Hager KNX-systeemoverzicht

																																
																	
Easy-mode (TXA100 configuratieset)
Quicklink (drukknopconfiguratie)

2

System-mode (ETS-software)

2

TRE51x
IP55-bewegingsmelder,
zonnecel

TRE50x
IP55-bewegingsmelder,
batterij

2

TRE600
bewegingsmelder
met schijnwerper

KNX-RF

TG510A/511A
rookmelder

2

TG540A/541A
hittemelder

2

6

TXE530
weerstation

TCC510S
aanwezigheidsmelder

TX510
aanwezigheidsmelder

TX511
aanwezigheidsmelder
constantlichtregeling

TCC520E
aanwezigheidsmelder
met relaisuitgang

80262...
bewegingsmelder

TCC521E
aanwezigheidsmelder
DALI

TCC530E
aanwezigheidsmelder
constantlichtregeling

TG053A / 7541 40 03
weerstation

2

TRB201
schakelactor

TRB210
dimactor

TRB221A
jaloezieactor

TRB501/521
schakel-/jaloezieactor +
ingang

TRE221
jaloezieactor IP55

TRE400
schakelactor
+ ingang IP55

TRC270D
schakelactor
tussenstekker

2

TXA114/116
voedingsmodule
KNX-bus + 24 VDC

3

4

TXA304/306/310
ingangsmodule

TXA661/663/664
universele dimmer
1-/3-/4-voudig

4

2

TXA215
universele dimmer,
1000 W

2

TYA661/663/664
universele dimmer,
1-/3-/4-voudig

TX211A/214
schakel-/dimactor
1-10 V

7531 2013
universele dimmer,
2-voudig

7534 10 03
dimactor

TYA670D
DALI gateway

TH210 / TYF120
KNX IP-router /
interface

TYC120
EnOcean gateway

2

TRE201/202
schakelactor IP55

7

TYF130
Lijnkoppelaar

TXA604/606/608/610
schakel-/jaloezieactor

TXA206C
schakelactor

2

17

2

TXM616D/620D
schakel-/jaloezieactor

TXB601B/602F
schakelactor

TYA604/606/608/610
schakelactor

2

2

TYM616D/620D
schakel-/jaloezieactor

7521 40 08
kameractor

TYA606E
schakelactor 6-voudig +
stroommeting

TYB601B/602F
schakelactor

TYB621C
rolluik-/jaloezieactor

TYA624B
rolluikactor 24 V

TYA624D
jaloezieactor 24 V

TYM623C
jaloezieactor 230 V

TYB692F
jaloezieactor
+ 2 ingangen

2

TRB302B
ingang, batterij

TRB302A
ingang

2

2

TRE301/302
drukknop IP55

TR140A
versterker

TR131A
mediakoppelaar

TR351A
ontvanger

TXA111/112
voedingsmodule
KNX-bus

TXA624C/628C
jaloezieactor 230 V

TXA624D
jaloezieactor 24 V DC

TXM632C
jaloezieactor 230 V

TXB692F
jaloezieactor + 2 ingangen

2

TYA624A/628A
rolluikactor 230 V

TYA624C/628C
jaloezieactor 230 V

2

TU402/404
afstandsbediening,
2- of 4-voudig

TU406/418
afstandsbediening,
6- of 18-voudig

TRC301B
raamcontact

TRC321B
helderheidssensor

2

TX320
ruimtetemperatuurregelaar

42

8514 51/61/71 ..
Berker.Net drukknop
opzetmodule

28

8565 52/62 ..
Berker.Net vlakkewandmodule, batterij

28

8534 51/61 ..
Berker.Net
bewegingsmelderopzetmodule

2

2

14

8574 52 ..
Berker.Net
tijdschakelklokopzetmodule

14

8565 51/61 ..
Berker.Net vlakkewandmodule, zonnecel

TX501
stelaandrijving

TX502
stelaandrijving met
temperatuurregeling

15

80440100 / 80660100
thermostaat / met
roomcontroller

TYF684
analoge actor

TYF784
analoge ingang

TYF656T
verwarmingsactor

TYF642F
Fan Coil actor

2

8524 51 ..
Berker.Net jaloeziebediening-opzetmodule

TXA100
Easy-configuratieset

draadloos, KNX-RF
2

Aantal producten/
varianten in deze groep

TXB302/304
inbouwingang

40

TXA023/022
digitale schakelklok

TXA025
schemerschakelaar

8004 0001
busaankoppelaar

8014.. / 8016..
drukknopopzetmodule

4

8014 11/21..
drukknop +
geïntegreerde
busaankoppelaar

2

TXB322/344
inbouwingang met
led-uitgangen

4

7514..00
impulsdrukker met
busaankoppelaar

45

24

7566...
tastsensor met
temperatuurregeling

Berker B.IQ
tastsensor

30

Berker B.IQ
met temperatuurregeling

56

Berker touchsensoren TS, R.1, R.3

2

TE330
energieverbruiksmeter

TJA450
domovea-server

TJA665
Easy-configuratieserver

2

WDI070/10../16..
domovea-touchscreen
7/10/16 inch

TH101
USB-Interface

7504 00 04
USB-interface

TE360/370
kWh-meter

WDT030
KNX Touch Control

Aangesloten op de buskabel KNX
(TG018)

Quicklink (drukknopconfiguratie)
																	
Easy-mode (TXA100 configuratieset)
																																
6

7544 12...
object thermostaat

TYB641A
radiatoractor

14

14

8574 51 ..
Berker.Net
jaloezietijdschakelklokopzetmodule

TX206H/7533 00 01
verwarmingsactor

2

7

System-mode (ETS-software)

28

Berker touchsensoren
TS, R.1, R.3 met
temperatuurregeling

Sla open en werp een blik
op het complete aanbod

Trainingen
Naast theorie over het opzetten van een KNX-installatie en de functionaliteit van configuratiesets, ligt het
zwaartepunt bij de KNX Easy-training op praktische
oefeningen uitgevoerd op onze moderne instructie
panelen. Een hele dag lang wordt u ingewijd in KNX-
bustechniek, leert u de configuratieset beter kennen
en stelt u zelfstandig besturingen samen voor verlichting en jaloezieën en voor andere praktische functies.

Uw complete gebouwautomatiseringsinstallatie is op te bouwen met de producten uit het Hager
KNX-aanbod. Sla de pagina open en zie in één overzicht het aanbod en de mogelijkheden:
Drie KNX-configuratiemethoden: Quicklink, Easy en System; twee typen busverbinding:
KNX-RF (draadloos) en KNX-TP (bedraad)

Onderscheidende service
Praktische ondersteuning
Hager heeft de mensen, de diensten en de middelen om het u makkelijker te maken. Zo zijn wij een
gecertificeerd KNX-opleidingsinstituut en is er een landelijk netwerk van Hager Domoticapartners
beschikbaar, waar u een beroep op kunt doen voor ondersteuning.
Daarnaast hebben we diverse tools en services beschikbaar, waarmee u uw voordeel kunt doen.
Heeft u verdere vragen over onze producten of wenst u ondersteuning van Hager bij uw projecten?
De afdeling Customer Sales Support staat u graag te woord.

In deze bestelbrochure treft u alle informatie aan over de nieuwe KNX-producten:
Configuratiemogelijkheid

KNX-trainingen
Hager is een gecertificeerd KNX-opleidingsinstituut dat diverse KNX-trainingen voor u
verzorgt. Hager biedt diverse domotica-opleidingen. De afgelopen jaren hebben we al
veel van onze klanten op weg kunnen helpen om de eerste stappen te zetten naar
het ontwerpen en opleveren van geavanceerde woning- en gebouwautomatiseringsinstallaties.

Wat is nieuw?
DDEasy-configuratieset
DD14 modulaire actoren tot 10 uitgangen voor schakelen en dimmen van
verlichting en bediening van rolluiken en jaloezieën met verbeterde prijsprestatieverhouding
DD3 modulaire actoren met meer dan 10 uitgangen voor sturing van verlichting
DD3 compactere inbouwactoren voor sturing van verlichting en rolluiken
DD4 KNX-drukknoppen met ingebouwde busaankoppelaar en 24 bijbehorende
designafdekkingen
DD40 KNX-drukknoppen met aparte busaankoppelaar
DD2 KNX-thermostaten zonder/met roomcontroller en 12 bijbehorende designafdekkingen
DD6 Berker by Hager bewegingsmelders voor 1,1 en 2,2 m hoogte met 13
bijbehorende designafdekkingen
DD1 weerstation

Basiscursus KNX Easy
Voor kleine tot middelgrote installaties, of als startende domotica-installateur, is de basistraining KNX Easy (deel A) een goede start. Met een kleine investering en een opleiding
van slechts één dag, bent u in staat een professionele gebouwautomatiseringsinstallatie
op basis van het KNX-bussysteem te maken.
Kijk op www.hager.nl/training voor meer informatie.

DD1 modulaire zelflerende dimmer met 4 fase-onafhankelijke uitgangen
DD3 modulaire actoren met meer dan 10 uitgangen voor sturing van verlichting
DD3 compactere inbouwactoren voor sturing van verlichting en rolluiken
DD1 KNX-touchscreen

Hager Domoticapartners
Hager heeft een landelijk netwerk van gecertificeerde Hager Domoticapartners, waarmee
u kunt samenwerken in een project waarin domotica een rol speelt. Het partnernetwerk
bestaat uit system integrators, paneelbouwers en installateurs die zich onderscheiden
op kennis- en serviceniveau op het gebied van KNX huis- en gebouwautomatisering.
Zij bieden desgewenst ondersteuning aan zowel de opdrachtgever als de installateur
die nog extra kennis kan en wil gebruiken.

Voor de overige KNX-producten is documentatie beschikbaar via
www.hager.nl/documentatie en in de e-catalogus op www.hager.nl

Be
different

Samenwerken
met een Hager
Gebouwautomatisering nog eenvoudiger
Domoticapartner?
Hager KNX Easy oplossingen

Informatie voor opdrachtgevers en adviseurs

info@hager.nl
www.hager.nl
www.homesolutions.nl

Meerwaarde en een toekomstvaste investering

Intelligent visualiseren
- intuïtief besturen
met nummer: 16061880

Kijk op www.hager.nl/partners voor meer informatie.

Voor domotica bestaan zowel conceptmatige als klantspecifieke oplossingen; de
oplossingen zijn mede afhankelijk van de behoeften van de klant in relatie tot zijn
budgettaire mogelijkheden. Voor het kunnen aanbieden en implementeren van een
goed en toekomstbestendig woning- of gebouwautomatiseringssysteem - conceptmatig of klantspecifiek - is specifieke kennis en ervaring vereist. Als u geconfronteerd
wordt met een project, waarin een woning- of gebouwautomatiseringssysteem vereist
of gewenst is om de beste oplossing te bieden, is het daarom verstandig om de hulp
in te schakelen van een Hager Domoticapartner.

Onderscheidend
in techniek
KNX
Gebouwautomatisering
catalogus

Hager
Larenweg 36
5234 KA ’s-Hertogenbosch
Postbus 708
5201 AS ’s-Hertogenbosch
T: 073 - 642 85 84
F: 073 - 642 79 46

Geregistreerd bij de Kamer van
KNX domovea
Koophandel in ’s-Hertogenbosch

Waarom Hager Domoticapartner?
Een Hager Domoticapartner is KNX-, Hager- en
Berker-gecertificeerd en geniet onze volle steun
en vertrouwen. Een Hager Domoticapartner heeft
voldoende kennis en ervaring om de juiste domoticaoplossing te kiezen die de wensen van de klant kan
vervullen. Er komt nogal wat kijken bij het kiezen
van de juiste oplossing in een project. Zo is kennis
vereist van o.a. de technische oplossingen die met
gebouwautomatisering mogelijk zijn, het ontwerpen

Schakelmateriaal
catalogus

van het systeem, de benodigde infrastructuur voor
integratie van het systeem, het programmeren van
het systeem, service aan het systeem en mogelijke
toekomstige uitbreidingen. Verder is kennis van de
verschillende mogelijkheden met betrekking tot de
deelvelden van domotica, zoals zorg, communicatie,
multimedia, beveiliging, energiebesparing en
visualisatie belangrijk. Een Hager Domoticapartner
beheerst dit alles en is de juiste partij om u in uw
project te ondersteunen.

Wat kan een Hager Domoticapartner u bieden?
• Hij heeft zeer goede kennis van KNX woning- en gebouwautomatisering
• Hij heeft zeer goede kennis van Hager en Berker KNX-producten
• Hij kan met u het intake- en behoefteanalysegesprek voeren
• Hij kan u adviseren over de optimale oplossingen in uw project
• Hij kan voor u het ontwerp van de domotica-installatie maken
• Hij zorgt voor de programmering van de domotica-installatie

Uw Hager Domoticapartner

• Hij vraagt een marktconforme prijs voor zijn advies, ontwerp en programmering
• Hij zorgt ervoor dat u een goede en deugdelijke domotica-installatie opgeleverd krijgt
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• Hij kan zorgen voor service en nazorg

14
15

Beschikbare Hager Domoticapartners
Het netwerk van Hager Domoticapartners heeft een landelijke dekking, dus ook bij u in de regio vindt u een Hager
Domoticapartner. Kijk op www.hager.nl/domoticapartners voor een actueel overzicht met contactgegevens.

Catalogus KNX
2014-2015

Catalogus Berker
2014-2015

Hager KNX
KNX en
en Berker
Berker by
by Hager
Hager design
design
Hager

Intuïtieve gebouwgebouw- en
en woningautomatisering
woningautomatisering
Intuïtieve

ew_Hager_cover.indd 1

Quicklink
brochure

Catalogus KNX-gebouwautomatisering 14-15
In de catalogus uit 2014 vindt u ons complete KNX-aanbod.
Achterin deze bestelbrochure (pag. 43) vindt u een conversielijst
voor uitlopende KNX-producten uit de catalogus.
Catalogus Schakelmateriaal Berker by Hager 14-15
In een separate catalogus vindt u ons aanbod Berker by Hager
schakelmateriaal, inclusief Berker.Net: het elektronisch platform
dat krachtige inbouwmogelijkheden biedt met standaard
lokale bediening én bediening met geïntegreerde KNX-RFcommunicatie.
Brochure Quicklink
In deze brochure worden de mogelijkheden van
drukknopconfiguratiemethode Quicklink gepresenteerd.
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Easy
brochure

Domovea
brochure

Domoticapartner
brochure

Eindgebruikersbrochure

Online informatie
Uitgebreide technische informatie over alle KNX-producten en -systemen
van Hager vindt u op www.hager.nl, in onze e-catalogus.
Verder vindt u informatie over KNX-software op www.hager.nl/software.
Informatie en filmpjes over KNX-programmeermethode Quicklink vindt u
via www.hager.nl/quicklink.
En aanvullende informatie over visualisatiesoftware domovea vindt u op
onze domovea-minisite: www.hager.nl/domovea met o.a. een domovea-film.

Brochure Easy
De brochure 'Easy' uit 2016 laat zien welke mogelijkheden u
heeft met het nieuwe Easy-pakket van Hager.
Brochure Domovea
Visualisatiesoftware domovea staat centraal in deze brochure
inclusief bestelinformatie.
Service: brochure domoticapartners
Lees meer over het inschakelen van een domoticapartner of
over de mogelijkheden om domoticapartner te worden.
Service: brochure KNX voor eindgebruikers
Een brochure voor consumenten van de mogelijkheden van KNX.
Documentatie aanvragen? Ga naar www.hager.nl/documentatie
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