmodus 
overlappend’ verzonden, om de KT weer in de automatische modus te zetten. 

– Comfort: als geen beweging meer herkend wordt en de nalooptijd is afgelopen, wordt de 
waarde (1) via het object ‘HVAC’ op de bus verzonden. 

– Stand-by: als geen beweging meer herkend wordt en de nalooptijd is afgelopen, wordt de 
waarde 2 (stand-by) via het object ‘HVAC’ op de bus verzonden. 

– ECO: als geen beweging meer herkend wordt en de nalooptijd is afgelopen, wordt de 
waarde 3 (ECO) via het object ‘HVAC’ op de bus verzonden. 

– Vorst-/hittebeveiliging: als geen beweging meer herkend wordt en de nalooptijd is 
afgelopen, wordt de waarde 3 (ECO) via het object ‘HVAC; op de bus verzonden. 

 

 

11.6.6 Algemene parameter – inschakelvertragingstijd (hh:mm:ss) 

Opties: 0:00:10 .. 0:03:00 .. 18:12:15 
 

– De inschakelvertragingstijd is de tijd die wordt gewacht voordat de aanwezigheidsmelder 
iets op de bus verzend. In de standaardinstelling wordt de tijd gereset als tijdens deze tijd 
geen beweging meer herkend wordt. In de luchtmodus (die man via uitgebreide parameters 
kan instellen) wordt deze tijd niet gereset en het object ‘HVAC’ zal altijd inschakelen. 

 

 

11.6.7 Algemene parameter – nalooptijd (hh:mm:ss) 

Opties: 0:00:10 .. 0:03:00 .. 18:12:15 
 

– De nalooptijd is de tijd tussen de laatste gedetecteerde beweging en het versturen van het 
telegram ‘waarde voor uitschakelen’. Als binnen deze tijd weer een beweging wordt 
gedetecteerd, wordt de nalooptijdtimer opnieuw gestart.  

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘HVAC’
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11.6.8 Algemene parameter – gevoeligheid detector 

Opties: Omhoog 

 Gemiddeld 

 Laag 

 Maximum 
 

– Hoog: standaard - bedoeld voor gebruik binnen. 

– Gemiddeld: te gebruiken als er kleinere storende warmtebronnen in het zichtbereik 
aanwezig zijn. 

– Laag: te gebruiken als er grotere storende warmtebronnen in het zichtbereik aanwezig zijn. 

– Maximum: te gebruiken als er zich geen enkele storende warmtebronnen in het zichtbereik 
bevinden. 

 
 

 

Opmerking 
De gevoeligheid kan NIET via de reikwijdte worden gewijzigd. 
De gevoeligheid heeft betrekking op de sensoren 1, 2, 3, 4. 
Bij de apparaten 6131/50-xxx-500 en 6131/51-xxx-500 vervalt deze parameter. 
Hiervoor wordt de parameter ‘gevoeligheidssensor 1/2 en 3/4’ onder de 
sensorselectie gebruikt. 

 

 

11.6.9 Algemene parameter – uitgebreide parameters weergeven 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– Nee: alleen de belangrijkste parameters voor het instellen van de melder worden 
weergegeven. 

– Ja: alle parameters worden weergegeven, ook parameters die in de meeste gevallen niet 
nodig zijn. 

Voorbeelden: 

– Uitgebreide parameter 

– Sensorselectie 

– Vrijgave 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘HVAC’
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11.6.10 Uitgebreide parameter – bedrijfsmodus 

Opties: Verwarming/airco 

 Ventilatie 
 

– Verwarming/airco: een beweging start de inschakelvertragingstijd. Als tijdens de inschakel-
vertragingstijd geen beweging meer herkend wordt, wordt de inschakelvertragingstijd 
gereset. Als de beweging blijft bestaan en de inschakelvertragingstijd afgelopen is, wordt de 
uitgang met de geparametreerde inschakelwaarde aangestuurd. Op het moment dat er 
geen beweging meer in het detectiebereik wordt vastgesteld, start de nalooptijd. De 
nalooptijd wordt door iedere beweging in het detectiebereik gestart. Na afloop van de 
nalooptijd wordt de uitgang met de geparametreerde uitschakelwaarde aangestuurd. 

– Ventilatie: een beweging in het detectiebereik start de inschakelvertragingstijd. Na afloop 
van de inschakelvertragingstijd wordt de uitgang met de geparametreerde inschakelwaarde 
aangestuurd. Op het moment dat er geen beweging meer in het detectiebereik wordt 
vastgesteld, start de nalooptijd. De nalooptijd wordt door iedere beweging in het detectie-
bereik gestart. Na afloop van de nalooptijd wordt de uitgang met de geparametreerde 
uitschakelwaarde aangestuurd. 

 

 

11.6.11 Uitgebreide parameter – inschakelgevoeligheid  

Opties: Hoog 

 Gemiddeld 

 Laag 
 

– hoog: Tijdens de inschakelvertragingstijd controleert de aanwezigheidsmelder of er nog 
beweging in de ruimte is. Bij de instelling ‘hoog’ is het controle-interval zeer hoog.  

– gemiddeld: Tijdens de inschakelvertragingstijd controleert de aanwezigheidsmelder of er 
nog beweging in de ruimte is. Bij de instelling ‘gemiddeld’ is het controle-interval hoog.  

– laag: Tijdens de inschakelvertragingstijd controleert de aanwezigheidsmelder of er nog 
beweging in de ruimte is. Bij de instelling ‘laag is het controle-interval niet hoog. 

 

 

11.6.12 Uitgebreide parameter – object voor inschakelvertragingstijd 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: het is alleen mogelijk om de inschakelvertragingstijd via de parameter 
‘inschakelvertragingstijd’ te wijzigen. 

– ja: er is een afzonderlijk 2-byte-object ‘inschakelvertragingstijd (ingang)’, waarmee men de 
vertragingstijd van de aanwezigheidsmelder kan wijzigen. De tijd wordt ingevoerd in 
seconden. Een nalooptijd van 4 minuten heeft daarmee bijvoorbeeld een waarde van 240 
seconden. 

 

 

Opmerking 
De waarde die men kan zenden liggen tussen 10 en 65535 seconden. Als een 
te hoge of te lage waarde verzonden wordt, wordt deze waarde automatisch aan 
de grenswaarde aangepast: 
– waarde < 10 -> waarde = 10 
– waarde > 65535->waarde = 65535 

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘HVAC’
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11.6.13 Uitgebreide parameter – object voor nalooptijd gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: de nalooptijd kan alleen via de parameterinstelling ‘nalooptijd’ worden gewijzigd. 

– ja: er is een afzonderlijk 2-byte-object ‘nalooptijd (ingang)’, waarmee men de nalooptijd van 
de melder kan wijzigen. De tijd wordt ingevoerd in seconden. Een nalooptijd van 4 minuten 
heeft daarmee bijvoorbeeld een waarde van 240 seconden. 

 
 

 

Opmerking 
De waarde die men kan zenden liggen tussen 10 en 65535 seconden. Als een 
te hoge of te lage waarde verzonden wordt, wordt deze waarde automatisch aan 
de grenswaarde aangepast: 
– waarde < 10 -> waarde = 10 
– waarde > 65535->waarde = 65535 

 

 

11.6.14 Uitgebreide parameter – object voor gedwongen positie gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen afzonderlijk object ‘gedwongen positie’. 

– nee: er is een afzonder 1-bit-object ‘gedwongen positie (ingang)’. Als een aan-telegram via 
het object wordt ontvangen, wordt de aanwezigheidsmelder geblokkeerd en de waarde 
onder gedwongen positie wordt via het object ‘HVAC’ verzonden. Als een uit-telegram via 
het object wordt ontvangen, wordt de aanwezigheidsmelder weer vrijgegeven. Als dan een 
beweging plaatsvindt, wordt de waarde voor inschakelen verzonden. Als er geen beweging 
plaatsvindt, wordt de waarde voor uitschakelen verstuurd.  

 

 

11.6.15 Uitgebreide parameter – waarde bij gedwongen positie 

Opties: Auto 

 Comfort 

 Stand-by 

 ECO 

 Vorst-/hittebeveiliging 
 

– Hier wordt vastgelegd wat moet worden verstuurd als het object gedwongen positie een 
aan-telegram ontvangt. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘HVAC’
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11.6.16 Uitgebreide parameter – instellingen bij download overschrijven 

Opties: Ja 

 Nee 
 

– ja: als men de applicatie opnieuw in de melder laadt, worden de via de bus gewijzigde 
waarden overschreven door de geparametreerde waarden van de ETS-applicatie.  

– nee: als men de applicatie opnieuw in de melder laadt, worden de via de bus gewijzigde 
waarden niet overschreven door de geparametreerde waarden van de ETS-applicatie.  

 

Waarden: 

– Inschakelvertraging 

– Nalooptijd 

 

 

11.6.17 Sensorselectie – sensor 1..4 gebruiken 

Opties: Ja 

 Nee 
 

– Ja: deze sensor is actief en detecteert beweging. 

– Nee: deze sensor is uitgeschakeld en in dit bereik wordt geen beweging meer gedetecteerd. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘HVAC’
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11.6.18 Vrijgave – vrijgaveobject gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen object waarmee de HVAC-besturing geblokkeerd of vrijgegeven kan worden. 

– ja: een 1-bit-communicatieobject ‘vrijgave HVAC (ingang)’ wordt vrijgegeven. Via dit object 
is het mogelijk om de HVAC-besturing vrij te geven en te blokkeren. Tijdens de blokkering 
worden geen telegrammen door de melder verzonden. 

 

 

11.6.19 Vrijgave – vrijgave met 

Opties: AAN-telegram 

 UIT-telegram 
 

– AAN-telegram: bij ontvangst van waarde 1 op het object ‘vrijgave beweging (ingang)’ wordt 
de melder vrijgegeven en bij de waarde 0 geblokkeerd. 

– UIT-telegram: bij ontvangst van waarde 0 op het object ‘vrijgave beweging (ingang)’ wordt 
de melder vrijgegeven en bij de waarde 1 geblokkeerd. 

 

 

11.6.20 Vrijgave – apparaat is na terugkeer busspanning 

Opties: Vrijgegeven 

 Geblokkeerd 
 

– Vrijgegeven: het apparaat is vrijgegeven en functioneert normaal als de busspanning 
onderbroken of als het apparaat opnieuw geprogrammeerd werd, evenals na een reset.  

– Geblokkeerd: het apparaat is geblokkeerd en moet pas weer voor de normale werking 
worden vrijgegeven als de busspanning onderbroken of als het apparaat opnieuw 
geprogrammeerd werd, evenals na een reset. 

 

 

11.6.21 Vrijgave – uitgang zendt bij vrijgave 

Opties: Geen telegram 

 Actuele toestand 

 Eenmalig waarde voor inschakelen 

 Eenmalig waarde voor uitschakelen 
 

– geen telegram: bij vrijgave wordt geen telegram verzonden. 

– actuele toestand: bij vrijgave controleert de melder of een beweging aanwezig is; zo ja, 
wordt eenmalig de waarde voor inschakelen gestuurd. Anders wordt eenmalig de ‘waarde 
voor uitschakelen’ verzonden. 

– eenmalig waarde voor inschakelen: bij vrijgave wordt eenmalig de waarde verzonden,  
die onder de parameter ‘waarde voor inschakelen’ geparametreerd is. 

– eenmalig waarde voor uitschakelen: bij vrijgave wordt eenmalig de waarde verzonden,  
die onder de parameter ‘waarde voor uitschakelen’ geparametreerd is. 

 

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘HVAC’
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11.6.22 Vrijgave – uitgang zendt bij blokkeren 

Opties: Geen telegram 

 Uit na afloop van de nalooptijd 

 Eenmalig waarde voor uitschakelen 
 

– geen telegram: bij blokkeren wordt geen telegram verzonden. 

– uit na afloop van de nalooptijd: bij blokkeren wordt de nalooptijd opnieuw gestart en pas na 
afloop van deze tijd stuurt de melder de waarde die onder de parameter ‘waarde voor 
uitschakelen’ geparametreerd is. 

– eenmalig waarde voor uitschakelen: bij blokkeren wordt eenmalig de waarde verzonden,  
die onder de parameter ‘waarde voor uitschakelen’ geparametreerd is. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘lichtsterktedetectie’
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11.7 Applicatie ‘lichtsterktedetectie’ 

11.7.1 Algemene parameter – zenden van werkelijke helderheid om de (hh:mm:ss) 

Opties: 0:00:05 .. 0:00:30 .. 18:12:15 
 

– Hier wordt vastgelegd hoe vaak de helderheid naar de bus wordt verzonden. 

 

11.7.2 Algemene parameter – object voor led gebruiken 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– nee: er is geen afzonderlijk object ‘led’ 

– ja: er is een afzonderlijk 1-bit-object ‘led (ingang)’ waarmee via een aan-telegram de led 
ingeschakeld en met een uit-telegram uitgeschakeld kan worden.  

 

 

Opmerking 
Er wordt alleen de led geschakeld. Het apparaat wordt hiermee NIET in de 
programmeermodus verzet. 

 

11.7.3 Algemene parameter – correctie interne helderheid 

Opties: Nee 

 Met aanpassing aan daglicht 

 Met aanpassing aan dag- en kunstlicht (1 uitgang) 

 Met aanpassing aan dag- en kunstlicht (2 uitgangen) 
 

– nee: het is niet nodig om de interne helderheidssensor te kalibreren.  

– met daglichtaanpassing: deze aanpassing wordt hoofdzakelijk voor de ‘applicatie melder’ 
gebruikt. 

– met daglicht- en kunstlichtaanpassing (1 uitgang): deze aanpassing wordt bij de 
constantlichtschakelaar en de constantlichtregelaar en bij slechts één lichtlijn gebruikt.  
Er wordt met de daglichtaanpassing gestart en alleen als de regeling dan nog niet optimaal 
functioneert, kan de kunstlichtaanpassing nog worden uitgevoerd. 

– met daglicht- en kunstlichtaanpassing (2 uitgangen): deze aanpassing wordt bij de 
constantlichtschakelaar en de constantlichtregelaar en bij 2 lichtlijnen gebruikt. Er wordt met 
de daglichtaanpassing gestart en alleen als de regeling dan nog niet optimaal functioneert, 
kan de kunstlichtaanpassing nog worden uitgevoerd. 

 

 

Opmerking 
Hoe de aanpassing wordt uitgevoerd staat in hoofdstuk 7.2.6. ‘Opmerkingen 
over de kalibratie van de interne lichtregelaar’. 

 

11.7.4 Algemene parameter – uitgebreide parameters weergeven 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– Nee: alleen de belangrijkste parameters voor het instellen van de melder worden 
weergegeven. 

– Ja: alle parameters worden weergegeven, ook parameters die in de meeste gevallen niet 
nodig zijn.  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘lichtsterktedetectie’
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11.7.5 Uitgebreide parameter – interne helderheid gebruiken 

Opties: Ja 

 Nee 
 

– ja: de interne helderheidssensor wordt als waardegever voor de verschillende 
melderapplicaties gebruikt. 

– nee: de interne helderheidssensor wordt niet gebruikt. De helderheidswaarden moeten dan 
door de externe helderheidssensoren worden verzonden. 

 

 

11.7.6 Uitgebreide parameter – aantal externe helderheidsmeetobjecten 

Opties: 0 

 1 

 2 
 

– 0: er zijn geen afzonderlijke 2-byte-objecten ‘externe helderheid 1 en 2 (ingang)’ om de 
externe helderheidssensoren met de aanwezigheidsmelder te verbinden.  

– 1: er is een afzonderlijk object ‘externe helderheid 1 (ingang)’ waarmee de interne 
helderheidssensor wordt gebruikt. De helderheidswaarden moeten dan door de externe 
helderheidssensoren worden verzonden. 

– 2: er is een afzonderlijk object ‘externe helderheid 2 (ingang)’ waarmee de interne 
helderheidssensor wordt gebruikt. De helderheidswaarden moeten dan door de externe 
helderheidssensoren worden verzonden. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8 Applicatie ‘Object-RTR 

11.8.1 Algemeen – apparaatfunctie 

Opties: Enkel apparaat 

 Masterapparaat 

 Slaveapparaat 
 

– Enkel apparaat: het apparaat wordt in een ruimte afzonderlijk als kamerthermostaat ingezet. 

– Masterapparaat: in een ruimte bevinden zich minimaal twee kamerthermostaten. Eén 
apparaat moet daarbij het masterapparaat en andere als slave-apparaten/ temperatuur-
sensoren worden geparametreerd. Het masterapparaat moeten via de als zodanig gemar-
keerde communicatieobjecten met de slave-apparaten worden verbonden. Het 
masterapparaat voert de temperatuurregeling uit. 

– slave-apparaat/temperatuursensor: in een ruimte bevinden zich minimaal twee kamer-
thermostaten. Eén apparaat moet daarbij het masterapparaat en andere als slave-
apparaten/temperatuursensoren worden geparametreerd. De slave-apparaten moeten via 
de als zodanig gemarkeerde communicatieobjecten worden verbonden met het master-
apparaat. Het slave-apparaat bediend de ruimtetemperatuurregelaarfuncties van de master. 

 

11.8.2 Algemeen – regelaarfunctie 

Opties: Verwarmen 

 Verwarmen met extra stand 

 Koelen 

 Koelen met extra stand 

 Verwarmen en koelen 

 Verwarmen en koelen met extra standen 
 

– Verwarmen: voor het gebruik van een warmtegestuurde regeling van een afzonderlijke 
ruimte. Er wordt op een geparametreerde gewenste temperatuurwaarde geregeld. Voor de 
optimale regeling kunnen ‘regelaartype’ en ‘soort verwarming’ worden geparametreerd. 

– Verwarmen met extra stand: naast de onder Verwarmen beschreven regelaarfunctie kan 
met de extra stand een extra verwarmingscircuit worden aangestuurd. Zo'n extra stand 
wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het snel opwarmen van een badkamer met 
vloerverwarming via een verwarmbaar handdoekenrek. 

– Koelen: voor het gebruik van een koudegestuurde regeling van een afzonderlijke ruimte.  
Er wordt op een geparametreerde gewenste temperatuurwaarde geregeld. Voor de optimale 
regeling kunnen ‘regelaartype’ en ‘soort koeling worden geparametreerd. 

– Koelen met extra stand: naast de onder Koelen beschreven regelaarfunctie kan met de 
extra stand een extra koelapparaat worden aangestuurd. Een dergelijke extra stand wordt 
bijvoorbeeld gebruikt voor het snel afkoelen van een ruimte via een extra koelaggregaat. 

– Verwarmen en koelen: voor het gebruik van systeem met twee of vier leidingen waarmee 
een ruimte verwarmd of gekoeld wordt. Daarbij wordt tussen verwarmen en koelen 
omgeschakeld via een centrale omschakeling (tweeleidingensysteem) of handmatig en/of 
automatisch via de ruimtetemperatuurregelaar voor 1 ruimte (vierleidingensysteem). 

– Verwarmen en koelen met extra stand: naast de verwarmings- en koelfuncties kan steeds 
een extra stand met een standalone regelaartype worden geparametreerd. 

 
 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘Apparaatfunctie’ op 
‘Enkel apparaat’ of ‘Masterapparaat’ staat. 

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.3 Algemeen – bedrijfsmodus na reset 

Opties: Comfort 

 Stand-by 

 Ecobedrijf 

 Koelen met extra stand 

 Vorst-/hittebeveiliging 
 

In de bedrijfsmodus na reset werkt het apparaat na een herstart zolang totdat eventueel een 
nieuwe bedrijfsmodus door bediening van het apparaat of communicatieobjecten worden 
ingesteld. Deze bedrijfsmodus moet tijdens de planningsfase worden gedefinieerd. Bij een 
onjuist gedefinieerde bedrijfsmodus kunnen en comfortbeperkingen en een hoger 
energieverbruik ontstaan. 
 

– Comfort: als de ruimtetemperatuur niet automatisch verlaagd en de ruimte daarom 
onafhankelijk van de toepassing gebruikt wordt. 

– Stand-by: als de ruimte automatisch bijvoorbeeld met een aanwezigheidsmelder afhankelijk 
van de toepassing wordt gebruikt. 

– Ecobedrijf: als de ruimte automatisch of handmatig afhankelijk van de toepassing wordt 
gebruikt.  

– Vorst-/hittebeveiliging:als in de ruimte alleen de gebouwbeschermingsfunctie na reset nodig 
is. 

 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘Apparaatfunctie’ op 
‘Enkel apparaat’ of ‘Masterapparaat’ staat. 

 

 

11.8.4 Algemeen – extra functies 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– Deze parameter schakelt extra functies en communicatieobjecten vrij, bijvoorbeeld 
raamcontact en aanwezigheidsmelder. 

 

 

11.8.5 Algemeen – cyclisch ‘in werking’ zenden (min) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 5 – 3000 minuten 
 

– Het communicatieobject ‘in werking’ dient ter informatie, dat de regelaar nog werkt. Er wordt 
cyclisch de waarde ‘1’ verzonden. De cyclus voor het zenden wordt via deze parameter 
ingesteld. Als het cyclische telegram uitblijft, is de functie van het apparaat gestoord en kan 
de airconditioning van de ruimte door een dwangsturing gewaarborgd blijven. Hiertoe 
moeten de installatie en/of de aktor echter over de functie ‘dwangsturing’ beschikken.  

 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar, als de parameter ‘extra functies’ op ‘ja’ 
staat. 

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.6 Regeling verwarmen 
 

 

Opmerking 
Alleen beschikbaar als de parameter ‘apparaatfunctie’ ofwel op ‘enkel apparaat’ 
of ‘masterapparaat’ en de parameter ‘regelaarfunctie’ ofwel op ‘verwarmen’, 
‘verwarmen met extra stand’, ‘verwarmen en koelen’ of ‘verwarmen en koelen 
met extra standen’ staat. 

 

11.8.7 Regeling verwarmen – soort stelgrootte 

Opties: 2-punts 1 bit, uit/aan 

 2-punts 1 byte, 0/100% 

 PI continu, 0-100% 

 PI PWM, aan/uit 

 Fan-coil 

Via het regelaartype wordt de regelingsklep voor de aansturing gekozen. 

– 2-punts 1 bit, uit/aan: de 2-punts regeling is het eenvoudigste type regeling. De regelaar 
schakelt in als de ruimtetemperatuur onder een bepaald niveau (ingestelde temperatuur-
waarde min hysteresis) gedaald is en uit op het moment dat een bepaalde waarde 
(ingestelde temperatuurwaarde plus hysteresis) wordt overschreden. De in- en uit-
schakelcommando's worden als 1 bit-commando's verzonden. 

– 2-punts 1 byte, 0/100%: hier gaat het eveneens om een tweepunts-regeling zoals hierbij.  
De in- en uitschakelcommando's worden echter in 1-byte-waarden (0 % / 100 %) 
verzonden. 

– PI continue, 0-100%: de PI-regelaar past de uitgangsgrootte tussen 0% en 100% aan het 
verschil tussen werkelijke en gewenste waarde aan en zorgt ervoor dat de ruimte-
temperatuur precies op de gewenste waarde kan worden geregeld. Hij geeft de stelgrootte 
als een 1-byte-waarde (0 ... 100 %) op de bus. Om de busbelasting te reduceren, wordt de 
stelgrootte alleen verstuurd als deze met een eerder vastgelegd percentage is gewijzigd 
t.o.v. de als laatste verstuurde waarde. Daarnaast kan de stelgrootte cyclisch worden 
verzonden.  

– PI PWM, aan/uit: hier gaat het eveneens om een PI-regelaar. De uitvoer vindt plaats als  
1-bit-commando. Daarvoor wordt de berekende stelgrootte omgezet in een puls-
pauzesignaal. 

– Fan-coil: de fan-coil-regelaar werkt als een PI-continuregelaar. Bovendien is een 
gescheiden aansturing van de ventilator van de fan-coil-eenheid (bijvoorbeeld de 
ventilatorstanden 1 ... 3) mogelijk. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.8 Regeling verwarmen – soort verwarming 

Opties: PI continu, 0 – 100% en PI PWM, aan/uit: 

 – Oppervlak (bijv. vloerverwarming) 4°C 200 min 

 – Convector (bijv. radiator) 1,5°C 100min 

 – Vrije configuratie 

 Fan-coil: 

 – Fan-coil 4°C 90min 

 – Vrije configuratie 
 

Er zijn meerdere voorgeparametreerde verwarmingstypen (oppervlakteverwarming, 
convectorverwarming of fan-coil) voor de gebruiker beschikbaar.  

Als het benodigde verwarmingstype niet beschikbaar is, kunnen via de vrije configuratie 
individuele parameter worden ingesteld. 
 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0 - 100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. 

 

 

11.8.9 Regeling verwarmen – P-aandeel (x 0,1°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 10 – 100 
 

Het P-aandeel staat voor het proportionele bereik van een regeling. Deze schommelt om de 
gewenste waarde en heeft de functie bij een PI-regeling de snelheid van de regeling te 
beïnvloeden. Hoe lager de ingestelde waarde, hoe sneller de regeling reageert. De waarde 
moet echter niet te laag worden ingesteld, omdat anders het gevaar van overschrijding kan 
ontstaan. Er kan een P-aandeel van 0,1 … 25,5 K worden ingesteld.  
 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0 - 100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. Bovendien moet 
de parameter ‘soort verwarming’ op ‘vrije configuratie’ staan. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.10 Regeling verwarmen – I-aandeel (min.) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 255 
 

Het I-aandeel staat voor de nasteltijd van een regeling. Het integrale aandeel zorgt ervoor dat 
de kamertemperatuur langzaam de gewenste waarde nadert en deze uiteindelijk ook bereikt. 
Afhankelijk van het gebruikte installatietype moet de nasteltijd verschillende groottes 
aannemen. In principe geldt dat hoe trager het totale systeem is, hoe langer de nasteltijd wordt.  
 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0 - 100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. Bovendien moet 
de parameter ‘soort verwarming’ op ‘vrije configuratie’ staan. 

 

 

11.8.11 Regeling verwarmen – geavanceerde instellingen 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– Deze parameter schakelt extra functies en communicatieobjecten vrij, bijvoorbeeld 
‘basisstand verwarmen’. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.12 Basisstand verwarmen 

 

 

Opmerking 
Niet beschikbaar als de parameter ‘geavanceerde instellingen’ onder ‘regeling 
verwarmen’ op ‘ja’ staat. 

 

 

11.8.13 Basisstand verwarmen – statusobject verwarmen 

Opties: Nee 

 Ja 
 

– De parameter schakelt het communicatieobject ‘status verwarmen’ vrij. 

 

 

11.8.14 Basisstand verwarmen – werking stelgrootte 

Opties: Normaal 

 Omgekeerd 
 

Met de werking van de stelgrootte wordt de stelgrootte aangepast aan stroomloos geopende 
(normaal) of stroomloos  gesloten (invers) kleppen. 

– normaal: waarde 0 betekent ‘klep gesloten’ 

– invers: waarde 0 betekent ‘klep geopend’ 

 

 

11.8.15 Basisstand verwarmen – hysteresis (x 0,1°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 3 – 255 
 

De hysteresis van de tweepunts regelaar geeft de schommelingsbreedte van de regelaar om de 
gewenste waarde aan. Het onderste schakelpunt ligt bij ‘gewenste waarde min hysteresis’ en 
de bovenste bij ‘gewenste waarde plus hysteresis’. 
 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘2-punts 1 bit, aan/uit’ of ‘2-punts 1-byte, 0/100%’ staat. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.16 Basisstand verwarmen – stelgrootteverschil voor zenden stelgrootte verwarmen 

Opties: 2 % 

 5 % 

 10 % 

 Alleen cyclisch zenden 
 

De stelgroottes van de continue PI-regelaar 0 ... 100 % worden niet na iedere berekening 
verstuurd, maar alleen als uit de berekening een waardeverschil t.o.v. de laatste verstuurde 
waarde resulteert waarbij het versturen bovendien zinvol is. Dit waardeverschil kan hier worden 
ingevoerd. 
 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0 - 100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat 

 

 

11.8.17 Basisstand verwarmen – cyclisch zenden van stelgrootte (min) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 1 – 60 minuten 
 

De door het apparaat gebruikte actuele stelgrootte kan cyclisch naar de bus worden verzonden. 
 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘2-punts 1 bit, aan/uit’, ‘2-punts 1 byte, 0/100%’, ‘PI continu, 0-100%’ of ‘fan-
coil’ staat. 

 

 

11.8.18 Basistand verwarmen – PWM-cyclus verwarmen (min) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 1 – 60 minuten 
 

Bij PI PWM, aan/uit worden de procentuele stelgroottes omgezet in een puls-pauzesignaal. Dat 
betekent dat een gekozen PWM-cyclus overeenkomstig de stelgrootte in een aan- en een uit-
fase wordt opgedeeld. Daardoor betekent een stelgrootte-uitvoer van 33% bij een PWM-cyclus 
van 15 minuten een aan-fase van 5 minuten en een uit-fase van 10 minuten.  De tijd voor een 
PWM-cyclus kan hier worden ingevoerd. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ op  
‘PI PWM, aan/uit’ staat. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.19 Basisstand verwarmen – max. stelgrootte (0..255) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 255 
 

De maximale stelgrootte van de PI-regelaar geeft de maximale waarde aan die de regelaar 
uitgeeft. Als een maximale waarde lager dan ‘255’ wordt gekozen, wordt deze waarde niet 
overschreden, ook als de regelaar een hogere stelgrootte berekend heeft. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. 

 

 

11.8.20 Basisstand verwarmen – basisbelasting min. stelgrootte (0..255) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 255 
 

De minimale stelgrootte van de PI-regelaar geeft de minimale waarde aan die de regelaar 
uitgeeft. Als de minimale waarde groter dan nul is gekozen, wordt deze waarde niet onder-
schreden, ook als de regelaar een lagere stelgrootte heeft berekend. Met deze parameter kan 
de instelling van een basisbelasting worden gerealiseerd bijvoorbeeld voor het gebruik van een 
vloerverwarming. Ook als de regelaar de stelgrootte nul berekent, wordt de vloerverwarming 
met het verwarmingsmedium doorstroomt, om een afkoeling van de vloer te vermijden. Onder 
‘instellingen basisbelasting’ kan verder worden ingesteld, of deze basisbelasting permanent 
actief moet zijn of via het object ‘basisbelasting’ moet worden geschakeld. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.21  Regeling extra stand verwarmen 

 

Opmerking 
Alleen beschikbaar als de parameter ‘apparaatfunctie’ ofwel op ‘enkel apparaat’ 
of ‘masterapparaat’ en de parameter ‘regelaarfunctie’ ofwel op ‘verwarmen met 
extra stand’ of op ‘verwarmen en koelen met extra standen’ staat. 

 

 

11.8.22 Regeling extra stand verwarmen – soort stelgrootte 

Opties: 2-punts 1 bit, uit/aan 

 2-punts 1 byte, 0/100% 

 PI continu, 0-100% 

 PI PWM, aan/uit 

 Fan-coil 
 

Via het regelaartype wordt de regelingsklep voor de aansturing gekozen. 

– 2-punts 1 bit, uit/aan: de 2-punts regeling is het eenvoudigste type regeling. De regelaar 
schakelt in als de ruimtetemperatuur onder een bepaald niveau (ingestelde temperatuur-
waarde min hysteresis) gedaald is en uit op het moment dat een bepaalde waarde 
(ingestelde temperatuurwaarde plus hysteresis) wordt overschreden. De in- en uit-
schakelcommando's worden als 1 bit-commando's verzonden. 

– 2-punts 1 byte, 0/100%: hier gaat het eveneens om een tweepunts-regeling zoals hierbij.  
De in- en uitschakelcommando's worden echter in 1-byte-waarden (0 % / 100 %) 
verzonden. 

– PI continue, 0-100%: de PI-regelaar past de uitgangsgrootte tussen 0% en 100% aan het 
verschil tussen werkelijke en gewenste waarde aan en zorgt ervoor dat de ruimte-
temperatuur precies op de gewenste waarde kan worden geregeld. Hij geeft de stelgrootte 
als een 1-byte-waarde (0 ... 100 %) op de bus. Om de busbelasting te reduceren, wordt de 
stelgrootte alleen verstuurd als deze met een eerder vastgelegd percentage is gewijzigd 
t.o.v. de als laatste verstuurde waarde. Daarnaast kan de stelgrootte cyclisch worden 
verzonden.  

– PI PWM, aan/uit: hier gaat het eveneens om een PI-regelaar. De uitvoer vindt plaats als  
1-bit-commando. Daarvoor wordt de berekende stelgrootte omgezet in een puls-
pauzesignaal. 

– Fan-coil: de fan-coil-regelaar werkt als een PI-continuregelaar. Bovendien is een 
gescheiden aansturing van de ventilator van de fan-coil-eenheid (bijvoorbeeld de 
ventilatorstanden 1 ... 3) mogelijk. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.23 Regeling extra stand verwarmen – soort extra verwarming 

Opties: PI continu, 0-100% en PI PWM, aan/uit: 

 – Oppervlak (bijv. vloerverwarming) 4°C 200 min 

 – Convector (bijv. radiator) 1,5°C 100min 

 – Vrije configuratie 

 Fan-coil 

 – Fan-coil 4°C 90min 

 – Vrije configuratie 
 

Er zijn meerdere voorgeparametreerde verwarmingstypen (oppervlakteverwarming, convector-
verwarming of fan-coil) voor de gebruiker beschikbaar.  

Als het benodigde verwarmingstype niet beschikbaar is, kunnen via de vrije configuratie 
individuele parameter worden ingesteld. 
 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. 

 

 

11.8.24 Regeling extra stand verwarmen – P-aandeel (x 0,1°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 10 – 100 
 

Het P-aandeel staat voor het proportionele bereik van een regeling. Deze schommelt om de 
gewenste waarde en heeft de functie bij een PI-regeling de snelheid van de regeling te 
beïnvloeden. Hoe lager de ingestelde waarde, hoe sneller de regeling reageert. De waarde 
moet echter niet te laag worden ingesteld, omdat anders het gevaar van overschrijding kan 
ontstaan. Er kan een P-aandeel van 0,1 … 25,5 K worden ingesteld.  

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. Bovendien moet de 
parameter ‘soort extra verwarming’ of ‘vrije configuratie’ staan. 

 

 

11.8.25 Regeling extra stand verwarmen – I-aandeel (min) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 255 
 

Het I-aandeel staat voor de nasteltijd van een regeling. Het integrale aandeel zorgt ervoor dat 
de kamertemperatuur langzaam de gewenste waarde nadert en deze uiteindelijk ook bereikt. 
Afhankelijk van het gebruikte installatietype moet de nasteltijd verschillende groottes 
aannemen. In principe geldt dat hoe trager het totale systeem is, hoe langer de nasteltijd wordt.  

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. Bovendien moet de 
parameter ‘soort extra verwarming’ of ‘vrije configuratie’ staan. 

 

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.26 Regeling extra stand verwarmen – temperatuurverschil t.o.v. basisstand (x 0,1°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 255 
 

De ingestelde temperatuur van de extra stand wordt afhankelijk van de actueel ingestelde 
temperatuur van de basisstand als verschil gedefinieerd. De waarde beschrijft de gewenste 
waarde vanaf welke de extra stand gaat werken. 

 

 

11.8.27 Regeling extra stand verwarmen – geavanceerde instellingen 

Opties: Nee 

 Ja 
 

Deze parameter schakelt extra functies en communicatieobjecten vrij, bijvoorbeeld ‘extra stand 
verwarmen’. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.28 Extra stand verwarmen 

 

Opmerking 
Niet beschikbaar als de parameter ‘geavanceerde instellingen’ onder ‘regeling 
extra stand verwarmen’ op ‘ja’ staat. 

 

 

11.8.29 Extra stand verwarmen – werking stelgrootte 

Opties: Normaal 

 Omgekeerd 
 

Met de werking van de stelgrootte wordt de stelgrootte aangepast aan stroomloos geopende 
(normaal) of stroomloos  gesloten (invers) kleppen. 

– normaal: waarde 0 betekent ‘klep gesloten’ 

– invers: waarde 0 betekent ‘klep geopend’ 

 

 

11.8.30 Extra stand verwarmen – hysteresis (x 0,1°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 3 – 255 
 

De hysteresis van de tweepunts regelaar geeft de schommelingsbreedte van de regelaar om de 
gewenste waarde aan. Het onderste schakelpunt ligt bij ‘gewenste waarde min hysteresis’ en 
de bovenste bij ‘gewenste waarde plus hysteresis’. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘2-punts 1 bit, aan/uit’ of ‘2-punts 1-byte, 0/100%’ staat. 

 

 

11.8.31 Extra stand verwarmen – stelgrootteverschil voor zenden stelgrootte verwarmen 

Opties: 2 % 

 5 % 

 10 % 

 Alleen cyclisch zenden 
 

De stelgroottes van de continue PI-regelaar 0 ... 100 % worden niet na iedere berekening 
verstuurd, maar alleen als uit de berekening een waardeverschil t.o.v. de laatste verstuurde 
waarde resulteert waarbij het versturen bovendien zinvol is. Dit waardeverschil kan hier worden 
ingevoerd. 

 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.32 Extra stand verwarmen – cyclisch zenden van stelgrootte (min) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 1 – 60 minuten 
 

De door het apparaat gebruikte actuele stelgrootte kan cyclisch naar de bus worden verzonden. 
 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘2-punts 1 bit, aan/uit’, ‘2-punts 1 byte, 0/100%’, ‘PI continu, 0-100%’ of ‘fan-
coil’ staat. 

 

 

11.8.33 Extra stand verwarmen – max. stelgrootte (0..255) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 255 
 

De maximale stelgrootte van de PI-regelaar geeft de maximale waarde aan die de regelaar 
uitgeeft. Als een maximale waarde lager dan ‘255’ wordt gekozen, wordt deze waarde niet 
overschreden, ook als de regelaar een hogere stelgrootte berekend heeft. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. 

 

 

11.8.34 Extra stand verwarmen – basisbelasting min. stelgrootte (0..255) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 255 
 

De minimale stelgrootte van de PI-regelaar geeft de minimale waarde aan die de regelaar 
uitgeeft. Als de minimale waarde groter dan nul is gekozen, wordt deze waarde niet 
onderschreden, ook als de regelaar een lagere stelgrootte heeft berekend. Met deze parameter 
kan de instelling van een basisbelasting worden gerealiseerd bijvoorbeeld voor het gebruik van 
een vloerverwarming. Ook als de regelaar de stelgrootte nul berekent, wordt de 
vloerverwarming met het verwarmingsmedium doorstroomt, om een afkoeling van de vloer te 
vermijden. Onder ‘instellingen basisbelasting’ kan verder worden ingesteld, of deze 
basisbelasting permanent actief moet zijn of via het object ‘basisbelasting’ moet worden 
geschakeld. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.35 Regeling koelen 

 

Opmerking 
Alleen beschikbaar als de parameter ‘apparaatfunctie’ ofwel op ‘enkel apparaat’ 
of ‘masterapparaat’ en de parameter ‘regelaarfunctie’ ofwel op ‘koelen, ‘koelen 
met extra stand’, ‘verwarmen en koelen’ of ‘verwarmen en koelen met extra 
standen’ staat. 

 

 

11.8.36 Regeling koelen – soort stelgrootte 

Opties: 2-punts 1 bit, uit/aan 

 2-punts 1 byte, 0/100% 

 PI continu, 0-100% 

 PI PWM, aan/uit 

 Fan-coil 
 

Via het regelaartype wordt de regelingsklep voor de aansturing gekozen. 

– 2-punts 1 bit, uit/aan: de 2-punts regeling is het eenvoudigste type regeling. De regelaar 
schakelt in als de ruimtetemperatuur onder een bepaald niveau (ingestelde temperatuur-
waarde min hysteresis) gedaald is en uit op het moment dat een bepaalde waarde 
(ingestelde temperatuurwaarde plus hysteresis) wordt overschreden. De in- en uit-
schakelcommando's worden als 1 bit-commando's verzonden. 

– 2-punts 1 byte, 0/100%: hier gaat het eveneens om een tweepunts-regeling zoals hierbij.  
De in- en uitschakelcommando's worden echter in 1-byte-waarden (0 % / 100 %) 
verzonden. 

– PI continue, 0-100%: de PI-regelaar past de uitgangsgrootte tussen 0% en 100% aan het 
verschil tussen werkelijke en gewenste waarde aan en zorgt ervoor dat de ruimte-
temperatuur precies op de gewenste waarde kan worden geregeld. Hij geeft de stelgrootte 
als een 1-byte-waarde (0 ... 100 %) op de bus. Om de busbelasting te reduceren, wordt de 
stelgrootte alleen verstuurd als deze met een eerder vastgelegd percentage is gewijzigd 
t.o.v. de als laatste verstuurde waarde. Daarnaast kan de stelgrootte cyclisch worden 
verzonden.  

– PI PWM, aan/uit: hier gaat het eveneens om een PI-regelaar. De uitvoer vindt plaats als  
1-bit-commando. Daarvoor wordt de berekende stelgrootte omgezet in een puls-
pauzesignaal. 

– Fan-coil: de fan-coil-regelaar werkt als een PI-continuregelaar. Bovendien is een 
gescheiden aansturing van de ventilator van de fan-coil-eenheid (bijvoorbeeld de 
ventilatorstanden 1 ... 3) mogelijk. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.37 Regeling koelen – soort koeling 

Opties: PI continu, 0-100% en PI PWM, aan/uit: 

 – Oppervlak (bijv. koelplafond) 5°C 240 min 

 – Vrije configuratie 

 Fan-coil: 

 – Fan-coil 4°C 90min 

 – Vrije configuratie 
 

Er zijn twee voorgeprogrammeerde koeltypen (oppervlak of fan-coil) beschikbaar voor de 
gebruiker.  

Als het benodigde koeltype niet beschikbaar is, kunnen via de vrije configuratie individuele 
parameters worden ingesteld. 
 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. 

 

11.8.38 Regeling koelen – P-aandeel (x 0,1°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 10 – 100 
 

Het P-aandeel staat voor het proportionele bereik van een regeling. Deze schommelt om de 
gewenste waarde en heeft de functie bij een PI-regeling de snelheid van de regeling te 
beïnvloeden. Hoe lager de ingestelde waarde, hoe sneller de regeling reageert. De waarde 
moet echter niet te laag worden ingesteld, omdat anders het gevaar van overschrijding kan 
ontstaan. Er kan een P-aandeel van 0,1 … 25,5 K worden ingesteld.  

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. Bovendien moet de 
parameter ‘soort koeling of ‘vrije configuratie’ staan. 

 

11.8.39 Regeling koelen – I-aandeel (min.) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 255 
 

Het I-aandeel staat voor de nasteltijd van een regeling. Het integrale aandeel zorgt ervoor dat 
de kamertemperatuur langzaam de gewenste waarde nadert en deze uiteindelijk ook bereikt. 
Afhankelijk van het gebruikte installatietype moet de nasteltijd verschillende groottes 
aannemen. In principe geldt dat hoe trager het totale systeem is, hoe langer de nasteltijd wordt.  

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. Bovendien moet de 
parameter ‘soort koeling of ‘vrije configuratie’ staan. 

 

11.8.40 Regeling koelen – geavanceerde instellingen 

Opties: Nee 

 Ja 
 

Deze parameter schakelt extra functies en communicatieobjecten vrij, bijvoorbeeld ‘basisstand 
koelen’. 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.41 Basisstand koelen 

 

Opmerking 
Niet beschikbaar als de parameter ‘geavanceerde instellingen’ onder ‘regeling 
koelen op ‘ja’ staat. 

 

 

11.8.42 Basisstand koelen – statusobject koelen 

Opties: Nee 

 Ja 
 

De parameter schakelt het communicatieobject ‘status koelen vrij. 

 

 

11.8.43 Basisstand koelen – werking stelgrootte 

Opties: Normaal 

 Omgekeerd 
 

Met de werking van de stelgrootte wordt de stelgrootte aangepast aan stroomloos geopende 
(normaal) of stroomloos  gesloten (invers) kleppen. 

– normaal: waarde 0 betekent ‘klep gesloten’ 

– invers: waarde 0 betekent ‘klep geopend’ 

 

 

11.8.44 Basisstand koelen – hysteresis (x 0,1°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 3 – 255 

 Ja 
 

De hysteresis van de tweepunts regelaar geeft de schommelingsbreedte van de regelaar om de 
gewenste waarde aan. Het onderste schakelpunt ligt bij ‘gewenste waarde min hysteresis’ en 
de bovenste bij ‘gewenste waarde plus hysteresis’. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘2-punts 1 bit, aan/uit’ of ‘2-punts 1-byte, 0/100%’ staat. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.45 Basisstand koelen – stelgrootteverschil voor zenden stelgrootte koelen 

Opties: 2 % 

 5 % 

 10 % 

 Alleen cyclisch zenden 
 

De stelgroottes van de continue PI-regelaar 0 ... 100 % worden niet na iedere berekening 
verstuurd, maar alleen als uit de berekening een waardeverschil t.o.v. de laatste verstuurde 
waarde resulteert waarbij het versturen bovendien zinvol is. Dit waardeverschil kan hier worden 
ingevoerd. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. 

 

 

11.8.46 Basisstand koelen – cyclisch zenden van stelgrootte (min) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 1 – 60 minuten 
 

De door het apparaat gebruikte actuele stelgrootte kan cyclisch naar de bus worden verzonden. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘2-punts 1 bit, aan/uit’, ‘2-punts 1 byte, 0/100%’, ‘PI continu, 0-100%’ of ‘fan-
coil’ staat. 

 

 

11.8.47  Basistand koelen – PWM cyclisch koelen (min) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 1 – 60 minuten 
 

Bij PI PWM, aan/uit worden de procentuele stelgroottes omgezet in een puls-pauzesignaal. Dat 
betekent dat een gekozen PWM-cyclus overeenkomstig de stelgrootte in een aan- en een uit-
fase wordt opgedeeld. Daardoor betekent een stelgrootte-uitvoer van 33% bij een PWM-cyclus 
van 15 minuten een aan-fase van 5 minuten en een uit-fase van 10 minuten.  De tijd voor een 
PWM-cyclus kan hier worden ingevoerd. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ op  
‘PI PWM, aan/uit’ staat. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.48 Basisstand koelen – max. stelgrootte (0..255) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 255 
 

De maximale stelgrootte van de PI-regelaar geeft de maximale waarde aan die de regelaar 
uitgeeft. Als een maximale waarde lager dan ‘255’ wordt gekozen, wordt deze waarde niet 
overschreden, ook als de regelaar een hogere stelgrootte berekend heeft. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. 

 

 

11.8.49 Basisstand koelen – basisbelasting min. stelgrootte (0..255) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 255 
 

De minimale stelgrootte van de PI-regelaar geeft de minimale waarde aan die de regelaar 
uitgeeft. Als de minimale waarde groter dan nul is gekozen, wordt deze waarde niet 
onderschreden, ook als de regelaar een lagere stelgrootte heeft berekend. Met deze parameter 
kan de instelling van een basisbelasting worden gerealiseerd bijvoorbeeld voor het gebruik van 
een oppervlakkoeling. Ook als de regelaar de stelgrootte nul berekent, wordt het koeloppervlak 
met het koelmedium doorstroomt, om een opwarming van de ruimte te vermijden. Onder 
‘instellingen basisbelasting’ kan verder worden ingesteld, of deze basisbelasting permanent 
actief moet zijn of via het object ‘basisbelasting’ moet worden geschakeld. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.50 Regeling extra stand koelen 

 

Opmerking 
Alleen beschikbaar als de parameter ‘apparaatfunctie’ ofwel op ‘enkel apparaat’ 
of ‘masterapparaat’ en de parameter ‘regelaarfunctie’ ofwel op ‘koelen met extra 
stand’ of op ‘verwarmen en koelen met extra standen’ staat. 

 

Opties: 2-punts 1 bit, uit/aan 

 2-punts 1 byte, 0/100% 

 PI continu, 0-100% 

 PI PWM, aan/uit 

 Fan-coil 
  

Via het regelaartype wordt de regelingsklep voor de aansturing gekozen. 

– 2-punts 1 bit, uit/aan: de 2-punts regeling is het eenvoudigste type regeling. De regelaar 
schakelt in als de ruimtetemperatuur onder een bepaald niveau (ingestelde temperatuur-
waarde min hysteresis) gedaald is en uit op het moment dat een bepaalde waarde 
(ingestelde temperatuurwaarde plus hysteresis) wordt overschreden. De in- en uit-
schakelcommando's worden als 1 bit-commando's verzonden. 

– 2-punts 1 byte, 0/100%: hier gaat het eveneens om een tweepunts-regeling zoals hierbij.  
De in- en uitschakelcommando's worden echter in 1-byte-waarden (0 % / 100 %) 
verzonden. 

– PI continue, 0-100%: de PI-regelaar past de uitgangsgrootte tussen 0% en 100% aan het 
verschil tussen werkelijke en gewenste waarde aan en zorgt ervoor dat de ruimte-
temperatuur precies op de gewenste waarde kan worden geregeld. Hij geeft de stelgrootte 
als een 1-byte-waarde (0 ... 100 %) op de bus. Om de busbelasting te reduceren, wordt de 
stelgrootte alleen verstuurd als deze met een eerder vastgelegd percentage is gewijzigd 
t.o.v. de als laatste verstuurde waarde. Daarnaast kan de stelgrootte cyclisch worden 
verzonden.  

– PI PWM, aan/uit: hier gaat het eveneens om een PI-regelaar. De uitvoer vindt plaats als  
1-bit-commando. Daarvoor wordt de berekende stelgrootte omgezet in een puls-
pauzesignaal. 

– Fan-coil: de fan-coil-regelaar werkt als een PI-continuregelaar. Bovendien is een 
gescheiden aansturing van de ventilator van de fan-coil-eenheid (bijvoorbeeld de 
ventilatorstanden 1 ... 3) mogelijk. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.51 Regeling extra stand koelen – soort koeling 

Opties: PI continu, 0-100% en PI PWM, aan/uit: 

 – Oppervlak (bijv. koelplafond) 5°C 240 min 

 – Vrije configuratie 

 Fan-coil: 

 – Fan-coil 4°C 90min 

 – Vrije configuratie 
 

Er zijn twee voorgeprogrammeerde koeltypen (oppervlak of fan-coil) beschikbaar voor de 
gebruiker.  

Als het benodigde koeltype niet beschikbaar is, kunnen via de vrije configuratie individuele 
parameters worden ingesteld. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. 

 

11.8.52 Regeling extra stand koelen – P-aandeel (x 0,1°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 10 – 100 
 

Het P-aandeel staat voor het proportionele bereik van een regeling. Deze schommelt om de 
gewenste waarde en heeft de functie bij een PI-regeling de snelheid van de regeling te 
beïnvloeden. Hoe lager de ingestelde waarde, hoe sneller de regeling reageert. De waarde 
moet echter niet te laag worden ingesteld, omdat anders het gevaar van overschrijding kan 
ontstaan. Er kan een P-aandeel van 0,1 … 25,5 K worden ingesteld.  

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. Bovendien moet de 
parameter ‘soort koeling of ‘vrije configuratie’ staan. 

 

11.8.53 Regeling extra stand koelen – I-aandeel (min) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 255 
 

Het I-aandeel staat voor de nasteltijd van een regeling. Het integrale aandeel zorgt ervoor dat 
de kamertemperatuur langzaam de gewenste waarde nadert en deze uiteindelijk ook bereikt. 
Afhankelijk van het gebruikte installatietype moet de nasteltijd verschillende groottes 
aannemen. In principe geldt dat hoe trager het totale systeem is, hoe langer de nasteltijd wordt.  

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. Bovendien moet de 
parameter ‘soort koeling of ‘vrije configuratie’ staan. 

 

11.8.54 Regeling extra stand koelen – geavanceerde instellingen 

Opties: Nee 

 Ja 
 

Deze parameter schakelt extra functies en communicatieobjecten vrij, bijvoorbeeld ‘extra stand 
verwarmen’. 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.55 Extra stand koelen 

 

Opmerking 
Niet beschikbaar als de parameter ‘geavanceerde instellingen’ onder ‘regeling 
extra stand koelen op ‘ja’ staat. 

 

 

11.8.56 Extra stand koelen – werking stelgrootte 

Opties: Normaal 

 Omgekeerd 
 

Met de werking van de stelgrootte wordt de stelgrootte aangepast aan stroomloos geopende 
(normaal) of stroomloos  gesloten (invers) kleppen. 

– normaal: waarde 0 betekent ‘klep gesloten’ 

– invers: waarde 0 betekent ‘klep geopend’ 

 

 

11.8.57 Extra stand koelen – hysteresis (x 0,1°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 3 – 255 
 

De hysteresis van de tweepunts regelaar geeft de schommelingsbreedte van de regelaar om de 
gewenste waarde aan. Het onderste schakelpunt ligt bij ‘gewenste waarde min hysteresis’ en 
de bovenste bij ‘gewenste waarde plus hysteresis’. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘2-punts 1 bit, aan/uit’ of ‘2-punts 1-byte, 0/100%’ staat. 

 

 

11.8.58 Extra stand koelen – stelgrootteverschil voor zenden stelgrootte koelen 

Opties: 2 % 

 5 % 

 10 % 
 

De stelgroottes van de continue PI-regelaar 0 ... 100 % worden niet na iedere berekening 
verstuurd, maar alleen als uit de berekening een waardeverschil t.o.v. de laatste verstuurde 
waarde resulteert waarbij het versturen bovendien zinvol is. Dit waardeverschil kan hier worden 
ingevoerd. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. 

 

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.59 Extra stand koelen – cyclisch zenden van stelgrootte (min) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 1 – 60 minuten 
 

De door het apparaat gebruikte actuele stelgrootte kan cyclisch naar de bus worden verzonden. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘2-punts 1 bit, aan/uit’, ‘2-punts 1 byte, 0/100%’, ‘PI continu, 0-100%’ of  
‘fan-coil’ staat. 

 

 

11.8.60 Extra stand koelen – max. stelgrootte (0..255) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 255 
 

De maximale stelgrootte van de PI-regelaar geeft de maximale waarde aan die de regelaar 
uitgeeft. Als een maximale waarde lager dan ‘255’ wordt gekozen, wordt deze waarde niet 
overschreden, ook als de regelaar een hogere stelgrootte berekend heeft. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. 

 

 

11.8.61 Extra stand koelen – basisbelasting min. stelgrootte (0..255) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 255 

De minimale stelgrootte van de PI-regelaar geeft de minimale waarde aan die de regelaar 
uitgeeft. Als de minimale waarde groter dan nul is gekozen, wordt deze waarde niet 
onderschreden, ook als de regelaar een lagere stelgrootte heeft berekend. Met deze parameter 
kan de instelling van een basisbelasting worden gerealiseerd bijvoorbeeld voor het gebruik van 
een oppervlakkoeling. Ook als de regelaar de stelgrootte nul berekent, wordt het koeloppervlak 
met het koelmedium doorstroomt, om een opwarming van de ruimte te vermijden. Onder 
‘instellingen basisbelasting’ kan verder worden ingesteld, of deze basisbelasting permanent 
actief moet zijn of via het object ‘basisbelasting’ moet worden geschakeld. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘soort stelgrootte’ ofwel 
op ‘PI continu, 0-100%’, ‘PI PWM, aan/uit’ of ‘fan-coil’ staat. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.62 Instellingen basisbelasting 

 

Opmerking 
Alleen beschikbaar als de parameter ‘apparaatfunctie’ ofwel op ‘enkel apparaat’ 
of ‘masterapparaat’ en de parameter ‘regelaarfunctie’ ofwel op ‘verwarmen met 
extra stand, ‘koelen met extra stand’, ‘verwarmen en koelen’ of ‘verwarmen en 
koelen met extra standen’ staat. 

 

 

11.8.63 Instellingen basisbelasting – basisbelasting min. stelgrootte > 0 

Opties: Altijd actief 

 Activeren via object 
 

Deze functie wordt gebruikt als in het gewenste bereik, bijvoorbeeld bij een vloerverwarming, de 
vloer over een basiswarmte moet beschikken. De hoogte van de minimale stelgrootte geeft aan 
hoeveel verwarmingsmedium door het geregelde bereik stroomt, ook als de 
stelgrootteberekening van de regelaar een lagere waarde zou aangeven. 

– altijd actief: hiermee kan worden ingesteld of de grondbelasting permanent actief moet zijn 
en via het object ‘basisbelasting’ moet worden geschakeld. 

– activeren via object: als deze parameter is geselecteerd kan via het object ‘basisbelasting’ 
de functie basisbelasting, dus de minimale stelgrootte met een waarde groter dan nul 
geactiveerd (1) of gedeactiveerd (0) worden. Als deze geactiveerd is, wordt altijd minimaal 
met de minimale stelgrootte het verwarmingsmedium door de installatie geleid. Als deze 
gedeactiveerd is, kan de stelgrootte door de regelaar tot nul worden verlaagd. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.64 Gecombineerd verwarmen en koelen 

 

Opmerking 
Alleen beschikbaar als de parameter ‘apparaatfunctie’ ofwel op ‘enkel apparaat’ 
of ‘masterapparaat’ en de parameter ‘regelaarfunctie’ ofwel op ‘verwarmen en 
koelen of op ‘verwarmen en koelen met extra standen’ staat. 

 

 

11.8.65 Gecombineerd verwarmen en koelen – omschakeling verwarmen/koelen 

Opties: Automatisch 

 Alleen via object 

 Lokaal / via nevenpost en via object 
 

Met deze functie kan tussen de verwarmings- en koelmodus van het apparaat worden 
geschakeld.  

– automatisch: bijvoorbeeld vierleidingensystemen waarmee op ieder moment kan worden 
omgeschakeld tussen verwarmen en koelen. Het apparaat wisselt automatisch tussen 
verwarmen en koelen en de daarbij behorende gewenste waarde. Het object ‘omschakeling 
verwarmen/koelen’ is zendend. 

– alleen via object: bijvoorbeeld voor tweeleidingensystemen die in de winter in de 
verwarmingsmodus en in de zomer in de koelmodus worden gezet. De omschakeling 
tussen verwarmen en koelen en naar de bijbehorende gewenste waarde vindt plaats via het 
bijbehorende communicatieobject. Deze functie wordt gebruikt als een centrale 
omschakeling van de regelaars voor de individuele ruimtes nodig is. Het object 
‘omschakeling verwarmen/koelen’ is ontvangend. 

– lokaal / via de nevenpost en via het object: bijvoorbeeld vierleidingensystemen waarmee op 
ieder moment kan worden omgeschakeld tussen verwarmen en koelen. De omschakeling 
tussen verwarmen en koelen en naar de bijbehorende gewenste waarde vindt plaats door 
het handmatig kiezen van de gebruiker van de ruimte of via het object ‘omschakeling 
verwarmen/koelen’ via de bus. Het object ‘omschakeling verwarmen/koelen’ is zendend en 
ontvangend. 

  

 

11.8.66 Gecombineerd verwarmen en koelen – bedrijfsmodus na reset 

Opties: Koelen 

 Verwarmen 
 

Na een busspaningsuitval, een reset van de installatie of het monteren van het apparaat aan de 
busaankoppelaar start het apparaat in de geparametreerde ‘bedrijfsmodus na reset’. Door de 
onder ‘omschakeling verwarmen/koelen’ ingestelde mogelijkheden kan de bedrijfsmodus tijdens 
de werking worden gewijzigd. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.67 Gecombineerd verwarmen en koelen – uitgave stelgrootte verwarmen en koelen 

Opties: Via 1 object 

 Via 2 objecten 
 

Via deze parameter wordt ingesteld of de stelgrootte via één of twee objecten aan de airco-
aktor wordt verstuurd. Als de airco-aktor afzonderlijke stelgrootte-ingangen voor verwarmen en 
koelen heeft of als er afzonderlijke aktoren worden gebruikt, moet de optie ‘via 2 objecten’ 
worden gekozen. Als de individuele aktor slechts één object heeft dat zowel de stelgrootte voor 
verwarmen als de stelgrootte voor koelen ontvangt, moet de optie ‘via 1 object’ worden 
gekozen. 

 

11.8.68 Gecombineerd verwarmen en koelen – uitgave stelgrootte extra stand verwarmen en 
koelen 

Opties: Via 1 object 

 Via 2 objecten 
 

Via deze parameter wordt ingesteld of de stelgrootte via één of twee objecten aan de airco-
aktor wordt verstuurd. Als de airco-aktor afzonderlijke stelgrootte-ingangen voor verwarmen en 
koelen heeft of als er afzonderlijke aktoren worden gebruikt, moet de optie ‘via 2 objecten’ 
worden gekozen. Als de individuele aktor slechts één object heeft dat zowel de stelgrootte voor 
verwarmen als de stelgrootte voor koelen ontvangt, moet de optie ‘via 1 object’ worden 
gekozen. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘regelaarfunctie’ op 
‘verwarmen en koelen met extra standen’ staat. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.69 Instellingen gewenste waarde 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘apparaatfunctie’ op 
‘enkel apparaat’ of ‘masterapparaat’ staat. 

 

 

11.8.70 Instellingen gewenste waarde – gewenste waarde verwarmen comfort = gewenste 
waarde koelen comfort 

Opties: Nee 

 Ja 
 

Met deze parameter wordt de werkwijze van de wijziging gewenste waarde geparametreerd. 

– ja: het apparaat heeft één gewenste waarde voor verwarmen en koelen in de comfort,odus . 
De omschakeling naar verwarmen vindt plaats bij onderschrijding van de gewenste waarde 
minus hysteresis. De omschakeling naar verwarmen vindt plaats bij overschrijding van de 
gewenste waarde plus hysteresis. De hysteresis kan worden geparametreerd. 

– nee: de functie heeft twee afzonderlijke gewenste waarden voor verwarmen en koelen in de 
comfortmodus. Het apparaat geeft steeds de actieve gewenste waarde aan. De omschake-
ling tussen verwarmen en koelen vindt plaats via de parameterinstelling ‘omschakelen 
verwarmen/koelen’. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘regelaarfunctie’ op 
‘verwarmen en koelen’ of ‘verwarmen en koelen met extra standen’ staat. 

 

 

11.8.71 Instellingen gewenste waarden – hysteresis voor omschakeling verwarmen/koelen  
(x 0,1°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 5 – 100 
 

De parameter legt de enkelzijde hysteresis vast voor de omschakeling tussen verwarmen en 
koelen als ‘gewenste waarde verwarmen comfort = gewenste koelen comfort’ actief is. Als de 
ruimtetemperatuur de gewenste temperatuurwaarde plus hysteresis overschrijdt vindt de 
omschakeling naar koelen plaats. Als de ruimtetemperatuur daalt tot onder de ingestelde 
temperatuurwaarde minus hysteresis, wordt er omgeschakeld naar verwarmen. 
 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘gewenste waarde 
verwarmen comfort = gewenste waarde koelen comfort’ op ‘ja’ staat. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.72 Instellingen gewenste waarden – ingestelde temperatuur comfort verwarmen en  
koelen (°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 10 – 40 
 

Vastleggen van de comforttemperatuur voor verwarmen en koelen bij afwezigheid. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘regelaarfunctie’ op 
‘verwarmen en koelen’ of ‘verwarmen en koelen met extra standen’ staat. 

 

 

11.8.73 Instellingen gewenste waarden – ingestelde temperatuur comfort verwarmen (°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 10 – 40 
 

Vastleggen van de comforttemperatuur voor verwarmen bij afwezigheid. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘regelaarfunctie’ op 
‘verwarmen’ of ‘verwarmen met extra stand’ staat. 

 

 

11.8.74 Instellingen gewenste waarden – verlaging stand-by verwarmen (°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 10 – 40 
 

Vastleggen van de temperatuur bij afwezigheid in de verwarmingsmodus. Bij apparaten met 
display wordt deze modus aangegeven met het stand-by-symbool. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘regelaarfunctie’ op 
‘verwarmen’, ‘verwarmen met extra stand’, ‘verwarmen en koelen’ of op 
‘verwarmen en koelen met extra standen’ staat. 

 

 

11.8.75 Instellingen gewenste waarden – verlaging eco verwarmen (°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 15 
 

Vastleggen van de temperatuur bij afwezigheid in de verwarmingsmodus. Bij apparaten met 
display wordt deze modus aangegeven met het eco-symbool. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.76 Instellingen gewenste waarden – ingestelde temperatuur vorstbeveiliging (°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 5 – 15 
 

Gebouwbeschermingsfunctie tegen koude. Bij apparaten met display wordt deze modus 
aangegeven met het vorstbeveiliging-symbool. De handmatige bediening is geblokkeerd.  

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘regelaarfunctie’ op 
‘verwarmen’, ‘verwarmen met extra stand’, ‘verwarmen en koelen’ of op 
‘verwarmen en koelen met extra standen’ staat. 

 

 

11.8.77 Instellingen gewenste waarden – ingestelde temperatuur comfort koelen (°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 10 – 40 
 

Vastleggen van de comforttemperatuur voor koelen bij afwezigheid. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘regelaarfunctie’ op 
‘koelen’ of ‘koelen met extra stand’ staat. 

 

 

11.8.78 Instellingen gewenste waarden – verhoging stand-by koelen (°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 15 
 

Vastleggen van de temperatuur bij afwezigheid in de koelmodus. Bij apparaten met display 
wordt deze modus aangegeven met het stand-by-symbool. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘regelaarfunctie’ op 
‘koelen, ‘koelen met extra stand’, ‘verwarmen en koelen’ of op ‘verwarmen en 
koelen met extra standen’ staat. 

 

 

11.8.79 Instellingen gewenste waarden – verhoging eco koelen (°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 15 
 

Vastleggen van de temperatuur bij afwezigheid in de koelmodus. Bij apparaten met display 
wordt deze modus aangegeven met het eco-symbool. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘regelaarfunctie’ op 
‘koelen, ‘koelen met extra stand’, ‘verwarmen en koelen’ of op ‘verwarmen en 
koelen met extra standen’ staat. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.80 Instellingen gewenste waarden – ingestelde temperatuur hittebescherming (°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 27 – 45 
 

Gebouwbeschermingsfunctie tegen hitte. Bij apparaten met display wordt deze modus 
aangegeven met het hittebescherming-symbool. De handmatige bediening is geblokkeerd.  

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘regelaarfunctie’ op 
‘koelen, ‘koelen met extra stand’, ‘verwarmen en koelen’ of op ‘verwarmen en 
koelen met extra standen’ staat. 

 

 

11.8.81 Instellingen gewenste waarden – displayelement toont 

Opties: Actuele ingestelde waarde 

 Relatieve gewenste waarde 
 

Op het display wordt naar keuze de absolute of de relatieve gewenste waarde aangegeven. 

– actuele ingestelde waarde: de gewenste waarde wordt bij apparaten met display als 
absolute temperatuur weergegeven, bijvoorbeeld 21,0 °C. 

– relatieve ingestelde waarde: de gewenste waarde wordt bij apparaten met display als 
relatieve waarde weergegeven, bijvoorbeeld - 5 °C.. + 5 °C. 

 

 

11.8.82 Instellingen gewenste waarden – actuele ingestelde waarde zenden 

Opties: Cyclisch en bij verandering 

 Alleen bij verandering 
 

De actuele ingestelde waarde kan cyclisch en bij wijziging of alleen bij wijziging naar de bus 
verzonden worden. 

 

 

11.8.83 Instellingen gewenste waarden – cyclisch zenden van actuele ingestelde  
temperatuur (min) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 5 – 240 
 

Hiermee wordt de tijd vastgelegd, waarna de actuele ingestelde waarde automatisch wordt 
uitgezonden. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘actuele ingestelde 
waarde zenden’ op ‘alleen bij wijziging’ staat. 

 

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.84 Wijziging gewenste waarde 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘apparaatfunctie’ op 
‘enkel apparaat’ of ‘masterapparaat’ staat. 

 

 

11.8.85 Wijziging gewenste waarde – max. handmatige verhoging bij verwarming (0 - 15°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 15 
 

Door deze waarde kan een beperking van de handmatige verhoging in de verwarmingsmodus 
worden gerealiseerd. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘regelaarfunctie’ op 
‘verwarmen’, ‘verwarmen met extra stand’, ‘verwarmen en koelen’ of op 
‘verwarmen en koelen met extra standen’ staat. 

 

 

11.8.86 Wijziging gewenste waarde – max. handmatige verlaging bij verwarming (0 - 15°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 15 
 

Door deze waarde kan een beperking van de handmatige verlaging in de verwarmingsmodus 
worden gerealiseerd. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘regelaarfunctie’ op 
‘verwarmen’, ‘verwarmen met extra stand’, ‘verwarmen en koelen’ of op 
‘verwarmen en koelen met extra standen’ staat. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.87 Wijziging gewenste waarde – max. handmatige verhoging bij koelen (0 - 15°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 15 
 

Door deze waarde kan een beperking van de handmatige verhoging in de koelmodus worden 
gerealiseerd. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘regelaarfunctie’ op 
‘koelen, ‘koelen met extra stand’, ‘verwarmen en koelen’ of op ‘verwarmen en 
koelen met extra standen’ staat. 

 

 

11.8.88 Wijziging gewenste waarde – max. handmatige verlaging bij koelen (0 - 15°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 15 
 

Door deze waarde kan een beperking van de handmatige verlaging in de koelmodus worden 
gerealiseerd. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘regelaarfunctie’ op 
‘koelen, ‘koelen met extra stand’, ‘verwarmen en koelen’ of op ‘verwarmen en 
koelen met extra standen’ staat. 

 

 

11.8.89 Wijziging gewenste waarde – resetten handmatige verstelling bij ontvangst van een 
ingestelde basiswaarde 

Opties: Nee 

 Ja 
 

Als via het object ‘ingestelde basiswaarde’ een nieuwe waarde wordt ontvangen, wordt door het 
activeren van de parameter de handmatige verstelling gewist en de nieuwe gewenste waarde 
beschikbaar besteld.  

Als de parameter gedeactiveerd is, wordt de handmatige verstelling bij de ingestelde 
basiswaarde opgeteld. Voorbeeld: oude ingestelde basiswaarde 21°C + handmatige verstelling 
1,5°C = 22,5°C. Object ontvangt een nieuwe ingestelde basiswaarde van 18 °C plus oude 
handmatige verstelling van 1,5°C = 19,5°C. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.90 Wijziging gewenste waarde – resetten van de handmatige verstelling bij wissel van 
bedrijfsmodus 

Opties: Nee 

 Ja 
 

Als het apparaat naar een nieuwe bedrijfsmodus wisselt, wordt bij geactiveerde parameter de 
handmatige verstelling gewist en de geparametreerde ingestelde temperatuur van de 
bedrijfsmodus plus een eventuele verschuiving via het object met de ingestelde basiswaarde 
overgenomen. Voorbeeld: comforttemperatuur 21°C plus handmatige verstelling van 
1,5°C=22.5°C. Wisselen naar eco met geparametreerde temperatuur 17°C. Het apparaat regelt 
op 17°C, omdat de handmatige verstelling wordt gewist. 

Bij gedeactiveerde parameter wordt er bij de nieuwe bedrijfsmodus rekening gehouden met de 
handmatige waarde-instelling. Voorbeeld: comforttemperatuur 21°C plus handmatige verstelling 
van 1,5°C=22.5°C. Wisselen naar eco met geparametreerde temperatuur van 17°C regelt het 
apparaat op 18,5 °C, omdat de handmatige verstelling opgeteld wordt. 

 

 

11.8.91 Wijziging gewenste waarde – resetten van de handmatige verstelling via object 

Opties: Nee 

 Ja 
 

Bij activering kan via een afzonderlijk object de handmatige waarde-instelling op ieder moment 
worden gewist. Toepassingsvoorbeeld: resetten van de handmatige verstelling van alle zich in 
een kantoorgebouw bevindende apparaten met een klok in het systeem. 

 

 

11.8.92 Wijziging gewenste waarde – plaatselijke bediening blijvend opslaan 

Opties: Nee 

 Ja 
 

Bij activering worden de handmatige instellingen van gewenste waarde en eventueel 
ventilatorstand, evenals de waarde van het object ‘basisbelasting’ in het apparaat opgeslagen 
en na een reset weer geactiveerd. Als het apparaat opnieuw wordt geprogrammeerd worden 
ook de opgeslagen gewenste waarden gewist. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.93 Temperatuurdetectie – ingangen temperatuurdetectie 

Opties: Interne meting 

 Externe meting 

 Gewogen meting 
 

De ruimtetemperatuur kan op het apparaat gemeten of middels het communicatieobject via de 
bus verzonden worden. Daarnaast is er de gewogen meting waarbij tot drie 
temperatuurwaarden (1 x intern, 2 x extern) als gemiddelde waarde als ingangsgrootte voor de 
regeling dienen. 

 

 

11.8.94 Temperatuurdetectie – ingangen gewogen temperatuurdetectie 

Opties: Interne en externe meting 

 2 x externe meting 

 Interne en 2x externe meting 
 

Vastlegging van de ingangen van de temperatuurdetectie van de gewogen meting, die als 
gemiddelde waarde als ingangsgrootte voor de regeling dienen. 
 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘ingangen 
temperatuurdetectie’ op ‘gewogen meting’ staat. 

 

 

11.8.95 Temperatuurdetectie – weging interne meting (0..100%) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 15 
 

Vastlegging van de weging van de interne meting van 0 - 100 %. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘ingangen gewogen 
temperatuurdetectie’ op ‘interne en externe meting’ of ‘interne en 2x externe 
meting’ staat. 

 

 

11.8.96 Temperatuurdetectie – weging externe meting (0..100%) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 15 
 

Vastlegging van de weging van de externe meting van 0 - 100 %. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘ingangen gewogen 
temperatuurdetectie’ op ‘interne en externe meting’ of ‘2x externe meting’ of 
‘interne en 2x externe meting’ staat. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.97 Temperatuurdetectie – weging externe meting 2 (0..100%) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 15 
 

Vastlegging van de weging van de externe meting 2 van 0 - 100 %. Moet samen met de weging 
van de externe meting (0..100%) resulteren in 100 %.  

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘ingangen gewogen 
temperatuurdetectie’ op ‘2x externe meting’ of ‘interne en 2x externe meting’ 
staat. 

 

 

11.8.98 Temperatuurdetectie – cyclisch zenden van actuele werkelijke temperatuur (min) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 5 – 240 
 

De door het apparaat gebruikte werkelijke temperatuur kan cyclisch naar de bus worden 
verzonden.  

 

 

11.8.99 Temperatuurdetectie – waardeverschil voor zenden van de werkelijke temperatuur  
(x 0,1°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 1 – 100 
 

Als de temperatuurwijziging groter is dan het geparametreerde verschil tussen gemeten en de 
laatste verzonden werkelijke temperatuur, wordt de gewijzigde waarde verzonden. 

 

 

11.8.100 Temperatuurdetectie – vergelijkingswaarde voor interne temperatuurmeting (x 0,1°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 1 – 100 
 

Iedere plaats van inbouw heeft andere fysieke voorwaarden (binnen- of buitenwand, lichtbouw 
of massieve wand etc.). Om de op de plaats van inbouw heersende werkelijke temperatuur als 
meetwaarde van het apparaat te gebruiken, moet op de plaats van inbouw door een externe 
vergeleken en/of geijkte thermometer een temperatuurmeting worden uitgevoerd. Het verschil 
tussen de op het apparaat aangegeven werkelijke temperatuur en de door het externe 
meetapparaat bepaalde werkelijke temperatuur moet als ‘vergelijkingswaarde’ in het 
parameterveld worden ingevuld.  

 

Opmerking 
– De vergelijkingsmeting zou direct na de inbouw van het apparaat moeten 

plaatsvinden. Het apparaat moet zich eerst aanpassen aan de 
omgevingstemperatuur voordat de vergelijking kan plaatsvinden. De 
vergelijkingsmeting moet kort voor of na de ingebruikneming van de ruimte 
worden herhaald. 

– Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘ingangen 
temperatuurdetectie’ op ‘interne meting’ of ‘gewogen meting’ staat. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.101 Temperatuurdetectie – bewakingstijd temperatuurdetectie (0 = geen bewaking) (min)  

Opties: Instelmogelijkheid tussen 1 – 120 
 

Als binnen de geparametreerde tijd geen temperatuur wordt gemeten, schakelt het apparaat 
naar de storingsmodus. Hij stuurt een telegram via het object ‘storing werkelijke temperatuur 
(master)’ naar de bus en stelt bedrijfsmodus en stelgrootte bij storing in.  

  

 

11.8.102 Temperatuurdetectie – bedrijfsmodus bij storing 

Opties: Koelen 

 Verwarmen 
 

Als de meting van de werkelijke temperatuur uitvalt, kan het apparaat de bedrijfsmodus 
verwarmen/koelen niet meer zelf bepalen. Daarom wordt hier de bedrijfsmodus gekozen die het 
beste past voor de bescherming van het gebouw. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘regelaarfunctie’ op 
‘verwarmen of koelen’ of ‘verwarmen of koelen met extra standen’ staat. 

 

 

11.8.103 Temperatuurdetectie – stelgrootte bij storing (0 - 255) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 1 – 255 
 

Als de meting van de werkelijke temperatuur uitvalt, kan het apparaat de stelgrootte niet meer 
zelf bepalen. Daarom wordt een stelgrootte gekozen die voldoende is voor de bescherming van 
het gebouw. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.104 Alarmfuncties 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘apparaatfunctie’ op 
‘enkel apparaat’ of ‘masterapparaat’ staat. 

 

 

11.8.105 Alarmfuncties – condenswateralarm 

Opties: Nee 

 Ja 
 

Bij gebruik van een fan-coil kan tijdens de werking condenswater ontstaan door te sterke 
afkoeling of een te hoge luchtvochtigheid. Het daarmee gepaard gaande condensaat wordt 
meestal in een bak opgevangen. Om de container te beschermen tegen overlopen en zo het 
apparaat en/of het gebouw te beschermen tegen schade, meldt deze de overschrijding van de 
maximale vulstand aan het object ‘condenswateralarm’ (alleen ontvangend). Daardoor schakelt 
de regelaar naar een beschermingsfunctie. Deze wordt op displayapparaten aangegeven met 
een bijbehorend symbool. De plaatselijke bediening is geblokkeerd. Bediening is pas weer 
mogelijk nadat het alarm gedeactiveerd is. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘regelaarfunctie’ op 
‘koelen, ‘koelen met extra stand’, ‘verwarmen en koelen’ of op ‘verwarmen en 
koelen met extra standen’ staat. 

 

 

11.8.106 Alarmfuncties – dauwpuntalarm 

Opties: Nee 

 Ja 
 

Bij gebruik van koelmachines kan er tijdens de werking dauwwater ontstaan aan de 
koelmiddelleidingen door een sterke afkoeling en/of te hoge luchtvochtigheid. De dauwmelder 
meldt de dauwvorming via het object ‘dauwpuntalarm’ (alleen ontvangend). Daardoor schakelt 
de regelaar naar een beschermingsfunctie. Deze wordt bij apparaten met display met het 
bijbehorende symbool aangegeven. De plaatselijke bediening is geblokkeerd. Bediening is pas 
weer mogelijk nadat het alarm gedeactiveerd is. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘regelaarfunctie’ op 
‘koelen, ‘koelen met extra stand’, ‘verwarmen en koelen’ of op ‘verwarmen en 
koelen met extra standen’ staat. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.107 Alarmfuncties – temperatuur vorstalarm HVAC- en RHCC-status (°C) 

Opties: Instelmogelijkheden tussen 0 – 15 
 

De objecten RHCC-statue en HVAC-status en beschikken over een vorstalarm-bit. Als de 
ingangstemperatuur van de regelaar daalt tot onder de hier geparametreerde temperatuur, 
wordt de vorstalarm-bit in de statusobjecten ingesteld. Als de temperatuur wordt overschreden, 
wordt deze weer teruggezet. 

 

 

11.8.108 Alarmfuncties – temperatuur hittealarm RHCC-status (°C) 

Opties: Instelmogelijkheden tussen 25 – 70 
 

Het object RHCC-status beschikt over een hittealarm-bit. Als de ingangstemperatuur van de 
regelaar stijgt tot boven de hier geparametreerde temperatuur, wordt de hittealarm-bit in het 
statusobject ingesteld. Als de temperatuur wordt onderschreden, wordt deze weer teruggezet. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.109 Fan-coil instellingen – ventilatorstanden 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘apparaatfunctie’ op 
‘enkel apparaat’ of ‘masterapparaat’ staat, en de parameter ‘soort stelgrootte’ op 
‘fan-coil’ staat. 

 

 

11.8.110  Fan-coil instellingen – ventilatorstanden – aantal ventilatorstanden 

Opties: 3 standen 

 5 standen 
 

Met de parameter wordt het aantal ventilatorstanden aangegeven die de aktor voor de 
aansturing van de fan-coil-ventilator moet gebruiken. 

 

 

11.8.111 Fan-coil instellingen – ventilatorstanden – formaat standenuitgave 

Opties: 0..5 

 0..255 

 1 bit m van n 

 1 bit 1 van n 
 

– 0..5: de standenwaarden (0..3 of 0..5) worden in het formaat 1 byte als tellerwaarden 0..3 
resp. 0..5 uitgegeven. 

– 0..255: de standenwaarden (0..3 of 0..5) worden als percentage uitgegeven. Voorbeeld 
ventilator met 5 standen: de standenwaarde 1 wordt uitgegeven met 20%, de 
standenwaarde 5 met 100%. 

– 1 bit m uit n: de standenwaarden (0..3 of 0..5) worden met 1-bit-objecten uitgegeven.  
Er bestaan net zoveel objecten als ventilatorstanden. Bijvoorbeeld voor stand 2 worden de  
1 bit ventilatorstand-objecten 1 en 2 met de waarde 1 uitgegeven, de andere 
ventilatorstand-objecten met de waarde 0. 

– 1 bit 1 uit n: de standenwaarden (0..3 of 0..5) worden met 1-bit-objecten uitgegeven.  
Er bestaan net zoveel objecten als ventilatorstanden. Bijvoorbeeld voor stand 2 wordt alleen 
het 1 bit ventilatorstand-object 2 met de waarde 1 uitgegeven. De andere ventilatorstand-
objecten met de waarde 0. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.112 Fan-coil instellingen – ventilatorstanden – standenuitgave 

Opties: Bij handmatige bediening en automaat 

 Alleen bij handmatige bediening 
 

Met deze parameter wordt ingesteld wanneer de ventilatorstandenwaarden worden uitgegeven: 
ofwel alleen bij de handmatige instelling van ventilatorstanden of ook in de automatische 
modus. Deze instelling hangt af van de mogelijkheden van de fan-coil-aktor. Als in de 
automatische modus de ventilatorstanden door de aktor zelf worden aangestuurd uit de 
afleiding van de stelgrootte, moet optie ‘alleen bij handmatige bediening’ worden gekozen, 
anders de andere optie. 

 

 

11.8.113 Fan-coil instellingen – ventilatorstanden – laagste handmatig instelbare stand 

Opties: Stand 0 

 Stand 1 
 

Met deze parameter wordt de laagste ventilatorstand gekozen die door een bediening aan het 
apparaat kan worden ingesteld. Bij het kiezen van de stand 0 is het verwarmings-/koelsysteem 
niet meer in werking (ventilatorstand en klepaansturing 0), zolang het actuele bedrijf en de 
bedrijfsmodus behouden blijven. Om schade aan het gebouw te vermijden wordt de stand 0 na 
18 uur gedeactiveerd en het apparaat teruggeschakeld naar de automatische modus. 

  

 

11.8.114 Fan-coil instellingen – ventilatorstanden – uitlezing standenstatus 

Opties: Nee 

 Ja 
 

De actuele ventilatorstand voor de aansturing van een fan-coil-aktor ontvangt de regelaar ofwel 
door bepaling uit de standenwaardentabel onder "fan-coil-instellingen verwarmen" of "fan-coil-
instellingen koelen" of door terugmelding van de fan-coil-aktor. Als hier de optie ‘ja’ wordt 
gekozen, wordt het object ‘status fan-coil stand’ voor de ontvangst van de ventilatorstand door 
de fan-coil-aktor vrijgeschakeld. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.115 Fan-coil instellingen verwarmen 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘apparaatfunctie’ op 
‘enkel apparaat’ of ‘masterapparaat’ staat, en de parameter ‘soort stelgrootte’ op 
‘fan-coil’ staat. Bovendien moet de parameter ‘regelaarfunctie’ ofwel op 
‘verwarmen’, ‘verwarmen met extra stand’, ‘verwarmen en koelen’ of op 
‘verwarmen en koelen met extra standen’ staan. 

 

 

11.8.116 Fan-coil instellingen verwarmen – ventilatorstand 1-5 tot stelgrootte (0 - 255) 
verwarmen  

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 255 
 

Hier worden de stelgroottes van de regelaar aan de ventilatorstanden toegewezen. Deze 
toewijzing wordt gebruikt als de ventilatorstanden samen met de stelgrootte worden verzonden. 
 

 

Opmerking 
– Deze standeninstellingen moeten op die in de fan-coilaktor worden 

afgesteld. 
–  De instelling van de ‘soort stelgrootte’ als ‘fan-coil’ bij de 

regelingsparameters is alleen voor de basisstand of de extra stand zinvol. 
De parametrering van basis- en extra stand als fan-coil is niet zinvol, omdat 
alleen de aansturing per fan-coil-aktor voor verwarmen en koelen wordt 
ondersteund. 

 De parameters ‘ventilatorstand 4-5 tot stelgrootte (0 - 255) verwarmen’ zijn 
alleen beschikbaar als de parameter ‘aantal ventilatorstanden’ op ‘5 standen’ 
staat. 

 

 

11.8.117 Fan-coil instellingen verwarmen – ventilatorstandbeperking verwarmen bij ecobedrijf 

Opties: Nee 

 Ja 
 

Bij omschakeling naar ecobedrijf vindt hierbij altijd een beperking van de ventilatorstanden 
plaats. 

  

 

11.8.118 Fan-coil instellingen verwarmen – max. ventilatorstand verwarmen bij ecobedrijf 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 5 
 

Vastlegging van de maximaal mogelijke ventilatorstand bij omschakeling naar ecobedrijf. 

 

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.119 Fan-coil instellingen koelen 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘apparaatfunctie’ op 
‘enkel apparaat’ of ‘masterapparaat’ staat, en de parameter ‘soort stelgrootte’ op 
‘fan-coil’ staat. Bovendien moet de parameter ‘regelaarfunctie’ ofwel op ‘koelen, 
‘koelen met extra stand’, ‘verwarmen en koelen’ of op ‘verwarmen en koelen met 
extra standen’ staan. 
 

 

 

11.8.120 Fan-coil instellingen koelen – ventilatorstand 1-5 tot stelgrootte (0 - 255) koelen  

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 255 
 

Hier worden de stelgroottes van de regelaar aan de ventilatorstanden toegewezen. Deze 
toewijzing wordt gebruikt als de ventilatorstanden samen met de stelgrootte worden verzonden. 
 

 

Opmerking 
– Deze standeninstellingen moeten op die in de fan-coilaktor worden 

afgesteld. 
– De instelling van de ‘soort stelgrootte’ als ‘fan-coil’ bij de 

regelingsparameters is alleen voor de basisstand of de extra stand zinvol. 
De parametrering van basis- en extra stand als fan-coil is niet zinvol, omdat 
alleen de aansturing per fan-coil-aktor voor verwarmen en koelen wordt 
ondersteund. 

– De parameters ‘ventilatorstand 4-5 tot stelgrootte (0 - 255) koelen’ zijn alleen 
beschikbaar als de parameter ‘aantal ventilatorstanden’ op ‘5 standen’ staat. 

 

 

 

11.8.121 Fan-coil instellingen koelen – ventilatorstandbeperking koelen bij ecobedrijf 

Opties: Nee 

 Ja 
 

Bij omschakeling naar ecobedrijf vindt hierbij altijd een beperking van de ventilatorstanden 
plaats. 

 

 

11.8.122 Fan-coil instellingen koelen – max. ventilatorstand koelen bij ecobedrijf 

Opties: Instelmogelijkheid tussen 0 – 5 
 

Vastlegging van de maximaal mogelijke ventilatorstand bij omschakeling naar ecobedrijf. 

  

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.123 Zomercompensatie 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar als de parameter ‘apparaatfunctie’ op 
‘enkel apparaat’ of ‘masterapparaat’ staat. 
 

 

 

11.8.124 Zomercompensatie – zomercompensatie 

Opties: Nee 

 Ja 
 

Om energie te sparen en om het temperatuurverschil bij het betreden en verlaten van een 
gebouw met airconditioning binnen aangename grenzen te houden, zou in de zomer bij hoge 
buitentemperaturen een te sterke verlaging van de kamertemperatuur moeten worden 
voorkomen (zomercompensatie volgens DIN 1946). De verhoging van de kamertemperatuur 
vindt plaats via de aanpassing van de ingestelde temperatuur voor koelen.  

Het verhogen van de kamertemperatuur betekent echter niet dat de kamer moet worden 
verwarmd, maar dat de kamertemperatuur zonder koeling tot een bepaalde ingestelde waarde 
verhoogd moet worden. Daarmee wordt voorkomen dat bijvoorbeeld bij een buitentemperatuur 
van 35 °C een bestaand airco-systeem blijft proberen om de kamertemperatuur op 24 °C te 
verlagen. 

De activering van de zomercompensatie vereist de aanwezigheid van een buitentemperatuur-
voeler die de gemeten waarde naar de bus stuurt en door de kamerthermostaat met display kan 
worden uitgelezen. 

Voor de zomercompensatie bestaan de parameters: 

– ‘Zomercompensatie laagste buitentemperatuurwaarde’, 

– ‘Zomercompensatie hoogste buitentemperatuurwaarde’, 

– ‘Zomercompensatie laagste offset ingestelde waarde’, 

– ‘Zomercompensatie hoogste offset ingestelde waarde‘ 

Boven de ‘hoogste buitentemperatuurwaarde’ bedraagt de minimale ingestelde temperatuur 
voor koelen de buitentemperatuur minus de ‘hoogste offset ingestelde waarde’. Onder de 
‘laagste buitentemperatuurwaarde’ wordt de minimale ingestelde temperatuur voor koelen niet 
beïnvloed door de buitentemperatuur. Tussen de ‘laagste’ en de ‘hoogste buitentemperatuur’ 
wordt de minimale ingestelde temperatuur voor koelen afhankelijk van de buitentemperatuur 
glijdend door de geparametreerde ingestelde temperatuur van de buitentemperatuur min 
‘laagste offset’ op de waarde buitentemperatuur minus ‘hoogste offset ingestelde waarde’ 
aangepast. 

 

Typische waarden voor de zomercompensatie zijn: 

– 21 °C: laagste buitentemperatuurwaarde 

– 32 °C: hoogste buitentemperatuurwaarde 

– 0 K: laagste offset ingestelde waarde 

– 6 K: hoogste offset ingestelde waarde 

Dat betekent dat een geleidelijke verhoging van de minimale ingestelde waarde voor koelen op 
de buitentemperatuur minus offset ingestelde waarde van 0 tot 6 K plaatsvindt als de 
buitentemperatuur van 21 °C naar 32 °C stijgt. 

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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Voorbeeld: 

Bij oplopende buitentemperatuur wordt de minimale ingestelde waarde voor koelen vanaf een 
buitentemperatuur van 21 °C verhoogd. Bij 30 °C buitentemperatuur ligt de minimale ingestelde 
temperatuur voor koelen bij 25,1 °C, bij 31 °C buitentemperatuur bij 25,5 °C, bij 32 °C 
buitentemperatuur bij 26 °C, bij 33 °C buitentemperatuur bij 27 °C. 

 

 

11.8.125 Zomercompensatie – (laagste) begintemperatuur voor zomercompensatie (°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen -127 – + 127  
 

Met de parameter wordt een waarde vastgelegd voor de laagste buitentemperatuurwaarde, tot 
welke temperatuurwaarde de instelwaardecorrectie (zomercompensatie) op grond van een te 
hoge buitentemperatuur wordt uitgevoerd.  

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar, als de parameter ‘zomercompensatie’ op 
‘ja’ staat. 
 

 

 

11.8.126 Zomercompensatie – offset ingestelde temperatuur bij begin zomercompensatie  
(x 0,1°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen -127 – + 127  
 

Met de parameter wordt vastgelegd met hoeveel Kelvin de ingestelde waarden tijdens de 
zomercompensatie verhoogd moet worden als de laagste buitentemperatuurwaarde is bereikt. 

Typische waarden voor de zomercompensatie zijn: 

– 20 °C: laagste buitentemperatuurwaarde 

– 32 °C: hoogste buitentemperatuurwaarde 

– 0 K: laagste offset ingestelde waarde 

– 4 K: hoogste offset ingestelde waarde 

Dat betekent dat er een vloeiende verhoging van de gewenste waarde van 0 … 4 K plaatsvindt 
als de buitentemperatuur van 20°… 32 °C stijgt. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar, als de parameter ‘zomercompensatie’ op 
‘ja’ staat. 
 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘Object-RTR
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11.8.127 Zomercompensatie – (hoogste) eindtemperatuur voor zomercompensatie (°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen -127 – + 127  
 

Met de parameter wordt een waarde vastgelegd voor de hoogste buitentemperatuurwaarde, 
vanaf welke de instelwaardecorrectie (zomercompensatie) op grond van een te hoge 
buitentemperatuur wordt uitgevoerd. 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar, als de parameter ‘zomercompensatie’ op 
‘ja’ staat. 
 

 

 

11.8.128 Zomercompensatie – offset ingestelde temperatuur bij einde zomercompensatie  
(x 0,1°C) 

Opties: Instelmogelijkheid tussen -127 – + 127  
 

Met de parameter wordt vastgelegd met hoeveel Kelvin de ingestelde waarden tijdens de 
zomercompensatie verhoogd moet worden als de hoogste buitentemperatuurwaarde is bereikt. 

Typische waarden voor de zomercompensatie zijn: 

– 20 °C: laagste buitentemperatuurwaarde 

– 32 °C: hoogste buitentemperatuurwaarde 

– 0 K: laagste offset ingestelde waarde 

– 4 K: hoogste offset ingestelde waarde 

Dat betekent dat er een vloeiende verhoging van de gewenste waarde van 0 … 4 K plaatsvindt 
als de buitentemperatuur van 20°C tot 32 °C stijgt. 
 

 

Opmerking 
Deze parameter is alleen beschikbaar, als de parameter ‘zomercompensatie’ op 
‘ja’ staat. 
 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘IR-functies (wit)’
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11.9 Applicatie ‘IR-functies (wit)’ 

11.9.1 Toets 1 – 5 (links/rechts) / memotoets M1/M2 

De premiumvarianten en de Busch-Wächter® Sky KNX hebben een sensor voor het ontvangen 
van infrarood-signalen. Daardoor kan bijvoorbeeld de IR-handzender 6010-25 worden gebruikt.  

Voor de bediening zijn twee kanalen beschikbaar, die op de zender kunnen worden gekozen: 
het blauwe en witte kanaal. 

Het volgende voorbeeld kan een hulp zijn bij de inbedrijfname. De infraroodfuncties kunnen in 
het apparaat worden geparametreerd. Voor de toets M1 (wit) wordt de functie ‘schakelen 
bedieningswip links/rechts’ gekozen. Binnen deze functie verschijnt de parameter ‘reactie bij 
stijgende flank’. Deze parameter moet op ‘AAN’ worden gezet. De functie bezit het 
communicatieobject ‘schakelen’. Dit object moet nu met het object ‘gewenste waarde 
schakelen’ van de constantlicht-applicatie worden verbonden. Zo wordt de actuele lichtwaarde 
als gewenste waarde opgeslagen als de toets M1 wordt ingedrukt. Het licht kan bijvoorbeeld 
met de handzender worden ingesteld. Daarvoor wordt eenvoudig aan één of meer toetsparen 
de functie ‘dimmen bedieningswip totaal’ toegewezen die direct aan de dimaktor worden 
gekoppeld. Gebruik nu het gekozen knoppenpaar om de gewenste lichtsterkte in te stellen en 
sla de waarde op met de toets M1. 

 

 

11.10 Applicatie ‘IR-functies (blauw)’ 

11.10.1 Toets 1 – 5 (links/rechts) / memotoets M1/M2 

De premiumvarianten en de Busch-Wächter® Sky KNX hebben een sensor voor het ontvangen 
van infrarood-signalen. Daardoor kan bijvoorbeeld de IR-handzender 6010-25 worden gebruikt.  

Voor de bediening zijn twee kanalen beschikbaar, die op de zender kunnen worden gekozen: 
het blauwe en witte kanaal. 

Het volgende voorbeeld kan een hulp zijn bij de inbedrijfname. De infraroodfuncties kunnen in 
het apparaat worden geparametreerd. Voor de toets M1 (blauw) wordt de functie ‘schakelen 
bedieningswip links/rechts’ gekozen. Binnen deze functie verschijnt de parameter ‘reactie bij 
stijgende flank’. Deze parameter moet op ‘AAN’ worden gezet. De functie bezit het 
communicatieobject ‘schakelen’. Dit object moet nu met het object ‘gewenste waarde 
schakelen’ van de constantlicht-applicatie worden verbonden. Zo wordt de actuele lichtwaarde 
als gewenste waarde opgeslagen als de toets M1 wordt ingedrukt. Het licht kan bijvoorbeeld 
met de handzender worden ingesteld. Daarvoor wordt eenvoudig aan één of meer toetsparen 
de functie ‘dimmen bedieningswip totaal’ toegewezen die direct aan de dimaktor worden 
gekoppeld. Gebruik nu het gekozen knoppenpaar om de gewenste lichtsterkte in te stellen en 
sla de waarde op met de toets M1. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘logicafuncties’
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11.11 Applicatie ‘logicafuncties’ 

11.11.1 Kanaal 1 – 5  

Verschillende logicafuncties kunnen worden toegewezen aan de kanalen 

Opties (applicatie): Inactief 

 Logische poort 

 Poort 

 Vertraging 

 Trappenhuisverlichting 
 

–  Inactief: geen logicafunctie toegewezen. 

–  Logische poort: objectenlogica 

 

 

 

  

Nr Objectnaam Gegevenstype Flags 

0 Uitgang (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001   

0 Uitgang (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010   

1 Ingang 1 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001   K, S, A 

1 Ingang 1 (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S, A 

2 Ingang 2 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

2 Ingang 2 (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S, A 

3 Ingang 3 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

3 Ingang 3 (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S, A 

4 Ingang 4 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

4 Ingang 4 (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S, A 

5 Ingang 5 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

5 Ingang 5 (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S, A 

6 Ingang 6 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

6 Ingang 6 (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S, A 

7 Ingang 7 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

7 Ingang 7 (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S, A 

8 Ingang 8 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

8 Ingang 8 (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S, A 

9 Ingang 9 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

9 Ingang 9 (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S, A 

10 Ingang 10 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

10 Ingang 10 (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S, A 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Applicatie ‘logicafuncties’
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– Poort: Met de applicatie ‘Poort’ kunnen bepaalde signalen worden gefilterd en kan de 
signaalstroom tijdelijk geblokkeerd worden. De functie heeft drie communicatie-objecten: 
‘Stuuringang’, ‘Ingang’ en ‘Uitgang’. Het ingangs- resp. uitgangsobject kan verschillende 
groottes aannemen. 

Met de instelling ‘niet toegewezen’ kan de bitgrootte vrij worden toegekend. Dat betekent, 
dat het/de eerste interne of externe groepsadres/actie, dat/die wordt toegewezen en al aan 
een willekeurig ander communicatie-object gekoppeld is, de grootte bepaalt. 

De besturing kan van ‘Ingang naar uitgang’ of ook van ‘Uitgang naar ingang’ plaatsvinden in 
als de stuuringang dit toelaat. De vrijgave via de stuuringang kan met een AAN- of UIT-
telegram plaatsvinden. 

Als bijvoorbeeld de instelling ‘Stuuringang’ op ‘AAN-telegram’ wordt gezet, worden alleen 
telegrammen van de ingang naar de uitgang geleid, als de stuuringang eerder een AAN-
telegram heeft ontvangen. 

Bovendien is het mogelijk om signalen via de instelling ‘Filterfunctie’ te blokkeren. Er wordt 
‘niets uitgefilterd’, het signaal ‘AAN uitgefilterd’ of het signaal ‘UIT uitgefilterd’. Deze functie 
is bijvoorbeeld nodig als van een sensor alleen het AAN-telegram interessant is en deze in 
zijn applicatieprogramma geen filterfunctionaliteit aanbiedt. 

 

– Vertraging: Met de applicatie ‘Vertraging’ kunnen via het object ‘Ingang’ telegrammen 
ontvangen worden. Met een ingestelde vertragingstijd worden de ontvangen telegrammen 
naar het object ‘Uitgang’ verzonden. Voor de verschillende toepassingssituaties moeten de 
parameters van de objecttypen voor ‘Ingang’ en ‘Uitgang’ gezamenlijk ingesteld worden. 

 

– Trappenhuisverlichting: Met de applicatie ‘Trappenhuisverlichting’ kan een nalooptijd aan 
schakeltelegrammen of waardetelegrammen worden toegewezen. De applicatie geeft 
daarvoor afhankelijk van de parametrering verschillende communicatie-objecten weer: 

 

– een1-bit-object voor in- en uitgang 

Als via het object "Ingang / Uitgang" een AAN-telegram wordt ontvangen, wordt de 
nalooptijd onmiddellijk gestart. 

Er kan een nalooptijd worden ingesteld van 10 s tot 88:45 min, instelbaar in stappen van 
1 s. Na afloop van de nalooptijd zendt het object ‘Ingang / uitgang’ een UIT-telegram. 

– twee 1-bit-objecten voor in- en uitgang 

– twee 1-byte-objecten voor in- en uitgang 

Als via het object "Ingang" een telegram wordt ontvangen, wordt de nalooptijd 
onmiddellijk gestart en een telegram van dezelfde waarde van het op de ingang 
ontvangen telegram op het object "Uitgang" verzonden. Er kan een nalooptijd worden 
ingesteld van 10 s tot 88:45 min, instelbaar in stappen van 1 s. Na afloop van de 
nalooptijd zendt het object ‘Uitgang’ een UIT-telegram (1 bit) of een telegram met de 
waarde ‘0’ (1 byte). 

Via twee extra communicatie-objecten is het mogelijk de nalooptijd en de voorafgaande 
waarschuwingstijd bij uitschakeling opnieuw in te voeren. De ontvangen waarden 
worden in het geheugen van het apparaat opgeslagen en blijven ook bij spanningsuitval 
en daarop volgende spanningsterugkeer behouden. 

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – master
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11.12 Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – master 

11.12.1 Px: omschakeling handmatige werking 
 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

12 | 30 | 48 | 
64 

Px: omschakeling handmatige 
werking 

Ingang 1.001 switch 

 

Via dit object kan een omschakeling van automatisch bedrijf naar handmatig bedrijf 
plaatsvinden (default: 0 = automatisch, 1 = handmatig). 

 

 

11.12.2 Px: externe impulsdrukker 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

13 | 31 | 49 | 
65 

Px: externe impulsdrukker Ingang 1.001 switch 

 

Als via dit object een 1 (default) ontvangen wordt, schakelt de melder in. Als een 0 (default) 
ontvangen wordt, schakelt de melder uit. 

– Handmatig bedrijf inactief: bewegingsschakelaar staat weer op automatisch. 

– Handmatig bedrijf actief: bewegingsschakelaar blijft zolang uitgeschakeld tot de melder 
weer handmatig ingeschakeld wordt of de handmatige werking gedeactiveerd is. 

 

 

Opmerking 
In de handmatige werking is de bewegingsschakelaar inactief en het in- en 
uitschakelen is alleen mogelijk met externe impulsdrukker. In het automatische 
bedrijf simuleert het inschakelen via de externe impulsdrukker een beweging. 

 

 

11.12.3 Px: testmodus activeren 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

14 | 32 | 50 | 
66 

Px: testmodus activeren Ingang 1.001 switch 

 

Met dit object kan de testmodus worden geactiveerd (1 = geactiveerd, 0 = gedeactiveerd). De 
testmodus wordt automatisch na 10 min gedeactiveerd. 

 

 

11.12.4 Px: nalooptijd gereduceerde helderheid 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

16 | 34 | 52 | 
68 

Px: nalooptijd gereduceerde 
helderheid 

Ingang 7.005 time (s) 

 

Als na afloop van de nalooptijd geen beweging herkend wordt, schakelt de functie naar de 
geparametreerde gereduceerde nalooptijd en schakelt daarna bijvoorbeeld uit. De nalooptijd 
kan via dit object door een ander bedieningselement op ieder moment zonder hulp van de ETS 
opnieuw worden geparametreerd. Wanneer deze nieuwe waarde niet bij iedere download moet 
worden overschreven, moet dit in de parameter ‘instelling bij download overschrijven’ worden 
ingesteld. 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – slave
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11.13 Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – slave 

11.13.1 Px: vrijgave beweging 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

1 | 19 | 37 | 
53 

Px: vrijgave beweging  1.001 switch 

 

De melder kan via het object worden geblokkeerd of vrijgegeven. De vrijgave heeft voorrang 
boven alle overige objecten. 

 

11.13.2 Px: aktorstatus 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

4 | 22 | 40 | 
56 

Px: aktorstatus  1.001 switch 

 

Door de melder aangestuurde aktoren kunnen op deze ingang (1 bit) hun status zenden. Bij 
ontvangst van een uit-telegram op het object wordt de bewegingsdetectie voor de 
geparametreerde dode tijd onderdrukt en de nalooptijd gereset. 

 

11.13.3 Px: helderheidsonafhankelijke detectie 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

5 | 23 | 41 | 
57 

Px: helderheidsonafhankelijke 
detectie 

 1.001 switch 

 

Als op dit object een 1 wordt ontvangen, schakelt de melder onafhankelijk van de helderheid bij 
iedere beweging in. Als echter een 0 wordt ontvangen, schakelt de melder alleen bij het 
onderschrijden van de geparametreerde helderheidsdrempel en bij beweging in. 

 

11.13.4 Px: externe helderheid 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

6 | 24 | 42 | 
58 

Px: externe helderheid  9.* 2-byte float value 

 

Naar dit object wordt de helderheidswaarde van een externe helderheidssensor verzonden. 

 

11.13.5 Px: helderheidsdrempel extern 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

7 | 25 | 43 | 
59 

Px: helderheidsdrempel extern  9.* 2-byte float value 

 

Via dit object kan de externe helderheidsdrempel worden aangepast. Wanneer deze nieuwe 
waarde niet bij iedere download moet worden overschreven, moet dit in de parameter ‘instelling 
bij download overschrijven’ worden ingesteld. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – slave
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11.13.6 Px: helderheidsdrempel intern 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

8 | 26 | 44 | 
60 

Px: helderheidsdrempel intern  9.* 2-byte float value 

 

Via dit object kan de interne helderheidsdrempel worden aangepast. Wanneer deze nieuwe 
waarde niet bij iedere download moet worden overschreven, moet dit in de parameter ‘instelling 
bij download overschrijven’ worden ingesteld. 

 

11.13.7 Px: beweging (slave) 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

11 | 29 | 47 | 
63 

Px: beweging (slave)  1.001 switch 

 

Dit object stuurt (default: lichtonafhankelijk) cyclisch een 1-telegram voor het starten van de 
master.  

 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – bewaking
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11.14 Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – bewaking 

11.14.1 Px: vrijgave beweging 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

1 | 19 | 37 | 
53 

Px: vrijgave beweging Ingang 1.001 switch 

 

De melder kan via het object worden geblokkeerd of vrijgegeven. De vrijgave heeft voorrang 
boven alle overige objecten. 

 

11.14.2 Px: bewaking 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

15 | 33 | 51 | 
67 

Px: bewaking Uitgang 1.001 switch 

 

Via de uitgang wordt bij beweging de geparametreerde waarde en na afloop van de nalooptijd 
(2 seconden) naar de aktor verzonden. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – constantlichtschakelaar
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11.15 Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – constantlichtschakelaar 

11.15.1 P1: uitgang 1 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

 P1: uitgang 1  1.001 switch 

   5.001 percentage (0..100%) 

   5.010 counter pulses (0..255) 

   18.001 scene control 

   20.102 HAVC mode 

   9.* 2-byte float value 
 

Via de uitgang wordt bij beweging de geparametreerde waarde bij het over- of onderschrijden 
van de geparametreerde helderheidsdrempel incl. hysteresis aan de aktor gezonden. Als 
uitgang 2 actief is, moet uitgang 1 de lichtlijn met de grootste afstand tot het raam aansturen en 
uitgang 2 de lichtlijn met de kleinste afstand tot het raam. 

 

11.15.2 Px: uitgang 2 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

 Px: uitgang 2  1.001 switch 

   5.001 percentage (0..100%) 

   5.010 counter pulses (0..255) 

   18.001 scene control 

   20.102 HAVC mode 

   9.* 2-byte float value 
 

Via de uitgang wordt bij beweging de geparametreerde waarde bij het over- of onderschrijden 
van de geparametreerde helderheidsdrempel incl. hysteresis aan de aktor gezonden. Als 
uitgang 2 actief is, moet uitgang 1 de lichtlijn met de grootste afstand tot het raam aansturen en 
uitgang 2 de lichtlijn met de kleinste afstand tot het raam. 

 

11.15.3 Px: automatisch / handmatig uit 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

 Px: automatisch / handmatig uit  1.001 switch 
 

Via het object kan de regeling worden geactiveerd (automatisch) of gedeactiveerd (handmatig). 
Als het object met een bedieningselement is verbonden, wordt met een 0 het apparaat 
uitgeschakeld en de regeling gedeactiveerd. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – constantlichtschakelaar
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11.15.4 Px: slave 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

 Px: slave   1.001 switch 
 

Via het object kan door een andere bewegings- of aanwezigheidsmelder uit de 
constantlichtschakelaar met een 1 worden ingeschakeld. 

 

11.15.5 Px: externe helderheid 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

 Px: externe helderheid   9.* 2-byte float value 
 

Via het object is het mogelijk een externe waarde van een andere helderheidssensor te 
koppelen aan de constantlichtschakelaar. 

 

11.15.6 Px: vrijgave aanwezigheid 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

 Px: vrijgave aanwezigheid
  

 1.001 switch 

 

De constantlichtschakelaar kan via het object worden geblokkeerd of vrijgegeven. De vrijgave 
heeft voorrang boven alle overige objecten. 

 

11.15.7 Px: nalooptijd 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

 Px: nalooptijd   7.005 time (s) 
 

Als er geen beweging wordt herkend, begint de geparametreerde nalooptijd te lopen en wordt 
de functie na het verstrijken daarvan bijvoorbeeld uitgeschakeld. De nalooptijd kan via dit object 
door een ander bedieningselement op ieder moment zonder hulp van de ETS opnieuw worden 
geparametreerd. Wanneer deze nieuwe waarde niet bij iedere download moet worden 
overschreven, moet dit in de parameter ‘instelling bij download overschrijven’ worden ingesteld. 

 

11.15.8 Px: helderheidsdrempel 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

 Px: helderheidsdrempel   9.* 2-byte float value 
 

Via dit communicatieobject kunnen waarden van buiten worden ingesteld. Deze waarde wordt 
als nieuwe schakeldrempel gebruikt. De actuele schakeldrempel kan via dit communicatieobject 
worden gelezen. Wanneer deze nieuwe waarde niet bij iedere download moet worden 
overschreven, moet dit in de parameter ‘instelling bij download overschrijven’ worden ingesteld. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – constantlichtschakelaar
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11.15.9 Px: helderheidsdrempel opslaan 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

 Px: helderheidsdrempel opslaan  1.001 switch 
 

Als men naar dit communicatieobject de waarde = 1 stuurt, wordt de actueel gemeten 
helderheidswaarde als nieuwe schakeldrempel van de regeling opgeslagen. 

 

11.15.10 Px: werkelijke helderheid 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

 Px: werkelijke helderheid   9.* 2-byte float value 
 

Via het communicatieobject ‘werkelijke helderheid’ wordt de actuele (gefilterde) 
helderheidswaarde rekening houdend met de dag- en kunstlichtcorrectie beschikbaar gesteld. 

 

11.15.11 Px: status van regeling 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

 Px: status van regeling   1.001 switch 
 

Het object geeft de status van de regeling aan; dus of de regeling actief (waarde = 1) of inactief 
(waarde = 0) is. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – constantlichtregelaar
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11.16 Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – constantlichtregelaar 

11.16.1 Px: uitgang 1 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

1 | 19 Px: uitgang 1 Uitgang 5.001 percentage 
(0..100%) 

   5.010 counter pulses 
(0..255) 

 

Via de uitgang wordt de bijbehorende regelwaarde naar de aktor gezonden. Als uitgang 2 actief 
is, moet uitgang 1 de lichtlijn met de grootste afstand tot het raam aansturen en uitgang 2 de 
lichtlijn met de kleinste afstand tot het raam. 

 

11.16.2 Px: uitgang 2 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

2 | 20 Px: uitgang 2 Uitgang 5.001 percentage 
(0..100%) 

   5.010 counter pulses 
(0..255) 

 

Via de uitgang wordt de bijbehorende regelwaarde naar de aktor gezonden. Als uitgang 2 actief 
is, moet uitgang 1 de lichtlijn met de grootste afstand tot het raam aansturen en uitgang 2 de 
lichtlijn met de kleinste afstand tot het raam. 

 

11.16.3 Px: automatisch / handmatig uit 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

3 | 21 Px: automatisch / handmatig uit Ingang 1.001 switch 
 

Via het object kan de regeling worden geactiveerd (automatisch) of gedeactiveerd (handmatig). 
Als het object met een bedieningselement is verbonden, wordt met een 0 de regeling 
gedeactiveerd en met een 1 geactiveerd. (0 = handmatig uit, 1 = automatisch) 

 

11.16.4 Px: relatief dimmen (dimmer) 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

4 | 22 Px: relatief dimmen (dimmer) Ingang 3.007 dimming control 
 

Het object kan aan een bedieningselement worden gekoppeld. Daarmee is het mogelijk de 
verlichting in de ruimte helderder/donkerder te dimmen. De constantlichtregelaar is 
gedeactiveerd. 

  

11.16.5 Px: waarde (dimmer) 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

5 | 23 Px: waarde (dimmer) Ingang 5.001 percentage 
(0..100%) 

 

Het object kan met een waardezender worden verbonden. Daarmee kan de verlichting in de 
ruimte handmatig worden geregeld. De constantlichtregelaar is gedeactiveerd. 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – constantlichtregelaar
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11.16.6 Px: slave 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

6 | 24 Px: slave Ingang 1.001 switch 
 

Via het object kan door een andere bewegings- of aanwezigheidsmelder uit de 
constantlichtregelaar met een 1 worden ingeschakeld. 

 

11.16.7 Px: externe helderheid 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

7 | 25 Px: externe helderheid Ingang 9.* 2-byte float value 
 

Via het object is het mogelijk een externe waarde van een andere helderheidsvoeler te 
koppelen aan de constantlichtregelaar. De interne helderheidssensor is inactief voor de 
constantlichtregelaar. 

 

11.16.8 Px: vrijgave aanwezigheid 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

8 | 26 Px: vrijgave aanwezigheid Ingang 1.001 switch 
 

De constantlichtregelaar kan via het object worden geblokkeerd of vrijgegeven. De vrijgave 
heeft voorrang boven alle overige objecten. 

 

11.16.9 Px: nalooptijd 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

10 | 28 Px: nalooptijd Ingang 7.005 time (s) 
 

Als er geen beweging wordt herkend, begint de geparametreerde nalooptijd te lopen en wordt 
de functie na het verstrijken daarvan bijvoorbeeld uitgeschakeld. De nalooptijd kan via dit object 
door een ander bedieningselement op ieder moment zonder hulp van de ETS opnieuw worden 
geparametreerd. Wanneer deze nieuwe waarde niet bij iedere download moet worden 
overschreven, moet dit in de parameter ‘instelling bij download overschrijven’ worden ingesteld. 

 

11.16.10 Px: gewenste waarde helderheid 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

11 | 29 Px: gewenste waarde helderheid In-/uitgang 9.* 2-byte float value 
 

Via dit communicatieobject kunnen waarden van buiten worden ingesteld. Deze waarde wordt 
als nieuwe gewenste waarde gezonden. De actuele ingestelde waarde kan via dit 
communicatieobject worden gelezen. Wanneer deze nieuwe waarde niet bij iedere download 
moet worden overschreven, moet dit in de parameter ‘instelling bij download overschrijven’ 
worden ingesteld. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – constantlichtregelaar
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11.16.11 Px: gewenste helderheidswaarde opslaan 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

12 | 30 Px: gewenste helderheidswaarde 
opslaan 

Ingang 1.001 switch 

 

Via de communicatieobjecten automatisch / handmatig uit, relatief dimmen (dimmer) en/of 
waarde (dimmer) wordt met een bedieningselement de gewenste helderheidswaarde ingesteld. 
Als de luxmeter bijvoorbeeld de waarde 500 lx aangeeft, dan wordt deze helderheidswaarde 
met zender van een 1 op dit communicatieobject opgeslagen als nieuwe gewenste waarde van 
de regeling. Opmerking: Bij het instellen van de gewenste helderheid bijvoorbeeld 500 lx moet 
rekening worden gehouden met de inbrandtijd van de lamp. 

 

11.16.12 Px: werkelijke helderheid 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

13 | 31 Px: werkelijke helderheid Uitgang 9.* 2-byte float value 
 

Via het communicatieobject ‘werkelijke helderheid’ wordt de actuele (gefilterde en met de dag- 
en constantlichtaanpassing gecorrigeerde) helderheidswaarde beschikbaar gesteld. 

 

11.16.13 Px: jaloezie sturen / verstellen 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

14 | 32 Px: jaloezie sturen / verstellen Ingang 1.008 up/down 
 

Het object wordt gekoppeld aan het stuur-commando van het bedieningselement. Bij ontvangst 
van de waarde 1 (op sturen) of 0 (neer sturen) worden de ingestelde parameters onder 
‘regelparameters bij jaloeziebeweging’ actief. De verstelmodus wordt na een geparametreerde 
tijd gedeactiveerd en het normale regelalgoritme is weer geactiveerd. 

 

11.16.14 Px: jaloezie naar positie sturen 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

15 | 33 Px: jaloezie naar positie sturen Ingang 5.001 percentage 
(0..100%) 

 

Het object wordt gekoppeld aan de 1 byte positie-commando van het bedieningselement / de 
aktor. Bij ontvangst van een waarde worden de ingestelde parameters onder ‘regelparameters 
bij jaloeziebeweging’ actief. De verstelmodus wordt na een geparametreerde tijd gedeactiveerd 
en het normale regelalgoritme is weer geactiveerd. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – constantlichtregelaar
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11.16.15 Px: nalooptijd gereduceerde helderheid 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

16 | 34 Px: nalooptijd gereduceerde 
helderheid 

Ingang 7.005 time (s) 

 

Als na afloop van de nalooptijd geen beweging herkend wordt, schakelt de functie naar de 
geparametreerde gereduceerde nalooptijd en schakelt daarna bijvoorbeeld uit. De nalooptijd 
kan via dit object door een ander bedieningselement op ieder moment zonder hulp van de ETS 
opnieuw worden geparametreerd. Wanneer deze nieuwe waarde niet bij iedere download moet 
worden overschreven, moet dit in de parameter ‘instelling bij download overschrijven’ worden 
ingesteld. 

 

11.16.16 Px: status van regeling 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

17 | 35 Px: status van regeling Uitgang 1.001 switch 
 

Het object geeft de status van de regeling aan; dus of de regeling actief (waarde = 1) of inactief 
(waarde = 0) is. 

 

11.16.17 Px: helderheidskalibratie 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

18 | 36 Px: helderheidskalibratie In-/uitgang 1.001 switch 
 

Via dit communicatieobject kan men de kalibratie van de lampen starten met de waarde = 1. De 
lampen worden dan 100% ingeschakeld en in stappen van 10% omlaag gedimd. Daarmee weet 
de melder hoe de dimcurves van de lampen eruit zien. Als de kalibratie afgesloten is, wordt 
door dit object de waarde = 1 verzonden. Als bij de kalibratie een fout opgetreden is, stuurt dit 
object de waarde = 0. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – HVAC
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11.17 Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – HVAC 

11.17.1 P3: HVAC 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

37 P3: HVAC Uitgang 1.001 switch 

   5.001 percentage (0..100%) 

   5.010 counter pulses (0..255) 

   18.001 scene control 

   20.102 HAVC mode 

   9.* 2-byte float value 
 

Via de uitgang wordt bij beweging en aflopen van de inschakelvertraging de waarde voor 
inschakelen aan de aktor verzonden. 

Na afloop van de nalooptijd wordt de waarde voor uitschakelen naar de aktor verzonden.’ 

 

11.17.2 P3: slave 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

37 P3: slave Ingang 1.001 switch 
 

Via het object kan door een andere bewegings- of aanwezigheidsmelder uit de 
constantlichtregelaar met een 1 worden ingeschakeld. 

 

11.17.3 P3: vrijgave HVAC 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

39 P3: vrijgave HVAC Ingang 1.001 switch 
 

De melder kan via het object worden geblokkeerd of vrijgegeven. De vrijgave heeft voorrang 
boven alle overige objecten. 

 

11.17.4 P3: nalooptijd 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

40 P3: nalooptijd Ingang 7.005 time (s) 
 

Als er geen beweging wordt herkend, begint de geparametreerde nalooptijd te lopen en wordt 
de functie na het verstrijken daarvan bijvoorbeeld uitgeschakeld. De nalooptijd kan via dit object 
door een ander bedieningselement op ieder moment zonder hulp van de ETS opnieuw worden 
geparametreerd. Wanneer deze nieuwe waarde niet bij iedere download moet worden 
overschreven, moet dit in de parameter ‘instelling bij download overschrijven’ worden ingesteld. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – HVAC
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11.17.5 P3: inschakelvertraging 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

41 P3: inschakelvertraging Ingang 7.005 time (s) 
 

De inschakelvertraging kan via dit object door een ander bedieningselement op ieder moment 
zonder hulp van de ETS opnieuw worden geparametreerd. Wanneer deze nieuwe waarde niet 
bij iedere download moet worden overschreven, moet dit in de parameter ‘instelling bij 
download overschrijven’ worden ingesteld. 

 

11.17.6 P3: gedwongen positie 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

42 P3: gedwongen positie Ingang 1.001 switch 
 

Door de functie gedwongen stand wordt de regeling gedeactiveerd (waarde = 1) en het 
apparaat schakelt zolang naar een geparametreerde waarde, totdat de gedwongen positie weer 
gedeactiveerd (waarde = 0) wordt. De gedwongen positie heeft een prioriteit die lager is dan de 
vrijgave. 

  

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – lichtsterktedetectie
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11.18 Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – lichtsterktedetectie 

11.18.1 BR: helderheid 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

69 BR: helderheid Uitgang 9.* 2-byte float value 
 

Dit object stuurt de via de daglichtcorrectie gekalibreerde helderheidswaarde. 

 

11.18.2 BR: alarm 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

70 BR: alarm Uitgang 1.005 alarm 
 

Als binnen de geparametreerde tijd geen helderheidswaarde wordt ontvangen, stuurt dit object 
de waarde = 1. 

 

11.18.3 BR: externe helderheid 1 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

71 BR: externe helderheid 1 Ingang 9.* 2-byte float value 
 

Via het object is het mogelijk een externe waarde van een andere helderheidssensor te 
combineren met de interne helderheid. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – aanwezigheidsmelder – lichtsterktedetectie
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11.18.4 BR: externe helderheid 2 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

72 BR: externe helderheid 2 Ingang 9.* 2-byte float value 
 

Via het object is het mogelijk een externe waarde van een andere helderheidssensor te 
combineren met de interne helderheid. 

 

11.18.5 BR: helderheidaanpassing (daglicht) 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

73 BR: helderheidaanpassing 
(daglicht) 

Ingang 9.* 2-byte float value 

 

Aan dit object wordt tijdens de helderheidsaanpassing de gemeten waarde voor het daglicht 
verzonden. 

  

11.18.6 BR: helderheidaanpassing (uitgang 1) 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

74 BR: helderheidaanpassing 
(uitgang 1) 

Ingang 9.* 2-byte float value 

 

Aan dit object wordt tijdens de helderheidsaanpassing de gemeten waarde voor uitgang 1 
(lichtband 1) verzonden. 

 

11.18.7 BR: helderheidaanpassing (uitgang 2) 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

75 BR: helderheidaanpassing 
(uitgang 2) 

Ingang 9.* 2-byte float value 

 

Aan dit object wordt tijdens de helderheidsaanpassing de gemeten waarde voor uitgang 2 
(lichtband 2) verzonden. 

 

11.18.8 BR: led 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

76 BR: led Ingang 1.001 switch 
 

Via dit object kan de led in het apparaat in- en uitgeschakeld worden (1 = inschakelen, 0 = 
uitschakelen) 

 

  

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – object KT
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11.19 Communicatieobjecten – object KT 

11.19.1 Stelgrootte verwarmen 

 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

1 Stelgrootte verwarmen 
(stelgrootte verwarmen/koelen) 

Uitgang 1. Schakelen 
2. Procent (0..100%) 

 

Beschrijving 

1. Met het object wordt een schakelende ventielklep bediend, bijvoorbeeld een thermo-
elektrische ventielklep die door een schakel-/verwarmingsaktor wordt aangestuurd. 

2. Met het object wordt een ventielklep met continue ingangsgrootte (0..100%) aangestuurd, 
bijvoorbeeld een elektromotorische ventielklep. 

 

11.19.2 Extra stand verwarmen 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

2 Extra stand verwarmen (extra 
stand verwarmen/koelen) 

Uitgang 1. Schakelen 
2. Procent (0..100%) 

 

Beschrijving 

1. Met het object wordt een schakelende ventielklep bediend, bijvoorbeeld een thermo-
elektrische ventielklep die door een schakel-/verwarmingsaktor wordt aangestuurd. 

2. Met het object wordt een ventielklep met continue ingangsgrootte (0..100%) aangestuurd, 
bijvoorbeeld een elektromotorische ventielklep. 

 
 

 

Opmerking 
De extra stand kan ook als parallelle tweede verwarmingsstand worden gebruikt. 
Daarvoor moet het temperatuurverschil met de basisstand op 0°C worden 
geparametreerd 

 

11.19.3 Stelgrootte koelen 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

3 Stelgrootte koelen Uitgang 1. Schakelen 
2. Procent (0..100%) 

 

Beschrijving 

1. Met het object wordt een schakelende ventielklep bediend, bijvoorbeeld een thermo-
elektrische ventielklep die door een schakel-/verwarmingsaktor wordt aangestuurd. 

2. Met het object wordt een ventielklep met continue ingangsgrootte (0..100%) aangestuurd, 
bijvoorbeeld een elektromotorische ventielklep. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – object KT
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11.19.4 Extra stand koelen 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

4 Extra stand koelen Uitgang 1. Schakelen 
2. Procent (0..100%) 

 

Beschrijving 

1. Met het object wordt een schakelende ventielklep bediend, bijvoorbeeld een thermo-
elektrische ventielklep die door een schakel-/verwarmingsaktor wordt aangestuurd. 

2. Met het object wordt een ventielklep met continue ingangsgrootte (0..100%) aangestuurd, 
bijvoorbeeld een elektromotorische ventielklep. 

 

Opmerking 
De extra stand kan ook als parallelle tweede koelstand worden gebruikt. 
Daarvoor moet het temperatuurverschil met de basisstand op 0 °C worden 
geparametreerd. 

 

11.19.5 Regeling aan/uit 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

5 1. Regeling aan/uit Uitgang Schakelen 

 2. Regeling aan/uit (master)  Schakelen 

 3. Regeling aan/uit (slave)  Schakelen 

 

Bij ontvangst van een 0-telegram wisselt de regelaar naar de UIT-modus en regelt op de 
gewenste waarde van de vorst-/hittebeveiliging. Bij het herinschakelen van de regelaar worden 
de overige bedrijfsmodusobjecten opgevraagd om de bedrijfsmodus te bepalen. 

 

Opmerking 
Bij punt 2: 
Bij geactiveerde functie regelaar AAN/UIT in master-/slavebedrijf moet het object 
regeling AAN/UIT (master) met dit object worden verbonden. 
Bij punt 3: 
Bij geactiveerde functie regelaar AAN/UIT in master-/slavemodus moet het 
object regeling AAN/UIT (slave) met dit object worden verbonden. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – object KT
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11.19.6 Werkelijke temperatuur 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

6 1. Werkelijke temperatuur Uitgang 2-byte 
zwevendekommawaar
de 

 2. Werkelijke temperatuur 
gewogen 

 2-byte 
zwevendekommawaar
de 

 

1. Het object geeft de met de vergelijkingswaarde aangepaste, gemeten (ruimte-)temperatuur 
uit. 

2. Het object geeft de temperatuurwaarde uit die uit de detectie en weging van interne en tot 
twee externe temperaturen wordt berekend. 

 

Opmerking 
Een externe temperatuurmeting voor de ruimteregeling is eventueel bij grotere 
ruimtes en/of vloerverwarmingen zinvol. 

 

 

11.19.7 Externe werkelijke temperatuur 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

7 Externe werkelijke temperatuur Ingang 2-byte 
zwevendekommawaar
de 

 

2-byte-communicatieobject voor de detectie van een via de KNX-bus beschikbaar gestelde 
externe temperatuurwaarde 

 

11.19.8 Externe werkelijke temperatuur 2  

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

8 Externe werkelijke temperatuur 2 Ingang 2-byte 
zwevendekommawaar
de 

 

2-byte-communicatieobject voor de detectie van nog een via de KNX-bus beschikbaar gestelde 
externe temperatuurwaarde 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – object KT
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11.19.9 Storing werkelijke temperatuur 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

9 1. Storing werkelijke temperatuur Uitgang Schakelen 

 2. Storing werkelijke temperatuur 
(master) 

Uitgang Schakelen 

 3. Storing werkelijke temperatuur 
(slave) 

Uitgang Schakelen 

 

Als één van de geparametreerde ingangstemperaturen langer dan de bewakingstijd niet 
beschikbaar zijn, wisselt de regelaar naar de storingsmodus. De storingsmodus wordt met de 
waarde 1 naar de bus verzonden. 

 

Opmerking 
Bij punt 2: 
Voor het weergeven van de storingsmodus moet dit object met het object 
‘storing werkelijke temperatuur (slave)’ worden verbonden. 
Bij punt 3: 
Voor het weergeven van de storingsmodus moet dit object met het object 
‘storing werkelijke temperatuur (slave)’ worden verbonden. 

 

11.19.10 Lokale werkelijke temperatuur 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

10 Lokale werkelijke temperatuur Uitgang Schakelen 
 

Onzichtbaar! 

  

11.19.11 Actuele ingestelde waarde 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

11 Actuele ingestelde waarde Uitgang 2-byte 
zwevendekommawaar
de 

 

Het object geeft de actuele ingestelde temperatuurwaarde uit, die uit de geparametreerde 
ingestelde temperatuur in de actuele bedrijfsmodus en het actuele bedrijf, de handmatige 
verstelling van de ingestelde temperatuur en door wijziging van de ingestelde basistemperatuur 
via het object van de ingestelde basiswaarde resulteert. Het object is uitsluitend zendend. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – object KT
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11.19.12 Bedrijfsmodus 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

12 1. Bedrijfsmodus In-/uitgang HVAC-modus 

 2. Bedrijfsmodus (master) In-/uitgang HVAC-modus 

 3. Bedrijfsmodus (slave) In-/uitgang HVAC-modus 
 

Het object ‘bedrijfsmodus’ ontvangt de in te stellen bedrijfsmodus als 1-byte-waarde. Daarbij 
betekent de waarde 1 ‘comfort’, de waarde 2 ‘stand-by’, de waarde 3 ‘economy’ en de waarde 4 
‘vorst-/hittebeveiliging’.  

De ingestelde temperatuur van de regelaar wordt behalve door de handmatige waarde-instelling 
en de aanpassing van de ingestelde basiswaarde door de objecten ‘bedrijfsmodus 
overlappend’, ‘condenswateralarm’, ‘dauwalarm’, ‘raamcontact’, ‘aanwezigheidsmelder’ en 
‘bedrijfsmodus’ (lijst in aflopende prioriteit) bepaald. 

 

Opmerking 
Punt 2: 
Bij actieve bedrijfsmodus in master-/slavebedrijf moet het object bedrijfsmodus 
(slave) met dit object worden verbonden. 
Punt 3: 
Bij actieve bedrijfsmodus in master-/slavebedrijf moet het object bedrijfsmodus 
(master) met dit object worden verbonden. 

 

11.19.13 Bedrijfsmodus overlappend 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

13 1. Bedrijfsmodus overlappend Ingang HVAC-modus 

 2. Bedrijfsmodus overlappen 
(master/slave) 

Ingang HVAC-modus 

 

Het object ‘bedrijfsmodus overlappend’ ontvangt de in te stellen bedrijfsmodus als 1-byte-
waarde. Daarbij betekent de waarde 0 ‘overlapping inactief, de waarde 1 ‘comfort’, de waarde 2 
‘stand-by’, de waarde 3 ‘economy’ en de waarde 4 ‘vorst-/hittebeveiliging’.  

De ingestelde temperatuur van de regelaar wordt behalve door de handmatige waarde-instelling 
en de aanpassing van de ingestelde basiswaarde door de objecten ‘bedrijfsmodus 
overlappend’, ‘condenswateralarm’, ‘dauwalarm’, ‘raamcontact’, ‘aanwezigheidsmelder’ en 
‘bedrijfsmodus’ (lijst in aflopende prioriteit) bepaald. 

 

Opmerking 
Punt 2: 
Bij actief master-/slavebedrijf moet het object ‘bedrijfsmodus overlappend’ van 
master en slave met het groepsadres van de zender worden verbonden. 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – object KT
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11.19.14 Raamcontact 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

14 1. Raamcontact Ingang Schakelen 

 2. Raamcontact (master/slave) Ingang Schakelen 
 

Het object signaleert met de waarde 1 aan de regelaar dat een raam geopend is. Als er geen 
ander object met een hogere prioriteit aanwezig is, wordt met de melding ‘raamcontact’ de 
regelaar op de gewenste waarde vorst-/hittebeveiliging ingesteld. De ingestelde temperatuur 
van de regelaar wordt behalve door de handmatige waarde-instelling en de aanpassing van de 
ingestelde basiswaarde door de objecten ‘bedrijfsmodus overlappend’, ‘condenswateralarm’, 
‘dauwalarm’, ‘raamcontact’, ‘aanwezigheidsmelder’ en ‘bedrijfsmodus’ (lijst in aflopende 
prioriteit) bepaald. 

 

Opmerking 
Bij actief master-/slavebedrijf moet het object ‘raamcontact (master/slave)’ van 
master en slave met het groepsadres van de zender worden verbonden. 

 

11.19.15 Aanwezigheidsmelder 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

15 1. Aanwezigheidsmelder Ingang Schakelen 

 2. Aanwezigheidsmelder 
(master/slave) 

Ingang Schakelen 

 

Het object signaleert met de waarde 1 aan de regelaar dat er zich personen in de ruimte 
bevinden. Als er geen ander object met een hogere prioriteit aanwezig is, wordt 
met‘aanwezigheidsmelder’ de regelaar op de gewenste comfortwaarde ingesteld. De ingestelde 
temperatuur van de regelaar wordt behalve door de handmatige waarde-instelling en de 
aanpassing van de ingestelde basiswaarde door de objecten ‘bedrijfsmodus overlappend’, 
‘condenswateralarm’, ‘dauwalarm’, ‘raamcontact’, ‘aanwezigheidsmelder’ en ‘bedrijfsmodus’ 
(lijst in aflopende prioriteit) bepaald. 

 

Opmerking 
Punt 2: 
Bij actief master-/slavebedrijf moet het object ‘aanwezigheidsmelder’ van master 
en slave met het groepsadres van de zender worden verbonden. 

 

11.19.16 Status verwarmen 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

16 Status verwarmen Uitgang Schakelen 
 

De kamerthermostaat stuurt via het object ‘status verwarmen’ een AAN-telegram op het 
moment dat hij zich in de actieve verwarmingsmodus bevindt. Als de regeling zich in de 
inactieve zone tussen verwarmen en koelen bevindt of in de koelmodus, stuurt de 
kamerthermostaat een UIT-telegram naar het ‘status verwarmen’-object.  

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – object KT
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11.19.17 Status koelen 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

17 Status koelen Uitgang Schakelen 
 

De kamerthermostaat stuurt via het object ‘status koelen een AAN-telegram op het moment dat 
hij zich in de actieve koelmodus bevindt. Als de regeling zich in de inactieve zone tussen 
verwarmen en koelen bevindt of in de verwarmingsmodus, stuurt de kamerthermostaat een 
UIT-telegram naar het ‘status koelen’-object.  

  

11.19.18 Basisbelasting 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

16 Basisbelasting In-/uitgang Schakelen 
 

Het object activeert met de waarde 1 een geparametreerde basisbelasting, d.w.z. een minimale 
stelgrootte die groter is dan nul. Met de waarde 0 wordt de basisbelasting uitgeschakeld. Bij 
uitgeschakelde basisbelasting kan bij het bereiken van de ingestelde temperatuur de stelgrootte 
ondanks de geparametreerde minimale waarde eventueel tot nul worden teruggezet. 

 

Opmerking 
Punt 2: 
Een deactivering van de basisbelasting is zinvol bij een vloerverwarming in de 
zomer, omdat door het opheffen van de basisbelasting energie kan worden 
bespaard. 

 

11.19.19 Omschakelen verwarmen/koelen 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

17 Omschakelen verwarmen/koelen In-/uitgang Schakelen 
 

1. Automatisch: als er tussen verwarmen en koelen een automatische omschakeling door de 
kamerthermostaat plaatsvindt, wordt via dit object de informatie over de actuele status 
verwarmen (0) of koelen (1) aan de KNX-bus beschikbaar gesteld. Het object is zendend. 

2. Alleen via object: In de kamerthermostaat vindt de omschakeling tussen verwarmen en 
koelen uitsluitend via dit 1-bit-communicatieobject plaats. Daarbij wordt met de waarde (0) 
de verwarmingsmodus en met de waarde (1) de koelmodus geactiveerd. Het object is 
ontvangend. 

3. Handmatig of via object:  
 
In de kamerthermostaat vindt de omschakeling tussen verwarmen en koelen door een 
ingreep van de gebruiker of via het 1-bit-communicatieobject plaats. De informatie over de 
status verwarmen (0) of koelen (1) is beschikbaar voor de KNX-bus. Het object is zendend 
en ontvangend.  

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – object KT
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11.19.20 Fan-coil handmatig 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

18 1. Fan-coil handmatig Uitgang Schakelen 

 2. Fan-coil handmatig (master) Uitgang Schakelen 

 3. Fan-coil handmatig (slave) Uitgang Schakelen 
 

Door het 1-bit-communicatieobject kan een fan-coil-aktor in de handmatige of terug in de 
automatische ventilatormodus worden gezet. In de automatische fan-coil modus van de fan-coil-
aktor wordt het ventilatortoerental in de fan-coil-aktor uit de stelgrootte bepaald. In de 
handmatige ventilatormodus kan de bediener van de kamerthermostaat het ventilatortoerental 
naar eigen wens instellen. De instelling blijft actief totdat deze weer teruggezet wordt. Een 
uitzondering vormt de ventilatorstand 0: om schade aan het gebouw te vermijden, wordt 18 uur 
na het selecteren van de ventilatorstand 0 de automatisch modus weer geactiveerd. 

 

Opmerking 
Punt 2: 
Bij geactiveerde fan-coil handmatig in het master-/slavebedrijf moet het object 
fan-coil handmatig (slave) met dit object worden verbonden. 
Punt 3: 
Bij geactiveerde fan-coil handmatig in het master-/slavebedrijf moet het object 
fan-coil handmatig (master) met dit object worden verbonden. 

 

 

11.19.21 Fan-coil stand 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

18 1. Fan-coil stand Uitgang 2-byte 
zwevendekommawaarde 

 2. Fan-coil stand (master) Uitgang 2-byte 
zwevendekommawaarde 

 3. Fan-coil stand (slave) Uitgang 2-byte 
zwevendekommawaarde 

 

Via het 1-byte-communicatieobject wordt de ventilatorstand in de fan-coil-aktor gekozen. Het 
kan worden ingesteld of de informatie over de ventilatorstand alleen in de handmatige of ook in 
de automatische ventilatorstand-modus wordt overgedragen. Selecteerbare formaten voor het 
1-byte-communicatieobject zijn de ventilatorstanden (0..5) of een procentwaarde (0..100%), die 
in de fan-coil aktor op een ventilatorstand wordt teruggerekend. 

 

Opmerking 
Punt 2: 
Bij geactiveerde fan-coil stand in het master-/slavebedrijf moet het object fan-coil 
stand (slave) met dit object worden verbonden. 
Punt 3: 
Bij geactiveerde fan-coil stand in het master-/slavebedrijf moet het object fan-coil 
stand (slave) met dit object worden verbonden. 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – object KT
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11.19.22 Status fan-coil stand 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

20 Status fan-coil stand In-/uitgang 2-byte 
zwevendekommawaarde 

 

Via het object ‘status fac-coil stand’ ontvangt de kamerthermostaat de ventilatorstand die de 
fan-coil-aktor op dat moment uitvoert. 

 

11.19.23 Ventilatorstand 1 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

21 Ventilatorstand 1 Uitgang Schakelen 
 

Via het 1-bit communicatieobject wordt de actieve toestand (1) van de ventilatorstand 
uitgegeven, de andere ventilatorstanden zijn afhankelijk van de parametrering gedeactiveerd 
(0). Als de ventilatorstand inactief is, bevindt zich de waarde (0) op het object. 

 

11.19.24 Ventilatorstand 2 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

22 Ventilatorstand 2 Uitgang Schakelen 
 

Via het 1-bit communicatieobject wordt de actieve toestand (1) van de ventilatorstand 
uitgegeven, de andere ventilatorstanden zijn afhankelijk van de parametrering gedeactiveerd 
(0). Als de ventilatorstand inactief is, bevindt zich de waarde (0) op het object. 

 

11.19.25 Ventilatorstand 3 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

23 Ventilatorstand 3 Uitgang Schakelen 
 

Via het 1-bit communicatieobject wordt de actieve toestand (1) van de ventilatorstand 
uitgegeven, de andere ventilatorstanden zijn afhankelijk van de parametrering gedeactiveerd 
(0). Als de ventilatorstand inactief is, bevindt zich de waarde (0) op het object. 

 

11.19.26 Ventilatorstand 4 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

24 Ventilatorstand 4 Uitgang Schakelen 
 

Via het 1-bit communicatieobject wordt de actieve toestand (1) van de ventilatorstand 
uitgegeven, de andere ventilatorstanden zijn afhankelijk van de parametrering gedeactiveerd 
(0). Als de ventilatorstand inactief is, bevindt zich de waarde (0) op het object. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – object KT
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11.19.27 Ventilatorstand 5 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

25 Ventilatorstand 5 Uitgang Schakelen 
 

Via het 1-bit communicatieobject wordt de actieve toestand (1) van de ventilatorstand 
uitgegeven, de andere ventilatorstanden zijn afhankelijk van de parametrering gedeactiveerd 
(0). Als de ventilatorstand inactief is, bevindt zich de waarde (0) op het object. 

 

11.19.28 Ingestelde basiswaarde 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

26 Ingestelde basiswaarde Ingang 2-byte 
zwevendekommawaarde 

 

Via het 2-byte-communicatieobject kan de geparametreerde ingestelde basiswaarde via de 
KNX-bus gewijzigd/aangepast worden. Met parameters kan worden ingesteld of de hier 
ontvangen waarde als ‘gewenste waarde verwarmen comfort’, ‘gewenste waarde koelen 
comfort’ of ‘gemiddelde waarde tussen verwarmen en koelen comfort’ moet worden 
geïnterpreteerd. 

 

11.19.29 Handmatige gewenste waarden resetten 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

27 Handmatige gewenste waarden 
resetten 

Ingang Schakelen 

 

Via het 1-bit communicatieobject wordt de op het apparaat ingestelde wijziging gewenste 
waarde gereset. 

 

11.19.30 Dauwpuntalarm 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

28 Dauwpuntalarm Ingang Schakelen 
 

Via het 1-bit communicatieobject wordt de regelaar in de dauwpunt-alarmmodus gezet. 
Daarmee wordt de actuele ingestelde waarde op de gewenste waarde van de hittebescherming 
ingesteld, zodat een beschadiging van de bouwsubstantie door dauwvorming wordt vermeden.  

 

Opmerking 
Het beschermingsmechanisme is alleen in de koelmodus actief. Hij blijft zolang 
actief totdat hij de door waarde (0) wordt opgeheven. Bij actief alarm is de 
handmatige bediening van de regelaar geblokkeerd. De informatie wordt met 
een symbool op het bedieningsapparaat gevisualiseerd. 

 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – object KT
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11.19.31 Condenswateralarm 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

29 1. Condenswateralarm Ingang Schakelen 

 2. Condenswateralarm 
(master/slave) 

Ingang Schakelen 

 

Via het 1-bit communicatieobject wordt de regelaar in de condenswater-alarmmodus gezet. 
Daarmee wordt de actuele ingestelde waarde op de gewenste waarde van de hittebescherming 
ingesteld, zodat een beschadiging van de bouwsubstantie door overlopen van de condensaat-
opvangbak wordt vermeden.  

 

Opmerking 
Punt 1: 
Het beschermingsmechanisme is alleen in de koelmodus actief. Hij blijft zolang 
actief totdat hij de door waarde (0) wordt opgeheven. Bij actief alarm is de 
handmatige bediening van de regelaar geblokkeerd. De informatie wordt met 
een symbool op het apparaat gevisualiseerd. 
Punt 2: 
Het beschermingsmechanisme is alleen in de koelmodus actief. Hij blijft zolang 
actief totdat hij de door waarde (0) wordt opgeheven. Bij actief alarm is de 
handmatige bediening van de regelaar geblokkeerd. De informatie wordt met 
een symbool op het apparaat gevisualiseerd. 
Bij actief master-/slavebedrijf moeten de objecten condenswateralarm 
(master/slave) met de alarmgever worden verbonden. 

 

11.19.32 Buitentemperatuur voor zomercompensatie 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

30 Buitentemperatuur voor 
zomercompensatie 

Ingang 2-byte 
zwevendekommawaarde 

 

Om energie te sparen en om het temperatuurverschil bij het betreden van een gebouw met 
airconditioning binnen aangename grenzen te houden, zou in de zomer de verlaging van 
kamertemperatuur door koelende airco-apparatuur afhankelijk van de buitentemperatuur 
moeten worden beperkt (zomercompensatie). Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld bij een 
buitentemperatuur van 35 °C een bestaand airco-systeem blijft proberen om de 
kamertemperatuur op 24 °C te verlagen.  

Deze functie kan alleen worden gebruikt met een buitentemperatuursensor. Hiervoor moet via 
het 2-byte communicatieobject de actuele buitentemperatuur beschikbaar worden gesteld aan 
de regelaar. 

  

11.19.33 Zomercompensatie actief 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

31 Zomercompensatie actief Uitgang Schakelen 
 

Via het 1-bit communicatieobject wordt via de bus weergegeven of de zomercompensatie actief 
(1) of inactief (0) is. Als deze actief is, wordt de ingestelde temperatuur voor de koelmodus door 
de zomercompensatiefunctie verhoogd. Een daling van de ingestelde temperatuur voor de 
koelmodus tot onder de waarde die door de geparametreerde zomercompensatiefunctie is 
berekend is niet mogelijk. Een verhoging van de ingestelde temperatuur voor de koelmodus is 
altijd mogelijk. 

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – object KT
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11.19.34 Gewenste waarde bereikt 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

32 Gewenste waarde bereikt Uitgang Schakelen 
 

Via het 1-bit-communicatieobject wordt door de waarde (1) het bereiken van het op het 
apparaat ingestelde gewenste waarde in comfortbedrijf als informatie op de KNX-bus 
verzonden. De functie wordt door het activeren van het comfort- en aanwezigheidsbedrijf 
gestart. Als het bereiken van de ingestelde temperatuur door het instellen van een andere 
bedrijfsmodus of door het verstellen op een nieuwe gewenste waarde gestoord, dan wordt de 
waarde (0) verzonden.  

 

11.19.35 Fahrenheit 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

33 1. Fahrenheit In-/uitgang Schakelen 

 2. Fahrenheit (master) In-/uitgang Schakelen 

 3. Fahrenheit (slave) In-/uitgang Schakelen 
 

De indicatie van de temperatuur op het display kan van Celsius (°C) in Fahrenheit (°F) worden 
gewijzigd. De omrekening van Celsius naar Fahrenheit vindt daarbij altijd plaats op de 
displayeenheid, omdat naar de KNX-bus uitsluitend Celsius-waarden worden verzonden. De 
waarde (0) zorgt voor de temperatuurindicatie in Celsius de waarde (1) in Fahrenheit. 

 

Opmerking 
Punt 2: 
Bij actief Fahrenheit-object in het master-/slavebedrijf moet het object 
Fahrenheit (slave) met dit object worden verbonden. 
Punt 3: 
Bij actief Fahrenheit-object in het master-/slavebedrijf moet het object 
Fahrenheit (master) met dit object worden verbonden. 

 

11.19.36 Display-verlichting 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

34 Display-verlichting In-/uitgang Schakelen 
 

Met het 1-bit communicatieobject wordt door de waarde (1) de display-verlichting geactiveerd 
en met de waarde (0) gedeactiveerd. 

 

Opmerking 
Deze functie wordt vooral gebruikt in ruimtes waarin de verlichting 's nachts als 
storend ervaren wordt, bijvoorbeeld in hotel- of slaapkamers. 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – object KT
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11.19.37 Aan/uit vraag  

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

35 1 Aan/uit vraag (master) Ingang Schakelen 

 2. Aan/uit vraag (slave) Ingang Schakelen 
 

Het 1-bit communicatieobject moet met het bijbehorende slave-communicatieobject voor de 
synchronisatie van de apparaten in master-/slavebedrijf worden verbonden. 

 

11.19.38 Indicatie gewenste waarde  

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

36 1. Indicatie gewenste waarde (master) In-/uitgang 2-byte 
zwevendekommawaarde 

 2. Indicatie gewenste waarde (slave) In-/uitgang 2-byte 
zwevendekommawaarde 

 

Het 2-byte communicatieobject moet met het bijbehorende slave-communicatieobject voor de 
synchronisatie van de apparaten in master-/slavebedrijf worden verbonden. 

 

11.19.39 Gewenste waarde opvragen  

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

37 1. Gewenste waarde vragen (master) Ingang Procent (0..100%) 

 2- Gewenste waarde opvragen (slave) Ingang Procent (0..100%) 
 

Het 1-byte communicatieobject moet met het bijbehorende slave-communicatieobject voor de 
synchronisatie van de apparaten in master-/slavebedrijf worden verbonden. 

 

11.19.40 Gewenste waarde bevestigen  

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

38 1. Gewenste waarde bevestigen (master) In-/uitgang Procent (0..100%) 

 2. Gewenste waarde bevestigen (slave) In-/uitgang Procent (0..100%) 
 

Het 1-byte communicatieobject moet met het bijbehorende slave-communicatieobject voor de 
synchronisatie van de apparaten in master-/slavebedrijf worden verbonden. 

 

11.19.41 Verwarmen/koelen vraag  

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

39 1. Verwarmen/koelen vraag (master) Ingang Schakelen 

 2. Verwarmen/koelen vraag (slave) Ingang Schakelen 
    

Het 1-bit communicatieobject moet met het bijbehorende slave-communicatieobject voor de 
synchronisatie van de apparaten in master-/slavebedrijf worden verbonden. 

 



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – object KT
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11.19.42 Ventilatorstand handm. opvragen  

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

40 1. Ventilatorstand handm. opvragen (master) Ingang Schakelen 

 2. Ventilatorstand handm. opvragen (slave) Ingang Schakelen 
 

Het 1-bit communicatieobject moet met het bijbehorende slave-communicatieobject voor de 
synchronisatie van de apparaten in master-/slavebedrijf worden verbonden. 

 

11.19.43 Ventilatorstand opvragen 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

41 1. Ventilatorstand opvragen (master) Ingang Procent (0..100%) 

 2. Ventilatorstand opvragen (slave) Ingang Procent (0..100%) 
 

Het 1-byte communicatieobject moet met het bijbehorende slave-communicatieobject voor de 
synchronisatie van de apparaten in master-/slavebedrijf worden verbonden. 

 

11.19.44 Ventilatorstand bevestigen 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

42 1. Ventilatorstand bevestigen (master) In-/uitgang Procent (0..100%) 

 2. Ventilatorstand bevestigen (slave) In-/uitgang Procent (0..100%) 
 

Het 1-byte communicatieobject moet met het bijbehorende slave-communicatieobject voor de 
synchronisatie van de apparaten in master-/slavebedrijf worden verbonden. 

  

11.19.45 Regelaarstatus RHCC 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

43 Regelaarstatus RHCC Uitgang 2-byte 
zwevendekommawaarde 

 

Het communicatieobject geeft de bedrijfsmodus verwarmen/koelen, de actieve/inactieve modus, 
vorst- en hittealarm en storing (uitval van de meting van de werkelijke temperatuur) volgens 
specificatie voor de RHCC (Room Heating Cooling Controller)-status uit. 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – object KT
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11.19.46 Regelaarstatus HVAC 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

43 1. Regelaarstatus HVAC Uitgang Procent (0..100%) 

 2. Regelaarstatus HVAC (master) Uitgang Procent (0..100%) 

 3. Regelaarstatus HVAC (slave) Uitgang Procent (0..100%) 

Het communicatieobject geeft het actuele bedrijf, de bedrijfsmodus verwarmen/koelen, de 
actieve/inactieve modus, het vorstalarm en het dauwpuntalarm volgens specificatie voor de 
HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning)-status uit. 
 

 

Opmerking 
Punt 2: 
Bij actief master-/slavebedrijf moet het object HVAC-status (slave) met dit object 
worden verbonden. 
Punt 3: 
Bij actief master-/slavebedrijf moet het object HVAC-status (master) met dit 
object worden verbonden. 

 

11.19.47 In werking 

Nummer Naam Objectfunctie Gegevenstype 

45 In werking Uitgang Schakelen 
 

Via het 1-bit communicatieobject stuurt de regelaar cyclisch een ‘levensteken’. Dit signaal kan 
voor de bewaking van het apparaat, bijvoorbeeld via een visualisering worden gebruikt. 

  



 

Applicatie-/parameterbeschrijvingen
Communicatieobjecten – logicafuncties
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11.20 Communicatieobjecten – logicafuncties 

11.20.1 Logische poort 
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Nr Objectnaam Gegevenstype Flags 

0 Uitgang (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, Ü 

0 Uitgang (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010 K, S, Ü 

1 Ingang 1 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001   K, S, A 

1 Ingang 1 (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S, A 

2 Ingang 2 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

2 Ingang 2  (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S, A 

3 Ingang 3 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

3 Ingang 3 (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010   K, S, A 

4 Ingang 4 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001   K, S, A 

4 Ingang 4 (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S, A 

5 Ingang 5 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

5 Ingang 5 (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S, A 

6 Ingang 6 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

6 Ingang 6 (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S, A 

7 Ingang 7 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

7 Ingang 7 (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S, A 

8 Ingang 8 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

8 Ingang 8 (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S, A 

9 Ingang 9 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

9 Ingang 9 (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S, A 

10 Ingang 10 (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S, A 

10 Ingang 10 (1 byte) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S, A 
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11.20.2 Poort 

Objecten poort 

 

 

 

1 
 

 

11.20.3 Vertraging 

Objecten vertraging 
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Nr Objectnaam Gegevenstype Flags 

0 Ingang -  K, S, Ü 

1 Uitgang - K, S, Ü 

2 Stuuringang  1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S 

Nr Objectnaam Gegevenstype Flags 

0  Ingang  (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, S 

0  Ingang  (1 bit) 1 bit EIS7 / DPT 1.008  K, S 

0  Ingang  (1 bit) 1 bit EIS7 / DPT 1.007  K, S 

0  Ingang  (1 byte 0..100 %) 1 byte EIS6 / DPT 5.001 K, S 

0  Ingang  (1 byte 0..255) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, S 

0  Ingang  (2 byte float) 2 byte EIS5 / DPT 9.xxx  K, S 

0  Ingang  (2 byte signed) 2 byte EIS10 / DPT 8.001  K, S 

0  Ingang  (2 byte unsigned) 2 byte EIS10 / DPT 7.001  K, S 

0  Ingang  (4 byte float) 4 byte EIS9 / DPT 14.xxx  K, S 

0  Ingang  (4 byte signed) 4 byte EIS11 / DPT 13.001  K, S 

0  Ingang  (4 byte unsigned) 4 byte EIS11 / DPT 12.001  K, S 

1  Uitgang  (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001  K, Ü 

1  Uitgang  (1 bit) 1 bit EIS7 / DPT 1.008  K, Ü 

1  Uitgang  (1 bit) 1 bit EIS7 / DPT 1.007  K, Ü 

1  Uitgang  (1 byte 0..100 %) 1 byte EIS6 / DPT 5.001  K, Ü 

1  Uitgang  (1 byte 0..255) 1 byte EIS14 / DPT 5.010  K, Ü 

1  Uitgang  (2 byte float) 2 byte EIS5 / DPT 9.xxx  K, Ü 

1  Uitgang  (2 byte signed) 2 byte EIS10 / DPT 7.001  K, Ü 

1 Uitgang  (2 byte unsigned) 2 byte EIS10 / DPT 7.001  K, Ü 

1  Uitgang  (4 byte float) 4 byte EIS9 / DPT 14.xxx  K, Ü 

1  Uitgang  (4 byte signed) 4 byte EIS11 / DPT 13.001  K, Ü 

1  Uitgang  (4 byte unsigned) 4 byte EIS11 / DPT 12.001  K, Ü 

2 Vertragingstijd  (2 byte) 2 byte EIS10 / DPT 7.001 K, L, S 
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11.20.4 Trappenhuisverlichting 

 

Objecten trappenhuisverlichting 
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Nr Objectnaam Gegevenstype Flags 

0 Ingang (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S 

0 Ingang (1 byte) 1 bit EIS14 / DPT 5.010 K, S 

0 Ingang_uitgang (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, S, Ü 

1 Nalooptijd  (2 byte) 2 byte EIS10 / DPT 7.001 K, L, S 

2 Voorwaarschuwing 
uitschakeling 

 (2 byte) 2 byte EIS10 / DPT 7.001 K, L, S 

3 Uitgang (1 bit) 1 bit EIS1 / DPT 1.001 K, Ü 

3 Uitgang Uitgang (1 byte) 1 bit EIS14 / DPT 5.010 K, Ü 
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