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Beste relatie,
Welke elektrotechnische noviteiten staan u het komende
jaar te wachten? Welke innovatieve oplossingen zullen
de woningbouw en utiliteit kenmerken? Als u door deze
catalogus bladert, vindt u antwoorden op deze vragen.
Door de nauwe samenwerking met installateurs, system
integrators en groothandels hebben we een reeks veelbelovende noviteiten kunnen ontwikkelen, die behalve
innovatief ook praktisch in het dagelijks gebruik zijn.
Deze catalogus toont u onder andere de beste van deze
innovaties.
Verder vindt u in deze catalogus vele vertrouwde producten
en oplossingen die hun gebruiksgemak en betrouwbaarheid
al in duizenden installaties bewezen hebben. Als totaalaanbieder kunt u, de professional, bij ons terecht voor alles
wat u nodig heeft op het gebied van energieverdeling, kabelmanagement, gebouwautomatisering en schakelmateriaal.
Zo’n compleet aanbod van oplossingen en diensten uit één
hand heeft voor u grote meerwaarde. Het maakt de elektrotechnische installatie eenvoudiger en sneller, maar ook
betrouwbaarder, efficiënter en functioneler.
Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en betere oplossingen. We blijven in gesprek met onze klanten, analyseren
de behoeften en vertalen die in baanbrekende innovaties.
Voor u betekent dit dat u niet alleen vandaag de beste
oplossingen ontvangt, maar dat u met ons ook in de
toekomst leidend blijft.
Met vriendelijke groet,

Daniel Hager
CEO Hager Group
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Uw betrouwbare partner

Hager is uw specialist voor elektrotechnische oplossingen in woningbouw en utiliteit. Het omvangrijke
systeemaanbod is dat, waar het Hager-merk al jaren voor staat, gekenmerkt door: hoogste kwaliteit,
innovatieve producten, modulaire technologie, montagevriendelijkheid, eenvoudige bediening,
comfortabel gebruik, goede service en een aantrekkelijk design.

Een merk dat aan uw verwachtingen voldoet
Als specialist voor:
• Energiedistributiesystemen
• Kabelmanagementsystemen
• Schakelmateriaal

• Gebouwautomatisering
Hager, de specialist voor professionals, staat synoniem voor topkwaliteit, innovatieve technologie, gebruiksvriendelijke
oplossingen en een sterke klantgerichtheid. Dit alles maakt Hager tot een betrouwbare partner voor u.

Innovatie in dienst
van de klant

Een sterk familiebedrijf

Innovatie en continue doorontwikkeling van producten en
systemen kenmerken Hager. Het is altijd ons doel om met
onze noviteiten en verbeteringen aan de top van de
ontwikkeling te staan.

Hager is onderdeel van de Hager Group, een onafhankelijk
familiebedrijf dat zich al meer dan 50 jaar continu ontwikkelt.
De groep telt wereldwijd rond de 11.400 medewerkers en is
actief in 80 landen. De Hager Group realiseerde in 2013 een totaalomzet van ruim 1,6 miljard euro.

Bij onze innovaties en nieuwe technologieën staat altijd de
wens van de klant centraal. In de duizenden contacten en
gesprekken die Hager jaarlijks met partners en relaties heeft,
toetsen we de praktijkgerichte behoeften om succesvol en
efficiënt te kunnen werken. Met dit gegeven als basisprincipe
ontstaan nieuwe innovatieve oplossingen die het merk Hager
maken wat het nu is, want montagevriendelijkheid, comfortabele toepassing, intuïtieve bedieningsmogelijkheden, modulaire technologie en consistentie zijn belangrijke kernwaarden
die bij Hager-systemen een premiumkwaliteit waarborgen.
Ruim 80 procent van onze producten en systemen is jonger
dan vijf jaar. Deze hoge innovatiegraad maakt het mogelijk
voor gebruikers veel nieuwe oplossingen effectief toe te passen. Een goede indicator voor een gebruiksgeoriënteerde
productstrategie is de sterke betrokkenheid van gebruikers
en relaties bij de innovatie en doorontwikkeling van het merk
Hager.

www.hager.nl
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Energie betrouwbaar
verdelen, communicatietechniek bundelen

Energie en data
beschikbaar, waar
het gewenst is

Energiedistributie-systemen

Kabelmanagementsystemen

Overzichtelijk –
het aanbod van Hager
Hager heeft een uitgebreid systeemaanbod voor u opgedeeld in drie categorieën. Ieder in een eigen
kleur. Zo wordt het gebruik van en het zoeken naar de juiste systemen en oplossingen eenvoudiger.
We zijn specialist in elektrotechnische installaties voor woningbouw en utiliteit. Voor al uw projecten
heeft u slechts één aanspreekpartner: Hager. Systemen en oplossingen - kwalitatief hoogwaardig,
betrouwbaar en eenvoudig te installeren.
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Gebouwen efficiënt en
comfortabel besturen

KNX-gebouwautomatisering

Elegant schakelen

Schakelmateriaal

Twee catalogi: KNX-gebouwautomatisering & Schakelmateriaal Berker by Hager
Catalogus KNX-gebouwautomatisering
In de catalogus die hier voor u ligt, vindt u ons uitgebreide KNX-systeemaanbod. Van plug-and-play
oplossingen met quicklink-configuratie tot programmeringen in KNX Easy mode en KNX System mode.
Ook over de KNX-bedienelementen van Berker by Hager, zoals de B.IQ en de TS Sensor, vindt u
uitgebreide informatie in deze catalogus.
Catalogus Schakelmateriaal Berker by Hager
In een separate catalogus vindt u ons aanbod Berker by Hager schakelmateriaal. Daarnaast is een
hoofdstuk opgenomen over Berker.Net: het elektronisch platform dat krachtige inbouwmogelijkheden
biedt met standaard lokale bediening én bediening met geïntegreerde KNX-RF-communicatie. Tevens vindt u in deze catalogus onze conventionele bewegings-, rook- en hittemelders, en beknopte overzichtspagina’s van de KNX-bedienelementen van Berker by Hager.
U kunt de catalogus aanvragen via www.hager.nl/documentatie.

www.hager.nl
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Menselijk
Milieuvriendelijk
Spaarzaam
Duurzaamheid bij
de Hager Group: E3
Wat je ook doet, bedenk wat de gevolgen zijn!
Dit motto, dat teruggevoerd wordt op de Griekse dichter
Aesop (ca. 600 voor Christus), is nu toepasselijker dan ooit.
Onder meer door de technologische vooruitgang, de toe-nemende mondialisering en de krimpende natuurlijke hulpbronnen, hebben de gevolgen van ons handelen steeds
meer impact. Tegelijkertijd wordt de oproep tot een grotere
ondernemersverantwoordelijkheid steeds luider.
Ook al is de Hager Group slechts een klein radertje in het
geheel, we willen toekomstige generaties graag een schone
nalatenschap geven. We hebben ons duurzaamheidsplan samengevat in een duidelijk concept: E3.
E3 is een omvangrijk concept van de Hager Group om
voorzichtig om te gaan met de beperkte grondstoffen van
onze planeet. De drie “E’s” staan voor de drie pijlers van
duurzaamheid: Ethics, Environment en Energy. Aan elke E
zit een concrete reeks maatregelen vast, waartoe de Hager
Group zich heeft verplicht.
Iedereen praat tegenwoordig over duurzaamheid. Als familiebedrijf brengen we het actief in de praktijk!
Met E3.

”We act in an ethical and
responsible way by taking care
of people and our environment.“
Daniel Hager
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ethics
De belangrijkste ‘natuurlijke hulpbron’ is voor ons iedere individuele persoon.
Daarom doen we alles om onze ruim 11.000 energieke medewerkers wereldwijd te ondersteunen en nieuwe krachten voor de Hager Group te mobiliseren.
Wij zijn IiP-gecertificeerd (Investors in People) en vertrouwen op gestructureerde processen die zorgen voor een eerlijke omgang met elkaar. Daarnaast
hebben we ons gecommitteerd aan de principes van de United Nations Global Compact. Dit wordt op vrijwillige basis tussen een onderneming en de VN
afgesproken, om de globalisering sociaal en ecologisch gestalte te geven. En
last but not least zorgen wij er door gericht care-management ter plaatse voor
dat iedere medewerker in de Hager Group zich goed voelt.

environment
Ons care-management breiden we ook uit naar onze omgeving, door die zo
schoon mogelijk te houden. Daarom werken wij wereldwijd volgens het motto
‘meer uit minder maken’. Elf productielocaties van de Hager Group zijn al
gecertificeerd volgens de internationale milieunorm ISO 14000 en elk jaar
komen er nieuwe locaties bij. Bij het ontwikkelen van producten en tijdens de
productieprocessen richten we ons op ecodesign en ecoproductie. Hierbij
wordt de gehele levenscyclus van een product in kaart gebracht (Life Cycle
Assessment) en waar mogelijk vanuit ecologisch gezichtspunt geoptimaliseerd. Als het product klaar is, wordt het verpakt in 100% gerecycled karton.
Hiermee heeft Hager de iF Packaging Design Award 2011 gekregen. Op deze
wijze verminderen we onze ecologische voetafdruk continu, terwijl we tegelijkertijd technische vooruitgang boeken.

energy
Natuurlijk profiteren onze klanten ook van de stap in de juiste ecologische
richting: met slimme meters en innovatieve visualiseringssoftware maken we
het stroomverbruik zichtbaar en verhogen zo het energiebewustzijn. Daarnaast helpen veel van onze apparaten – van dimmers en sensitieve bewegingsmelders tot zeer intelligente KNX-gebouwautomatisering – actief om het
energieverbruik te reduceren. En tot slot kunnen door het gebruik van innovatieve systemen van Hager hernieuwbare energiebronnen toekomst-bestendig
in elk gebouw worden geïntegreerd. Kortom: we gebruiken al onze energie om
die van u te besparen!
Gedetailleerde informatie over E3 is te vinden op de site
van de Hager Group: www.hagergroup.net (onder Sustainability)
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KNX: wereldstandaard
gebouwautomatisering
Hager is KNX-partner. KNX is de enige officiële wereldstandaard voor woning- en gebouwautomatisering. Bij KNX zijn al ruim 300 toonaangevende fabrikanten aangesloten, die zich
alle hebben geconformeerd aan het protocol en dit worden er nog altijd meer. Het Hager-KNX-systeem en alle KNX-producten voldoen dus geheel aan het KNX-protocol.
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Het KNX-systeem is volledig beschreven en vastgelegd
in de normen EN50090 en CEN EN 13321. Elk product
dat volgens deze norm werkt, is herkenbaar aan een
uniek logo. Het KNX-logo op de tebis-KNX-producten
van Hager garandeert kwaliteit, compatibiliteit en keuzevrijheid voor de installateur en eindgebruiker.
De KNX Associatie heeft een eigen website waarop exta
informatie te verkrijgen is: www.knx.nl.

Wilt u als installateur ook profiteren van de voordelen die
KNX u kan bieden? Word dan lid van KNX Professionals,
een netwerk van installateurs en system integrators die
periodiek kennis opdoen en ervaring uitwisselen. Kijk op
www.knx-professionals.nl voor meer infomatie.
Hager is gecertificeerd KNX-opleidingsinstituut. Meer informatie hierover en over de trainingen die wij verzorgen,
vindt u op pagina 22/23.
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Programmeren op maat
Keuze uit drie KNX-methodes
De aard en omvang van uw klantenwensen zijn van invloed op de functionaliteit en
complexiteit van de uiteindelijke KNX-installatie. Met drie configuratiemethodes voor de
KNX-installatie kiest u de beste weg naar realisering ervan: van de eenvoudige quicklink-configuratie voor standaardtoepassingen naar meer uitgebreide functionaliteitsomvang met
programmeerapparaat TX100B tot aan maximale functionaliteit met de ETS-programmeersoftware. Het modulaire karakter en de verschillende configuratieniveaus lenen zich
bovendien bij uitstek voor stapsgewijze opbouw of uitbreiding van de installatie.

quicklink
- snelste methode voor toepassingen van beperkte omvang (2 tot 20 componenten)
- via: drukknopbediening

fct

cfg

KNX Easy mode
- op locatie programmeren van configuraties van 10 tot 100 componenten
- via: programmeerapparaat TX100B

KNX System mode
- alle (geavanceerde) KNX-functies maximaal benutten
- via: ETS-software

12
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quicklink
KNX in vijf minuten
quicklink is een zeer snelle en eenvoudige manier om draadloos een KNX-installatie te configureren. Dit kan zonder gereedschap en zonder training. Programmeermethode quicklink is ideaal bij
renovaties, herinrichtingen en uitbreidingen, waarbij schakelaars op andere plekken gewenst zijn.
Met quicklink kunnen eenvoudig wensen worden vervuld en vele nieuwe koppelingen tot stand
worden gebracht, zónder de bedradingsinfrastructuur te hoeven wijzigen.
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Snel en eenvoudig
Programmeren doet u in een paar eenvoudige stappen met
een druk op de knop. Vele gewenste functies kunnen geconfigureerd worden met deze drukknopbediening. De zenders
en ontvangers worden automatisch met elkaar verbonden. In
slechts vijf stappen doorloopt u een volledige configuratie.

Functionaliteit in overvloed
Met quicklink verbindt u meerdere draadloze producten met
elkaar; tot ongeveer 20 producten gaat dat overzichtelijk.
Daarmee wordt zo’n 80 procent van alle toepassingen in
woningbouw en kleine utiliteit afgedekt, met functies zoals
schakelen en dimmen van verlichting, bedienen van rolluiken
en jaloezieën en meer geavanceerde functies als tijdschakelingen, scènes en groepssturingen.

Combineren met KNX Easy en System mode
Als meer functies in een installatie nodig zijn of als de
draadloze producten in een KNX-omgeving moeten worden
geïntegreerd, dan kunt u naast quicklink nog verder configureren via KNX Easy mode of KNX System mode. (Overigens
ook in plaats van; producten die in quicklink kunnen worden
geprogrammeerd, kunnen naar keuze ook altijd in Easy mode
of System mode worden geprogrammeerd.)

+

+
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KNX Easy mode
Gemak met de TX100B
Configuraties van 10 tot 100 componenten zijn moeiteloos en snel uit te voeren met het draadloze programmeerapparaat TX100B. Op de werkplaats bereidt u alles voor en door de draadloze
techniek kunt u op locatie gemakkelijk de installatie in elke ruimte testen en eventueel nog kleine
aanpassingen doorvoeren. KNX Easy mode biedt als uitbreiding op de basisfunctionaliteit met
quicklink: configuratie van een bedrade KNX-installatie en klimaatregeling. Visualisatie kan worden geïntegreerd om bijvoorbeeld de verbruikte energie weer te geven, of de actuele temperatuur
of ingeschakelde verlichting. Tevens kan hiermee de installatie worden bediend. Voor visualisatie
kunnen touchscreens worden gebruikt voor lokaal gebruik en met de Hager domovea-server is
bediening vanaf elke locatie via smartphone of tablet (Apple en Android) mogelijk. Programmeren
in KNX Easy mode is snel en eenvoudig te leren. Hager biedt trainingen, zodat u heel snel aan de
slag kunt met uw eerste domoticaproject.
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KNX System mode
Maximale functionaliteit
Wilt u het onderste uit de kan halen wat betreft de mogelijkheden van domotica, dan kunt u
KNX-producten het best in System mode programmeren. Dit programmeersysteem richt zich op
configuraties van 50 tot 50.000 componenten en biedt u de maximale functionaliteit. Als uitbreiding op KNX Easy mode kunt u andere systemen koppelen via zogenaamde gateways; de DALI-gateway is een voorbeeld van een vaak voorkomende systeemintegratie. ETS-software wordt
ontwikkeld en uitgegeven door de Europese KNX Associatie.
Hager is gecertificeerd KNX-trainingsinstituut, zodat u de officiële KNX-opleiding bij Hager kunt
volgen. Verder stelt Hager voor alle KNX-modules een volledige ETS-productdatabank ter beschikking (zie www.hager.nl/software).
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Hager KNX systeemoverzicht

																																
																	
Easy mode (TX100B programmeerapparaat)
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

3

60

TG540A/541A
hittemelder

TCC510S
aanwezigheidsmelder

TX510
aanwezigheidsmelder

TX511
aanwezigheidsmelder
constantlichtregeling

TCC520E
aanwezigheidsmelder
met relaisuitgang

TCC521E
aanwezigheidsmelder
DALI

TCC530E
aanwezigheidsmelder
constantlichtregeling

7526...
bewegingsmelder
wandinbouw

TG053A / 7541 40 03 /
7549 00 01
weerstation

7534 10 03
dimactor

TYA670D
DALI gateway

TH210
IP/KNX-router

2

TRB201
schakelactor

TRB210
dimactor

TRB221
jaloezieactor

TRB501/521
schakelactor + ingang

TRE221
jaloezieactor IP55

TRE400
schakelactor
+ ingang IP55

TRC270D
schakelactor
tussenstekker

2

TXA114/116
voedingsmodule
KNX-bus + 24 VDC

3

3

TXA304/306/310
ingangsmodule

TXA210xN/213N
universele dimmer

3

TXA215
universele dimmer,
1000 W

2

TYA661A/661B/663A
universele dimmer,
1- of 3-voudig

7531 2013/4021
universele dimmer,
2- of 4-voudig

TYC120
EnOcean gateway

2

TRE201/202
schakelactor IP55

16

TYF130
Lijnkoppelaar

2

TXA204x/206x/207x/208x
schakelactor
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2

TX211A/214
schakel-/dimactor
1-10 V

TXB201A/202A
schakelactor

2

2

TYA604x/606x/608x/610x
schakelactor

7521 40 08
kameractor

7531 80 03/00 02
schakelactor

TYA606E
schakelactor 6-voudig +
stroommeting

TYB601A/602A
schakelactor

7534 10 01
schakelactor

2

TRB302A
ingang

TRB302B
ingang

2

2

TRE301/302
drukknop IP55

TX100B
programmeerapparaat

TR131A
mediakoppelaar

TXA111/112
voedingsmodule
KNX-bus

2

2

2

TXA223/227
rolluikactor 230 V

TXA224/228
jaloezieactor 230 V

TXA225
rolluikactor 24 V DC

TXA226
jaloezieactor 24 V DC

2

TYA624A/628A
rolluikactor 230 V

TYA624C/628C
jaloezieactor 230 V

TYA624B
rolluikactor 24 V

TYA624D
jaloezieactor 24 V

TYB621C
rolluik-/jaloezieactor
230 V

75341004/75341006
jaloezie-actor/
raaminterface

2

TU402/404
afstandsbediening,
2- of 4-voudig

TU406/418
afstandsbediening,
6- of 18-voudig

TRC301B
raamcontact

TRC321B
helderheidssensor
TX320
ruimtetemperatuurregelaar

39

8514 51 ..
Berker.Net drukknop
opzetmodule

26

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

14

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

TX206H/7533 00 01
verwarmingsactor

2

30

TX501
stelaandrijving

TX502
stelaandrijving met
temperatuurregeling

TYF684
analoge actor

TYF784
analoge ingang

26

13

8574 52 ..
Berker.Net
tijdschakelklokopzetmodule

TYF642F
Fan Coil actor

7544...
thermostaat

TYB641A
radiatoractor

2

8524 51 ..
Berker.Net jaloeziebediening-opzetmodule

TR140A
versterker

13

8574 51 ..
Berker.Net
jaloezietijdschakelklokopzetmodule

TYF646T
verwarmingsactor

13

TR351A
ontvanger

TXB302/304
inbouwingang

TXA023/022
digitale schakelklok

TXA025
schemerschakelaar

106

7516...
tastsensor

8534 51/61 ..
Berker.Net
bewegingsmelderopzetmodule

2

draadloos, KNX-RF
2

Aantal producten/
varianten in deze groep

45

24

7566...
tastsensor met
temperatuurregeling

Berker B.IQ
tastsensor

30

Berker B.IQ
met temperatuurregeling

56

28

Berker touchsensoren TS, R.1, R.3

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

TJC080
touchscreen 8”

TJC050
touchscreen 5”

2

TXB322/344
inbouwingang met
led-uitgangen

TE330
energieverbruiksmeter

TJA450
domovea-server

domovea app
beschikbaar in
App Store en Google Play
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2

TH101
USB-Interface

7504 00 04
USB-interface

TE360/370
kWh-meter

7586...
infodisplay

Aangesloten op de buskabel KNX
(TG018)

quicklink (drukknopconfiguratie)
																	
Easy mode (TX100B programmeerapparaat)
																																

System mode (ETS-software)

Sla open
voor het complete overzicht
Uw complete gebouwautomatiseringsinstallatie is op te bouwen met de producten uit het
Hager KNX-aanbod.
Sla de pagina open en zie in één overzicht de mogelijkheden.
Drie configuratiemethoden: quicklink, KNX Easy mode en KNX System mode
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. Ook komt uw Hager-rayonmanager
graag bij u langs.
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KNX-trainingen
Hager is een gecertificeerd KNX-opleidingsinstituut dat diverse KNX-trainingen voor u
verzorgt. 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. Dit is iets waar we trots op zijn en wat
we de komende jaren nog verder zullen uitbreiden. Op pagina 24 en 25 vindt u meer
informatie over onze KNX-trainingen.

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

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 over KNX-programmeermethode quicklink vindt u via www.hager.nl/quicklink.
En aanvullende informatie over visualisatiesoftware domovea vindt u op onze domoveaminisite: www.hager.nl/domovea met o.a. een domovea-film.
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Hager: gecertificeerd
KNX-trainingsinstituut
Het toepassen van gebouwenbeheersystemen heeft de laatste jaren een flinke groei laten
zien. Die groei zal de komende jaren doorzetten. De installateur die zich op deze techniek toelegt,
zal zich in positieve zin onderscheiden als belangrijke partner en adviseur voor de opdrachtgever.
Hager wil haar klanten hierin maximaal ondersteunen en kan dit ook, doordat zij door de KNXorganisatie geaccrediteerd is als officieel KNX-trainingsinstituut voor de KNX-basiscursus en
KNX advanced course.
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Hager was de eerste fabrikant in Nederland die zelf een
gecertificeerde KNX-opleiding mocht geven en geeft deze
nog steeds. Hager Nederland beschikt in Den Bosch over
een demoruimte Hager Expo, een showroom van 1000 m²
en diverse trainingsruimtes. De kennis binnen het Hager
domoticateam is groot en de trainers, in dienst van Hager,
hebben jarenlange ervaring in gebouwautomatisering. Zij
hebben voor nagenoeg iedere vraag en/of probleemstelling
een antwoord of oplossing.
Basiscursus KNX Easy
Hager biedt diverse domotica-opleidingen die variëren van
1 dag tot 6 dagen. 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.
Doorgroeien met KNX System
Wilt u direct uw basiskennis vergroten en ook al een aantal
geavanceerde oplossingen leren toepassen, dan adviseren
wij u aansluitend op deel A van de basistraining meteen
deel B te volgen. Wilt u doorgroeien en ook grotere en meer
complexe systemen voor woningen, scholen, winkels en
kantoorpanden automatiseren, dan kunt u dit doen door
een training KNX System ETS4 (basiscursus en de KNX
Advanced Course) te volgen.Tijdens deze cursus leert u
programmeren met de ETS-software van de KNX Associatie.
Hiermee kunnen KNX-producten van alle KNX-fabrikanten
aan elkaar gekoppeld worden tot één installatie. Bij de KNX
System trainingen van Hager heeft iedere cursist een eigen
werkplek en kan dus zijn eigen praktijkopdracht maken.

Overige trainingen
Naast de KNX basiscursussen en advanced course bieden
we een kennismakingstraining KNX Easy of System, diverse
applicatietrainingen (KNX RF, lichtregelingen en HVAC) en
trainingen voor visualisatiesoftware domovea.
Boeiende cursusdagen
De cursussen bij Hager zijn een afwisseling van theorie
en praktijkopdrachten waarin de opgedane theoretische
kennis direct toegepast kan worden. Door de eigen goed
geoutilleerde trainingsruimtes van Hager, maar vooral door
de directe, laagdrempelige en persoonlijke benadering van
de trainer, zult u zich in deze cursus thuis voelen en de
geboden kennis goed tot u kunnen nemen. Persoonlijke
aandacht vinden wij bij Hager erg belangrijk. De trainer
maakt dan ook waar nodig extra tijd voor u vrij om te zorgen
dat iedereen het examen optimaal voorbereid kan afleggen.
Goede interactie tussen cursist en trainer is hierbij uiteraard
onmisbaar.
Interesse of vragen?
Op onze website vindt u meer informatie over de trainingen.
Kijk op www.hager.nl/trainingen voor het actuele trainingsaanbod. Daar kunt u zich ook direct inschrijven voor de diverse trainingen. Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact
op met onze afdeling Customer Sales Support via telefoonnummer 073 642 85 84.
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Berker by Hager
Design en intelligentie
De schakelaars van Berker by Hager behoren tot het mooiste en beste wat u een huis kunt gunnen op het
gebied van schakelen en besturen. Dat mooiste wordt niet alleen bevestigd door onze klanten, maar ook
door de jury's van internationale awards. Diverse designs van Berker by Hager hebben meerdere keren
belangrijke awards gewonnen. Maar niet alleen het design, ook de achterliggende techniek is innovatief te
noemen. Het gaat tenslotte niet alleen om een fraai uiterlijk, de inhoud moet ook spreken. Berker by Hager
schakelmateriaal is technisch gezien van topkwaliteit. Kortom, Berker by Hager is functionaliteit en intelligentie in een mooi jasje.
Op de volgende pagina’s ziet u een impressie van onze schakelaars. Alle volledige informatie over ons
schakelmateriaal vindt u terug in de separate catalogus Schakelmateriaal Berker by Hager 2014 - 2015.
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Impressie
Berker by Hager designs
Standaardschakelmateriaal in drie designs

S.1 (kunststof)

Q.1 (kunststof)

Q.3 (kunststof)

B.3 (rood geëloxeerd
aluminium)

B.7 (glas)

B.7 (edelstaal)

K.1 (kunststof)

K.5 (aluminium)

Arsys (aluminium,
lichtbrons gelakt)

R.1 (kunststof)

R.1 (aluminium)

R.3 (glas)

Luxe designs
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R.1 (beton)

Ronde schakelaars

Serie 1930 (kunststof)

Serie 1930 Porzelan
(porselein)

Serie Glas

Serie R.classic

TS

TS Crystal

TS Crystal Ball

KNX-Touchsensor
TS Sensor

KNX-Touchsensor R.1

B.IQ (glas)

Touch- en tastsensoren

Dit is een beknopte impressie van ons schakelmateriaal. Voor de volledige informatie over ons schakelmateriaal verwijzen we u graag naar onze separate catalogus ‘Schakelmateriaal Berker by Hager’.
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Lichtbesturing
Jaloeziebesturing
Klimaatbeheersing
Rook- en hittemelding
Energiemeting
Bedieningen
Grafische bedieningen
Systeemmodules
Overige modules, toebehoren
Technische bijlage
Bestelnummerindex

Schakelaars (o.a. Berker.Net), schakelactoren,
dimmers, bewegingsmelders Berker.Net, aanwezigheidsmelders, schakelklokken, schemerschakelaars

30

Rolluik- en jaloezie-actoren (o.a. Berker.Net),
schakelklokken Berker.Net, sensoren,
schakelaars

64

Sensoren, thermostaten, aansturing en
regeling, stelaandrijvingen

78

Rookmelders, hittemelders

96

Energieverbruiksmeter, kWh-meters

104

Berker B.IQ, Berker Touchsensoren, KNX-tastsensoren (ook met thermostaat), impulsdrukkers, schakelaars (incl. vlakkewandmodules)

110

Visualiseringssysteem domovea, Berker Master
Control, Berker IP Control, KNX-infodisplays,
touchscreens, tebis KNX-visualisering

138

Voedingen, interfaces, koppelaars

152

Programmeermiddelen, schakelingangen, combi-actoren, busaankoppelaars, analoge modules, schakelklokken, gateways

162

Algemene technische informatie over KNX,
KNX-bussystemen, KNX-configuratiemethoden;
technische toepassingsinfo, aansluitschema’s

184

Technische bijlage

In dit gedeelte vindt u aanvullende technische informatie over de producten in deze catalogus.
Ook is algemene achtergrondinformatie opgenomen over KNX-bussystemen en de
verschillende configuratiemethoden: quicklink, Easy mode en System mode.
Uitgebreide montagehandleidingen worden met de producten meegeleverd en zijn tevens te
downloaden vanuit de Hager e-catalogus. Ga hiervoor naar www.hager.nl, zoek het gewenste
product en ga vervolgens naar het tabblad 'Documentatie en Software'.
Productdatabanken en bijbehorende applicatiebeschijvingen zijn te downloaden vanuit de Hager
e-catalogus, zoals hierboven beschreven, en via www.hager.nl/software

184

Technische wijzigingen voorbehouden

Bestelnummerindex

Bestelnummeroverzicht met verwijzingen

256
256

Technische wijzigingen voorbehouden

Lichtbesturing en
schakelactoren
Van de intelligente aansturing van enkele lampen tot geavanceerde lichtregelingssystemen: voor
lichtbesturing bieden wij u een scala aan varianten. Dankzij het modulaire systeem is een uitbreiding,
vervanging of modernisering eenvoudig.
•

Meerdere wippen, afdekramen en elektronische opzetmodules van de Berker by Hager schakelmateriaaldesigns passen perfect op de inbouwmodules.
Schakelaars, dimmers en schakelklokken kunnen met meerdere designs worden gecombineerd.
Continue doorontwikkelingen in het productaanbod resulteren in innovatieve producten, zoals de
universele zelflerende dimmer, waarmee moderne lichtbronnen (ledlampen, spaarlampen) probleemloos gedimd worden.

•
•
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Lichtbesturing

Schakelaars
Berker.Net modules

34

Schakelactoren
Selectietabel

38

Schakelactoren
DIN-railmodules

40

Schakelactoren
Inbouwmodules

42

Schakelactoren
Opbouwmodules

43

Dimmers
Berker.Net modules
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Dimmers
Selectietabel

46

Dimmers
DIN-railmodules

48

Dimmers
Inbouwmodules

49

Schakel-/dimactor
1-10 V

50

Bewegingsmelders
Selectietabel

51

Bewegingsmelders
Berker.Net modules

53

Bewegingsmelders
Wandinbouwmontage

54

Aanwezigheidsmelders
Plafondmontage

57

Bewegingsmelders
Opbouw

59

Bewegingsmelder
Toebehoren

60

Schakelklokken
Berker.Net modules

62

Schemerschakelaars
DIN-railmodules
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Productfocus
Zelflerende
dimmers

Sensoren

Jaloeziebesturing

AAN/UIT

Dimmen

Universeel en zelflerend
Geen omkijken naar
Voor standaard dimbare verlichting heeft Hager een compleet productaanbod van universele, zelflerende dimmers. Het dimmen van een steeds groter aantal verschillende verlichtingsbronnen is hiermee
kinderlijk eenvoudig geworden.
Het gepatenteerde Hager-systeem zorgt ervoor dat de verlichtingsbron elke keer bij inschakeling automatisch wordt herkend. De lampaansturing wordt hierop direct aangepast voor de optimale dimcurve.
Deze innovatieve technologie is beschikbaar in modulaire uitvoeringen - voor in de verdeler - en in een
decentrale 2-draadsuitvoering (1- en 2-voudig). Vanaf nu is zorgeloos dimmen te realiseren voor alle
denkbare omgevingen.
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Voor alle dimbare lichtbronnen

Dimmer_NL:_
13-07-12 11:36 Pagina
5
Programmering
Energiebesparing

Lichtbesturing

Alle universele zelflerende dimmers zijn geschikt voor:
• conventionele gloei- en halogeenlampen (230 V)
• laagspanningshalogeenlampen met
ferromagnetische transformator
• dimbare laagspanningshalogeenlampen met
elektronische transformator
• standaard dimbare led- en spaarlampen met
geïntegreerd voorschakelapparaat

De 2-draadsdimmer

Door de 2-draadsaansluiting (geen nulleider nodig) is deze
dimmer gemakkelijk toepasbaar in een bestaande installatie.
De configuratie van de draadloze KNX-opzetmodules kan
door middel van quicklink, Easy of System mode.
Hij is zelflerend, dus geen moeilijke instellingen, maar indien
gewenst eenvoudig aanpasbaar aan eigen voorkeuren. De
dimmer is zuinig in gebruik door een laag stand-byverbruik.

De modulaire dimmers
Scène

Hager EVN-dimmers

Dimbereik andere dimmers

sgemak
akkelijk is de bediening:
ruk op de impulsdrukschakelaar = omhoog dimmen
ruk = uitschakelen
n korte druk = lamp op hoogste dimniveau
ruk = dimt de lamp omlaag
ruk = schakelt de lamp weer uit
nog een keer op de impulsdrukker drukt, wordt de
d op volle lichtsterkte gestart en vervolgens autogedimd naar de vorige dimwaarde.
ze instelling kan de verlichting weer omhoog
edimd door lang op de knop te drukken – en
kelkring" begint opnieuw.

tige dim-modus

De modulaire zelflerende KNX-dimmers zijn voorzien
van een expert-modus, waarmee tevens handmatig een
belastingtype kan worden gekozen met de gecombineerde
meerkleurige led-drukknop.
Door de integratie in het bussysteem kunnen de dimmers
met andere KNX-modules worden verbonden, zoals een
weerstation en schemerschakelaars. Complexe comfortscenario’s zijn daarmee mogelijk, zoals bijvoorbeeld langzaam omhoog dimmen bij beginnende schemering of de
energie-efficiënte simulatie van aanwezigheid.

Spaarlampen
Capacitieve bela
Inductieve belast
Ledbelasting
Aanleren van belasti
Reset naar fabrie
(automatische m

Praktische extra: de expert-modus
Behalve de easyDetect functie hebben de comfo
EVN012 en EVN004 ook een expert-modus: daar
optimale dim-modus met behulp van een drukkn
ingesteld. Het ingebouwde ledcontrolelampje gee
zen bedrijfsmodus in zes verschillende kleuren w
geselecteerde modus niet overeenkomt met de v
belasting, schakelt de dimmer terug naar de auto
belastingsherkenning. Hierdoor worden foutieve
uitgesloten, zodat in meeste gevallen verdere def
lamp en dimmer voorkomen kunnen worden.
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Schakelaars Berker.Net
Inbouwmodules
Berker.Net is een platform, bestaande uit inbouwmodules en
opzetmodules die met elkaar
gecombineerd worden. Er zijn
diverse inbouwmodules voor de
aansturing van specifieke belastingen.

Verschillende opzetmodules bieden specifieke bedieningsfunctionaliteiten.
De opzetmodule bedient de lokale belasting en is tegelijkertijd
in staat draadloos commando’s
te versturen naar/ontvangen van

een installatie via het KNX-RF
protocol.

Elektronische schakelaar, 1-voudig
Deze inbouwmodule vormt samen met een bijpassende opbouwmodule een functionele eenheid voor de aansturing van verlichting.
Configuratiemodus:
Is enkel van toepassing op bijbehorende opzetmodules

8512 11 00

Functies:
- beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
- softstart zorgt voor langere levensduur van de lampen
- met bijpostingang voor pulsdrukker of bewegingsmelderbijpost
- toepasbaar met universele vermogensvergroter
Eigenschappen:
Aantal bijposten
Aderdiameter
Inbouwdiepte
Leidinglengte bijpost
Leidinglengte naar belasting
Schakelvermogen:
gloei- en halogeenlampen 230 V
retrofit dimbare ledlampen 230 V
dimbare spaarlampen
dimbare conventionele trafo
elektronische trafo
Stand-byvermogen
Omgevingstemperatuur
Voeding

onbeperkt
max. 2x1,5/1x2,5 mm2
32 mm
max. 50 m
max. 100 m
25...400 W
5...70 W
13...80 W
25...400 W
25...400 VA
0,3 W
-5...45 ºC
230 V~ 50/60 Hz

Opmerkingen:
Uitsluitend dimbare 230V-verlichting aansluiten
Geen inductieve en capacitieve belasting gelijktijdig aansluiten
Verwijzingen:
Voor bijbehorende opzetmodules
Module-overzicht Berker.Net
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u pag. 37
u pag. 205

Uitvoering

Verp.

inbouwmodule, 1-voudig

1

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

8512 11 00

Lichtbesturing

Schakelaars Berker.Net
Inbouwmodules
Relaisschakelaar, 1-voudig
Deze inbouwmodule vormt samen met een bijpassende opbouwmodule een functionele eenheid voor de aansturing van verlichting
of andere typen belastingen.
Configuratiemodus:
Is enkel van toepassing op bijbehorende opzetmodules
Functies:
- met bijpostingang voor pulsdrukker of bewegingsmelderbijpost
- ook als impuls relaisschakelaar te gebruiken
8512 12 00

Eigenschappen
Aantal bijposten
Aderdiameter
Inbouwdiepte
Leidinglengte bijpost
Leidinglengte naar belasting
Minimale contactbelasting
Schakelvermogen:
gloei- en halogeenlampen 230 V
retrofit-ledlampen 230 V
dimbare energiespaarlampen
tl-lampen:
- ongecompenseerd
- parallel gecompenseerd
- in duoschakeling
- met EVSA
compacte tl-lampen met EVSA
dimbare conventionele trafo’s
elektronische trafo’s en bi-mode-trafo’s
Stand-byvermogen
Omgevingstemperatuur
Voeding

onbeperkt
max. 2x1,5/1x2,5 mm2
32 mm
max. 50 m
max. 100 m
≈ 15 W
2300 W
440 W
440 W
1100 W
1000 W /130 μF
1000 W
1000 W
22x20 W
1500 W
1500 VA
0,3 W
-5...45 ºC
230 V~ 50/60 Hz

Opmerking:
Een nulleider is benodigd
Verwijzingen:
Voor bijbehorende opzetmodules
Module-overzicht Berker.Net

u pag. 37
u pag. 205

Uitvoering

Verp.

inbouwmodule, 1-voudig

1

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

8512 12 00
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Schakelaars Berker.Net
Inbouwmodules
Elektronische schakelaar, 2-voudig
Deze inbouwmodule vormt samen met een bijpassende opbouwmodule een functionele eenheid voor de aansturing van verlichting.
Configuratiemodus:
Is enkel van toepassing op bijbehorende opzetmodules

8512 22 00

Functies:
- beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
- softstart zorgt voor langere levensduur van de lampen
- met bijpostingangen per kanaal voor pulsdrukker of bewegingsmelderbijpost
- toepasbaar met universele vermogensvergroter
Eigenschappen:
Aantal bijposten
Aderdiameter
Inbouwdiepte
Leidinglengte bijpost
Leidinglengte naar belasting
Schakelvermogen:
gloei- en halogeenlampen 230 V
retrofit dimbare ledlampen 230 V
dimbare spaarlampen
dimbare conventionele trafo
met elektronische trafo
Stand-byvermogen
Omgevingstemperatuur
Voeding

onbeperkt
max. 2x1,5/1x2,5 mm2
32 mm
per kanaal max. 50 m
max. 100 m
per kanaal 35...300 W
per kanaal 12...54 W
per kanaal 15...54 W
per kanaal 35...300 W
per kanaal 35...300 VA
<1W
-5...45 ºC
230 V~ 50/60 Hz

Opmerkingen:
Uitsluitend dimbare 230V-verlichting aansluiten
Geen inductieve en capacitieve belasting gelijktijdig aansluiten
Verwijzingen:
Voor bijbehorende opzetmodules
Module-overzicht Berker.Net

u pag. 37
u pag. 205

Uitvoering

Verp.

inbouwmodule, 2-voudig

1

Bestelnr.

8512 22 00

230V-voeding, inbouwmodule
Deze inbouwmodule is te gebruiken als spanningsmodule in combinatie met alle Berker.Net KNX-RF opzetmodules. De combinatie van
voeding inbouwmodule met opzetmodule zal functioneel als zender
toegepast worden.
Configuratiemodus:
Is enkel van toepassing op bijbehorende opzetmodules

8502 01 00

Eigenschappen:
Aderdiameter
Inbouwdiepte
Stand-byvermogen
Type aansluiting
Omgevingstemperatuur
Voeding

max. 1x4/2x2,5 mm2
32 mm
< 0,1 W
schroefklemmen
-5...45 °C
230 V~ 50/60 Hz

Opmerking:
Nulleider is benodigd
Verwijzingen:
Voor bijbehorende opzetmodules
Module-overzicht Berker.Net
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Uitvoering

Verp.

230V-voeding, inbouwmodule

1
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Bestelnr.

8502 01 00

Lichtbesturing

Schakelaars Berker.Net
Drukknop-opzetmodules KNX-RF
Drukknoppen lichtbesturing, opzetmodules
De opzetmodule bedient enerzijds de inbouwmodule, waarop deze
geplaatst wordt. Parallel hieraan kan de opzetmodule commando’s/
telegrammen draadloos verzenden naar of ontvangen van de KNXinstallatie.
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System
Design S.1/B.3/B.7
1-voudig

Design S.1/B.3/B.7
2- of 4-voudig

Design R.1/R.3
1-voudig

Functies 1-voudige modules:
- alleen compatibel met 1-voudige schakel-/dim-inbouwmodule
- bedienvlakken schakelen altijd de gekoppelde inbouwmodule;
additioneel zijn bedienvlakken ook te programmeren als zender
Functies 2-voudige modules:
- alleen compatibel met 2-voudige schakel-/dim-inbouwmodule
- bedienvlakken schakelen altijd de gekoppelde inbouwmodule;
additioneel zijn bedienvlakken ook te programmeren als zender
Functies 4-voudige modules:
- compatibel met 1- en 2-voudige schakel-/dim-inbouwmodule
- in combinatie met 1-voudige schakel-/dim-inbouwmodule worden
slechts 2 bedienvlakken gebruikt voor het schakelen van de
gekoppelde inbouwmodule. Alle 4 bedienvlakken zijn vrij te
programmeren als zender
Functies, algemeen:
- tweevlaksbediening (per kanaal)
- starthelderheid bij gebruik van dimmer-inbouwmodule is op te
slaan via bediening
- drukknopopzetmodules zijn te combineren met de 230Vvoedingsinbouwmodule (artikel 8502 01 00); hierbij functioneren
de bedienvlakken als zender
- opzetmodules functioneren ook als ontvanger
Eigenschappen:
Omgevingstemperatuur
Voeding
Verwijzingen:
Bijbehorende inbouwmodules vanaf
Dimmer-inbouwmodules
Beknopt overzicht afdekramen
Module-overzicht Berker.Net
Functieoverzicht quicklink

-5...45 ºC
via inbouwmodule
u pag. 34
u pag. 44
u pag. 136
u pag. 205
u pag. 196

Design R.1/R.3
2- of 4-voudig

1-voudig

2-voudig

4-voudig

1
1
1
1
1

8514 51 82
8514 51 89
8514 51 88
8514 51 83
8514 51 85

8514 61 82
8514 61 89
8514 61 88
8514 61 83
8514 61 85

8564 81 82
8564 81 89
8564 81 88
8564 81 83
8564 81 85

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft finish
antraciet soft finish

1
1

8514 51 29
8514 51 26

8514 61 29
8514 61 26

8564 81 29
8564 81 26

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend
antraciet mat
aluminium mat
edelstaal mat

1
1
1
1

8514 51 79
8514 51 75
8514 51 77
8514 51 73

8514 61 79
8514 61 75
8514 61 77
8514 61 73

8564 81 79
8564 81 75
8564 81 77
8564 81 73

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend
zwart glanzend

1
1

8514 51 39
8514 51 31

8514 61 39
8514 61 31

8564 81 39
8564 81 31

Uitvoering

Verp.

Berker S.1/B.3/B.7
wit glanzend
polarwit glanzend
polarwit mat
aluminium mat (gelakt)
antraciet mat

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

Bestelnr.

Bestelnr.
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Schakelactoren
Selectietabel
Schakelactoren zijn bedoeld
voor het schakelen en sturen van
aangesloten verbruikers, zoals
verlichting, wandcontactdozen,

magneetschakelaars en andere
algemene verbruikers. Er is ook
een aantal gecombineerde schakelactoren beschikbaar, waar-

mee naast algemene verbruikers
ook jaloezieën en rolluiken te
besturen zijn.

DIN-railcomponenten
TXA...

TYA...

7531...

204A
206A
208A(3)
207A

204B
206B
208B(3)
207B

204C
206C
208C(3)
207C

204D
206D
208D(3)
207D

604A
606A
608A(3)
610A

604B
606B
608B(3)
610B

604C
606C
608C(3)
610C

604D
606D
608D(3)
610D

606E

8003
0002

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

Configuratiemodus: Easy

P

P

P

P

Configuratiemodus: System

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Breedte in modulen

4/4/6/6

4/4/6/6

4/4/6/6

4/4/6/6

4/4/6/6

4/4/6/6

4/4/6/6

4/4/6/6

4

4/8

Aantal uitgangen

4/6/8/10

4/6/8/10

4/6/8/10

4/6/8/10

4/6/8/10

4/6/8/10

4/6/8/10

4/6/8/10

6

8/16

4A

10 A

16 A

16 A
Cap.

4A

10 A

16 A

16 A
(200 µF)
Cap.

16 A
(200 µF)
Cap.

16 A
(200 µF)
Cap.

gloeilampen 230 V

800 W

1200 W

2300 W

2300 W

800 W

1200 W

2300 W

2300 W

2300 W

3000 W

halogeenlampen 230 V

800 W

1200 W

2300 W

2300 W

800 W

1200 W

2300 W

2300 W

2300 W

2500 W

ledlampen 230 V (2)

72 W

144 W

200 W

200 W

72 W

144 W

200 W

200 W

200 W

300 W

spaarlampen 230 V (2)

6x23 W

12x23 W

18x23 W

18x23 W

6x23 W

12x23 W

18x23 W

18x23 W

15x18 W

21x23 W

tl-verlichting ongecompenseerd

800 W

1000 W

1200 W

800 W

800 W

1000 W

1200 W

800 W

800 W

1000 W

12x36 W

15x36 W

20x36 W

20x36 W

12x36 W

15x36 W

20x36 W

20x36 W

25x18 W

22x36 W

nee

nee

nee

1500 W
(200 µF)

nee

nee

nee

1500 W
(200 µF)

1000 W
(130 µF)

1160 W
(140 µF)

conventionele trafo

800 W

1200 W

1600 W

1600 W

800 W

1200 W

1600 W

1600 W

1600 W

1500 W

elektronische trafo

800 VA

1000 VA

1200 VA

1200 VA

800 VA

1000 VA

1200 VA

1200 VA

1380 VA

1800 VA





















Jaloeziefuncties











Rolluikfuncties











64

64

64

64

64

8

2

2

2

2

2

1

object 'reset naar ETS parameters'











apparaat-leds uitschakelen











object zelfdiagnose











actie bij uitval/herstel busspanning











actie na voltooing ETS-download











Medium
Configuratiemodus: quicklink

Maximale schakelstroom
Maximale belasting per contact:

tl-verlichting met EVSA
tl-verlichting met conventioneel
voorschakelapparaat

Schakelfuncties

(aan/uit, tijdschakeling)
(op/neer, lamelverstelling/stop)
(op/neer, stop)

Scènefuncties

(min/max, per kanaal)

Logische functieblokken

(vrij bruikbaar)

8/32

8/32

8/32

8/32

Speciale functies

stroommeting
(1)
(3)



8 KNX-meetfuncties, meetbereik: 0,02 - 16 A, afwijking: < 2% +/- 10 mA, resolutie: 50 mA | (2) Richtwaarde, afhankelijk van merk en type
TXA208A-D en TYA608A-D hebben eigen 230V-aansluiting en kunnen zonder busspanning handmatig worden geschakeld.

38

Technische wijzigingen onder voorbehoud



(1)

Inbouwcomponenten

Opbouwcomponenten

TRB201

TXB201A
TXB202A

TYB601A
TYB602A

75341001

TRC270D

TRE201
TRE202

Medium

RF

TP

TP

TP

RF

RF

Configuratiemodus: quicklink

P

P

P

Configuratiemodus: Easy

P

P

P

P

Configuratiemodus: System

P

P

P

P

P

P

Breedte in modulen

-

-

-

-

-

-

Aantal uitgangen

1

1/2

1/2

1

1

1/2

16 A

4A

4A

16 A

16 A

10 A

gloeilampen 230 V

2300 W

600 W

600 W

2500 W

2300 W

1500 W

halogeenlampen 230 V

2300 W

600 W

600 W

2200 W

2300 W

1500 W

ledlampen 230 V

200 W

54 W

54 W

144 W

200 W

144 W

18x23 W

6x18 W

6x18 W

6x23 W

12x23 W

6x18 W

800 W

600 W

600 W

500 W

800 W

600 W

20x36 W

6 x58 W

6x58 W

12x36 W

20x36 W

6x58 W

nee

nee

nee

nee

nee

nee

conventionele trafo

1600 W

600 W

600 W

1000 W

1600 W

600 W

elektronische trafo

1200 VA

600 VA

600 VA

1000 VA

1200 VA

600 VA













2/8

32

64

2

2

Maximale schakelstroom
Maximale belasting per contact:

spaarlampen 230 V
tl-verlichting ongecompenseerd
tl-verlichting met EVSA
tl-verlichting met conventioneel
voorschakelapparaat

Schakelfuncties

(aan/uit, tijdschakeling)

Jaloeziefuncties

(op/neer, lamelverstelling/stop)

Rolluikfuncties
(op/neer, stop)

Scènefuncties

(min/max, per kanaal)

Logische functieblokken

(vrij bruikbaar)

2

0

Speciale functies
object 'reset naar ETS parameters'



apparaat-leds uitschakelen



object zelfdiagnose



actie bij uitval/herstel busspanning



actie na voltooing ETS-download





stroommeting

Technische wijzigingen onder voorbehoud

39

Schakelactoren
DIN-railmodules
Schakelactoren zijn bedoeld
voor het schakelen en sturen van
aangesloten verbruikers, zoals
verlichting, wandcontactdozen,
magneetschakelaars en andere
algemene verbruikers.

Er is ook een aantal gecombineerde schakelactoren beschikbaar, waarmee naast algemene
verbruikers ook jaloezieën en
rolluiken te besturen zijn.

Schakelactoren
Voor aansturen van verlichting, wandcontactdozen, magneetschakelaars en andere algemene verbruikers. Een aantal uitvoeringen zijn te
combineren met jaloezie-/rolluikfuncties.
Configuratiemodus:
Easy | System
KNX-TP: TXA2...:
KNX-TP: TYA6... / 7531...: System
TXA204A

TXA204C

7531 00 02

40

Functies:
- uitgangen zijn potentiaalvrij
- mogelijkheid tot handbediening
- de 7531... en TYA6… reeks beschikken over een uitgebreidere
functieset dan de TXA2… reeks
- de 7531... en TYA6… kunnen gecombineerd toegepast worden
voor jaloezie-/rolluikfuncties; het aantal uitgangen gedeeld door
2 is het maximumaantal jaloezie-/rolluikkanalen
- TXA207... en TXA208... zijn in combinatie met System mode ook
geschikt voor jaloezie- en rolluikbesturing
u pag. 38
- zie tabel voor functieoverzicht
Eigenschappen:
Aderdoorsnede
Busbelasting:
TXA204… / TYA604...
TXA206… / TYA606...
TXA208… / TYA608...
TXA207… / TYA610...
TYA606E
7531...
Type aansluiting TXA.../TYA...
Type aansluiting 7531...
Omgevingstemperatuur 7531…
Omgevingstemperatuur TXA2…/TYA6…
Voeding (KNX-bus)
Verwijzingen:
Technische informatie

0,75 – 2,5 mm2
4 mA
4,3 mA
15,2 mA
15,9 mA
6,2 mA
5,2 mA
quickconnect
schroefklemmen
-5...45 °C
0... 45 °C
typ. 30 V=
u pag. 217
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TXA204A

TXA204C

7531 00 02

Uitvoering

Mod.

Verp.

Uitvoering TXA…
schakelactor 4-voudig, 4 A
schakelactor 6-voudig, 4 A
schakelactor 8-voudig, 4 A
schakelactor 10-voudig, 4 A

4
4
6
6

1
1
1
1

TXA204A
TXA206A
TXA208A
TXA207A

schakelactor 4-voudig, 10 A
schakelactor 6-voudig, 10 A
schakelactor 8-voudig, 10 A
schakelactor 10-voudig, 10 A

4
4
6
6

1
1
1
1

TXA204B
TXA206B
TXA208B
TXA207B

schakelactor 4-voudig, 16 A
schakelactor 6-voudig, 16 A
schakelactor 8-voudig, 16 A
schakelactor 10-voudig, 16 A

4
4
6
6

1
1
1
1

TXA204C
TXA206C
TXA208C
TXA207C

schakelactor 4-voudig, 16 A cap.
schakelactor 6-voudig, 16 A cap.
schakelactor 8-voudig, 16 A cap.
schakelactor 10-voudig, 16 A cap.

4
4
6
6

1
1
1
1

TXA204D
TXA206D
TXA208D
TXA207D

Uitvoering TYA…
schakel-/jaloezieactor 4-voudig, 4 A
schakel-/jaloezieactor 6-voudig, 4 A
schakel-/jaloezieactor 8-voudig, 4 A
schakel-/jaloezieactor 10-voudig, 4 A

4
4
6
6

1
1
1
1

TYA604A
TYA606A
TYA608A
TYA610A

schakel-/jaloezieactor 4-voudig, 10 A
schakel-/jaloezieactor 6-voudig, 10 A
schakel-/jaloezieactor 8-voudig, 10 A
schakel-/jaloezieactor 10-voudig, 10 A

4
4
6
6

1
1
1
1

TYA604B
TYA606B
TYA608B
TYA610B

schakel-/jaloezieactor 4-voudig, 16 A
schakel-/jaloezieactor 6-voudig, 16 A
schakel-/jaloezieactor 8-voudig, 16 A
schakel-/jaloezieactor 10-voudig, 16 A

4
4
6
6

1
1
1
1

TYA604C
TYA606C
TYA608C
TYA610C

schakel-/jaloezieactor 4-voudig, 16 A cap.
schakel-/jaloezieactor 6-voudig, 16 A cap.
schakel-/jaloezieactor 8-voudig, 16 A cap.
schakel-/jaloezieactor 10-voudig, 16 A cap.
schakelactor 6-voudig, 16 A cap. met stroommeting

4
4
6
6
6

1
1
1
1
1

TYA604D
TYA606D
TYA608D
TYA610D
TYA606E

Uitvoering 7531…
schakel-/jaloezieactor 8-voudig, 16 A cap.
schakel-/jaloezieactor 16-voudig, 16 A cap.

4
8

1
1

7531 80 03
7531 00 02
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Lichtbesturing

Schakelactoren
DIN-railmodules

Schakelactoren
Inbouwmodules
Inbouwschakelactoren zijn zo
compact dat deze rechtstreeks
in een las- of centraaldoos kunnen worden gemonteerd.

Doordat de actor zich vlakbij de
te schakelen belasting bevindt
is het trekken van extra schakeldraden niet nodig.

Schakelactor, inbouw, KNX-RF
Voor het schakelen van 230 V~ via een maakcontact. Door zijn afmeting geschikt om in een inbouwdoos of centraaldoos toe te passen.
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System
Functies:
- bidirectioneel: zender/ontvanger
- uitgang: potentiaalvrij maakcontact
- zie tabel voor functieoverzicht
TRB201

Eigenschappen:
Contactbelastbaarheid
Type aansluiting
Aderdoorsnede
Afmetingen (hxbxd)
Omgevingstemperatuur
Voeding
Verwijzingen:
Technische informatie

u pag. 38
16 A 230 V~ AC1
schroefklemmen
0,75 – 2,5 mm2
48x53x30 mm
0...45 °C
230 V~ 50 Hz
u pag. 220

Uitvoering

Verp.

1-voudig

1

Bestelnr.

TRB201

Schakelactor, inbouw, KNX-TP
Voor het schakelen van 230 V~ via een maakcontact. Door zijn afmeting geschikt om in een inbouwdoos of centraaldoos toe te passen.
Deze actoren zijn beschikbaar in 1-, en 2-voudige uitvoeringen.
Configuratiemodus:
KNX-TP: TXB2x: Easy | System
KNX-TP: TYB6x: System

TXB201A

TYB601A

Functies:
- uitgang(en): potentiaalvrij maakcontact
- TYB6… reeks beschikt over een uitgebreidere functieset t.o.v. de
TXB2… reeks
- zie tabel voor functieoverzicht
u pag. 38
Eigenschappen:
Busbelasting
TXB201A
TXB202A
TYB601A
TYB602A
Contactbelastbaarheid
Aderdoorsnede
Type aansluiting
Afmetingen (hxbxd)
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

7 mA
8 mA
5,3 mA
5,9 mA
4 A 230 V~ AC1
0,75 – 2,5 mm2
schroefklemmen
48x53x29 mm
-5...45 °C
typ. 30 V=

Opmerkingen:
Met elke actor kan slechts één motor worden bestuurd.
Parallelbedrijf van motoren is niet toegestaan.
Gebruik hiervoor de WUJ70
u pag. 72
Ventilatoraansturing: alleen indien de ventilator beveiligd
is tegen gelijktijdig aansturen van beide ventilatieniveaus.
Verwijzingen:
Technische informatie
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u pag. 220

Uitvoering

Verp.

1-voudig
2-voudig
1-voudig, uitgebreidere functies
2-voudig, uitgebreidere functies

1
1
1
1

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

TXB201A
TXB202A
TYB601A
TYB602A

Lichtbesturing

Schakelactoren
Inbouwmodules, opbouwmodules
Combinatie schakelactor met 2 binaire ingangen, inbouw, KNX-TP
Voor het schakelen van 230 V~ via een maakcontact. Door zijn afmeting
geschikt om in een inbouwdoos of centraaldoos toe te passen.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System
Functies:
- 2 onafhankelijke binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten
- uitgang(en): potentiaalvrij maakcontact
- zie tabel voor functieoverzicht
u pag. 38
7534 10 01

Eigenschappen:
Busbelasting
Contactbelastbaarheid
Afmetingen (Øxh)
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

5,2 mA
16 A 230 V~ AC1
53x28 mm
-5...45 °C
typ. 30 V=

Opmerkingen:
Parallelbedrijf van motoren is niet toegestaan.
Ventilatoraansturing: alleen indien de ventilator beveiligd
is tegen gelijktijdig aansturen van beide ventilatieniveaus.
Uitvoering

Verp.

1-voudig

1

Bestelnr.

7534 10 01

Schakelactor, tussenstekker
De uitvoering van deze actor maakt het mogelijk om deze tussen een
Schuko-contactdoos en belasting met standaard Schuko-stekker te
plaatsen. De actor wordt draadloos aangestuurd om de belasting in
of uit te schakelen.
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System

TRC270D

Functies:
- potentiaalvrij maakcontact
- bidirectioneel: zender/ontvanger
- zie tabel voor functieoverzicht
Eigenschappen:
Contactbelastbaarheid
Afmetingen (hxbxd)
Omgevingstemperatuur
Voeding
Verwijzingen:
Functieoverzicht quicklink

u pag. 38
16 A 230 V~ AC1
98x40x54 mm
0...45 °C
230 V~ 50 Hz
u pag. 196

Uitvoering

Verp.

tussenstekker, 16 A, 230 V AC1

1

Bestelnr.

TRC270D

Schakelactor, opbouw
Voor het schakelen van 230 V~ via een maakcontact. Door zijn
behuizing kunnen deze actoren buitenshuis worden toegepast.
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System
Functies:
- potentiaalvrij maakcontact
- bidirectioneel: zender/ontvanger
- zie tabel voor functieoverzicht
TRE201

Eigenschappen:
Contactbelastbaarheid (per uitgang)
Afmetingen (hxbxd)
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Voeding
Verwijzingen:
Functieoverzicht quicklink

u pag. 38
10 A 230 V~ AC1
150x85x35 mm
IP55
-10...55 °C
230 V~ 50 Hz
u pag. 196

Uitvoering

Verp.

1-voudig
2-voudig

1
1
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TRE201
TRE202
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Dimmers Berker.Net
Inbouwmodules
Berker.Net is een platform, bestaande uit inbouwmodules en
opzetmodules die met elkaar
gecombineerd worden. Er zijn
diverse inbouwmodules voor de
aansturing van specifieke belastingen.

Verschillende opzetmodules
bieden specifieke bedieningsfunctionaliteit. De opzetmodule
bedient de lokale belasting en is
tegelijkertijd in staat draadloos
commando’s te versturen naar/
ontvangen van een installatie
via het KNX-RF protocol.

Conventionele dimmer, 1-voudig
Deze inbouwmodule vormt samen met een bijpassende opbouwmodule een functionele eenheid voor de aansturing van verlichting.
Configuratiemodus:
Is enkel van toepassing op bijbehorende opzetmodules

8542 11 00

Functies:
- beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
- softstart zorgt voor langere levensduur van de lampen
- met bijpostingang voor pulsdrukker of bewegingsmelderbijpost
- toepasbaar met universele vermogensvergroter
Eigenschappen:
Aantal universele vermogensvergroters
Aantal bijposten
Aderdiameter
Inbouwdiepte
Leidinglengte bijpost
Leidinglengte naar belasting
Stand-byvermogen
Schakelvermogen:
gloei- en halogeenlampen 230 V
dimbare conventionele trafo
Omgevingstemperatuur
Voeding

max. 2
onbeperkt
max. 2x1,5/1x2,5 mm2
32 mm
max. 50 m
max. 100 m
0,3 W
25...400 W
25...400 W
-5...45 ºC
230 V~ 50/60 Hz

Opmerkingen:
Uitsluitend dimbare 230V-verlichting aansluiten
Geen inductieve en capacitieve belasting gelijktijdig aansluiten
Verwijzingen:
Bijbehorende opzetmodules
Module-overzicht Berker.Net
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u pag. 37
u pag. 205

Uitvoering

Verp.

inbouwmodule, 1-voudig

1
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Bestelnr.

8542 11 00

Lichtbesturing

Dimmers Berker.Net
Inbouwmodules
Universele zelflerende dimmer, 1-voudig
Deze inbouwmodule vormt samen met een bijpassende opbouwmodule een functionele eenheid voor de aansturing van verlichting.
Configuratiemodus:
Is enkel van toepassing op bijbehorende opzetmodules

8512 11 00

Functies:
- beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
- softstart zorgt voor langere levensduur van de lampen
- automatische detectie van de dimbare belasting
- faseaan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting
- optimalisering van het dimgedrag door fijninstelling van het type belasting
- met bijpostingang voor pulsdrukker of bewegingsmelderbijpost
- toepasbaar met universele vermogensvergroter
Eigenschappen
Aantal bijposten
Aderdiameter
Inbouwdiepte
Leidinglengte bijpost
Leidinglengte naar belasting
Stand-byvermogen
Schakelvermogen:
gloei- en halogeenlampen 230 V
retrofit dimbare ledlampen 230 V
dimbare spaarlampen
dimbare conventionele trafo
met elektronische trafo
Omgevingstemperatuur
Voeding

onbeperkt
max. 2x1,5/1x2,5 mm2
32 mm
max. 50 m
max. 100 m
0,3 W
25...400 W
5...70 W
13...80 W
25...400 W
25...400 VA
-5...45 °C
230 V~ 50/60 Hz

Opmerking:
Geen inductieve en capacitieve belasting gelijktijdig aansluiten
Verwijzingen:
Bijbehorende opzetmodules
Module-overzicht Berker.Net

u pag. 37
u pag. 205

Uitvoering

Verp.

inbouwmodule, 1-voudig

1

Bestelnr.

8542 12 00

Universele zelflerende dimmer, 2-voudig
Deze inbouwmodule vormt samen met een bijpassende opbouwmodule een functionele eenheid voor de aansturing van verlichting.

8512 22 00

Functies:
- beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
- softstart zorgt voor langere levensduur van de lampen
- automatische detectie van de dimbare belasting
- faseaan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting
- optimalisering van het dimgedrag door fijninstelling van het type belasting
- met bijpostingangen per kanaal voor pulsdrukker of bewegingsmelderbijpost
- toepasbaar met universele vermogensvergroter
Eigenschappen:
Aantal bijposten
Aderdiameter
Inbouwdiepte
Leidinglengte bijpost
Leidinglengte naar belasting
Stand-byvermogen
Schakelvermogen:
gloei- en halogeenlampen 230 V
retrofit dimbare ledlampen 230 V
dimbare spaarlampen
dimbare conventionele trafo
met elektronische trafo
Omgevingstemperatuur
Voeding

onbeperkt
max. 2x1,5/1x2,5 mm2
32 mm
per kanaal max. 50 m
max. 100 m
<1W
per kanaal 35...300 W
per kanaal 12...40 W
per kanaal 15...54 W
per kanaal 35...300 W
per kanaal 35...300 VA
-5...45 °C
230 V~ 50/60 Hz

Opmerkingen:
Geen inductieve en capacitieve belasting gelijktijdig aansluiten
Verwijzingen:
Bijbehorende opzetmodules
Module-overzicht Berker.Net

u pag. 37
u pag. 205

Uitvoering

Verp.

inbouwmodule, 2-voudig

1
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Dimmers
Selectietabel
Dimactoren zijn bedoeld voor het
schakelen en dimmen van standaard-dimbare belastingen. De
dimmers uit de serie TXA... en
TYA... zijn universeel, zelflerend.

Deze dimmers detecteren het
type belasting en zorgen hierdoor dat de belasting optimaal
wordt aangestuurd.

Functiekeuzetabel
DIN-rail
TXA...
TXA210AN

TXA210N

TXA213N

TXA215

TP

TP

TP

TP

Configuratiemodus: Easy

P

P

P

P

Configuratiemodus: System

P

P

P

P

Breedte in modulen

4

4

6

6

Aantal uitgangen

1

1

1

2

3

1

300 W

600 W

1x 900 W

1x 600 W
1x 300 W

3x 300 W

1000 W

Handbedienbaar (met of
zonder busvoeding)

ja

ja

ja

ja

Automatische lastherkenning

ja

ja

ja

nee

Zelflerende optimalisatie bij
led- en spaarlampen

ja

ja

ja

nee

gloei- en halogeenlampen 230 V

3...300 W

3...600 W

3...900 W

1x 3...600 W
1x 3...300 W

3x 3...300 W

20...1000 W

dimbare ledlampen 230 V (2)

3...60 W

3...120 W

3...210 W

1x 3...120 W
1x 3...60 W

3x 3...60 W

-

dimbare spaarlampen 230 V (2)

3...60 W

3...120 W

3...210 W

1x 3...120 W
1x 3...60 W

3x 3...60 W

-

8

12

15

10/8

8

-

conventionele trafo

3...300 W

3...600 W

3...900 W

1x 3 ...600 W
1x 3...300 W

3x 3...300 W

20...1000 W

elektronische trafo

3...300 VA

3...600 VA

3...900 VA

1x 3...600 VA
1x 3...300 VA

3x 3...300 VA

20...1000 VA









8/32

8/32

8/32

8/32

Medium
Configuratiemodus: quicklink

Maximale belasting

Belasting per uitgang:

Maximale aantal led-/spaarlampen
per uitgang (2)

Schakel- en dimfuncties
Scènefuncties

(min./max., per kanaal)

Logische functieblokken
Speciale functies
object reset naar ETS parameters
apparaat-leds uitschakelen
object zelfdiagnose
actie bij uitval/herstel busspann.
actie na voltooing ETS-download
Uitgangen van dimactoren mogen parallel
aangesloten worden om het maximale
vermogen te vergroten. Hierbij mag tot

(1)

46

maximaal 95 % van de opgetelde vermogens aangestuurd worden. Op parallel
aangesloten uitgangen mogen

geen led- of spaarlampen aangesloten
worden. Raadpleeg de handleiding voor
meer informatie.
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(2)

Richtwaarde afhankelijk van merk en type.

DIN-rail

Inbouw

TYA...
TYA661A

Medium

TP

7531...

TYA661B

TYA663A

7531 20 13

7531 4021

TRB210

75341003

TP

TP

TP

TP

RF

TP

Configuratiemod.: quicklink

P

Configuratiemodus: Easy

P
P

P

P

P

P

P

P

Breedte in modulen

4

4

6

4

8

-

-

Aantal uitgangen

1

1

1

2

3

2 (1)

4 (1)

1

1

300 W

600 W

1x 900 W

1x 600 W
1x 300 W

3x 300 W

2x 300 W

4x 250 W

200 W

210 W

Handbedienbaar (met of
zonder busvoeding)

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

Automatische lastherkenning

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

Zelflerende optimalisatie bij
led- en spaarlampen

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

gloeilampen en halogeenlampen
230 V

3 ... 300 W

3...600 W

3...900 W

1x 3...600 W
1x 3...300 W

3x 3...300 W

20...300 W

20...250 W

20...200 W

50...210 W

dimbare ledlampen 230 V (2)

3 ... 60 W

3...120 W

3...210 W

1x 3...120 W
1x 3...60 W

3x 3...60 W

7...60 W

7...50 W

-

-

dimbare spaarlampen 230 V (2)

3 ... 60 W

3...120 W

3...210 W

1x 3...120 W
1x 3...60 W

3x 3...60 W

7...60 W

7...50 W

-

-

8

12

15

10/8

8

8

6

-

-

conventionele trafo

3...300 W

3...600 W

3...900 W

1x3...600 W
1x3...300 W

3x 3...300 W

20...300 W

20...250 W

20...200 W

50...210 W

elektronische trafo

3...300 VA

3...600 VA

3...900 VA

1x 3...600 VA
1x 3...300 VA

3x 3...300 VA

20...300 VA

20...250 VA

20...200 VA

50...210 VA

Schakel- en dimfuncties















Scènefuncties

64

64

64

8

8

2

8

Logische functieblokken

2

2

2

object reset naar ETS parameters







apparaat-leds uitschakelen







object zelfdiagnose







actie bij uitval/herstel busspann.











actie na voltooing ETS-download











Configuratiemodus: System

Maximale belasting

Belasting per uitgang:

Maximale aantal led-/spaarlampen
per uitgang (2)

(per kanaal)

Speciale functies

Technische wijzigingen onder voorbehoud
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Dimmers
DIN-railmodules
Dimmers, DIN-railmodules
Voor de aansturing van verlichting vanuit een centraal punt, zoals
bijvoorbeeld een groepenkast.
Configuratiemodus:
KNX-TP: TXA2...		
		
TYA6.../7531...

TXA213N

TXA215

Easy | System
System

Functies
- mogelijkheid tot handbediening
- de 7531... en TYA6… reeks beschikken over een uitgebreidere
functieset t.o.v. de TXA2… reeks
- zie selectietabel voor functieoverzicht
u pag. 46
- dimmers 7531... zijn uitbreidbaar met universele vermogensvergroter met bestelnummer 1659 901. Meer informatie in de catalogus
Schakelmateriaal Berker by Hager.
- dimmers 7531... zijn per kanaal op verchillende fasen/lichtgroepen
aan te sluiten
Eigenschappen:
Aderdoorsnede
Busbelasting TXA.../TYA...
Busbelasting 7531...
Type aansluiting
•
7531...
•
TXA2…/TYA6…
Omgevingstemperatuur
•
7531...
TXA2…/TYA6…
•
Voeding (KNX-bus)

0,75 – 2,5 mm2
2,3 mA
15 mA
schroefklemmen
quickconnect
-5...45 °C
0... 45 °C
typ. 30 V=

Opmerking:
*) Uitgangen van dimactoren kunnen parallel aangesloten worden om
het vermogen te vergroten; zie selectietabel
u pag. 46
Verwijzingen:
Technische informatie

u pag. 220

7531 20 13

48

Uitvoering

Verp.

Uitvoering TXA …
universele dimmer 1x 300 W
universele dimmer 1x 600 W
universele dimmer 3x 300 W *)
universele dimmer 1x 1000 W

1
1
1
1

TXA210AN
TXA210N
TXA213N
TXA215

Uitvoering TYA …
universele dimmer 1x 300 W
universele dimmer 1x 600 W
universele dimmer 3x 300 W *)

1
1
1

TYA661A
TYA661B
TYA663A

Uitvoering 7531 …
universele dimmer 2x 300 W *)
universele dimmer 4x 250 W *)

1
1
1

7531 20 13
7531 40 21

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

Lichtbesturing

Dimmers
Inbouwmodules
Dimactor, inbouw, KNX-RF
Voor het dimmen van 230 V~ dimbare verlichtingsbronnen. Door
zijn afmeting geschikt om in een inbouwdoos of centraaldoos toe
te passen.
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System
Functies:
- zie selectietabel voor functieoverzicht
TRB210

Eigenschappen:
Voeding
Omgevingstemperatuur
Afmetingen (hxbxd)
Type aansluiting
Aderdoorsnede

u pag. 46
230 V~ 50 Hz
-5...45 °C
48x53x38 mm
schroefklemmen
0,75 – 2,5 mm2

Verwijzingen:
Technische informatie

u pag. 220

Uitvoering

Verp.

dimactor inbouw, 1-voudig, 200 W/VA

1

Bestelnr.

TRB210

Dimactor, inbouw, KNX-TP
Voor het dimmen van 230 V~ dimbare verlichtingsbronnen. Door
zijn afmeting geschikt om in een inbouwdoos of centraaldoos toe
te passen.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

7534 10 03

Functies:
- met twee binaire ingangen (potentiaalvrij)
- softstart zorgt voor langere levensduur van de lampen
- afhankelijk van het type belasting wordt er gedimd via faseaan-/afsnijding. Dit wordt automatische gedetecteerd
- elektronisch beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
- zie selectietabel voor functieoverzicht
u pag. 46
Eigenschappen:
Busbelasting 7531...
Regelspanning
Type aansluiting
Afmetingen (Øxd)
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

5,2 mA
230 V~ 50/60 Hz
voorbedraad: bus+ingangen ca. 33 cm,
Voeding ca. 20 cm (2x1,5 mm2)
53x29 mm
-5...45 °C
typ. 30 V=

Uitvoering

Verp.

dimactor, inbouw, 1-voudig 210 W/VA

1

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

7534 10 03
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Schakel-/dimactor
1-10 V
Schakel-/dimactor 1-10 V
Een schakel- en dimactor 1-10 V dient ervoor om elektronische
voorschakelapparaten en trafo’s met pull-up-weerstand met
1-10V-ingang aan te sturen. Naast het 1-10V-stuursignaal is er
separaat ook een potentiaalvrije schakelactor beschikbaar om de
EVSA of trafo spanningsloos te maken.
Configuratiemodus:
KNX-TP: Easy | System
TX211A

Functies:
- per kanaal een potentiaalvrij schakelcontact
Eigenschappen:
Aantal EVSA op 1-10V-signaal
Aderdoorsnede
		
Contactbelasting schakelactoren
Kabellengte op 1-10V-uitgang
Maximale busbelasting
Afmeting
Stroom op 1-10 V uitgangen
Type aansluiting
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)
Verwijzingen:
Technische informatie

50

max. 25
massief: 1,5 - 10 mm2
soepel: 1 - 6 mm2
16 A 230 V~ AC1
max. 50 m
10 mA
4 mod.
max. 50 mA
schroefklemmen
0...45 °C
typ. 30 V=
u pag. 221

Uitvoering

Mod. Verp.

schakel-/dimactor 1-10 V, 3-kanaals

4

Technische wijzigingen onder voorbehoud

1

Bestelnr.

TX211A

Voor schakelen en dimmen van
verlichting op basis van lichtsterkte, beweging en aanwezigheid. Hierdoor uitermate geschikt
om energie te besparen.

De wandinbouwuitvoeringen zijn
te combineren met elk gewenst
design uit het Berker by Hager
programma.

De plafondinbouwmelders zijn
design-neutraal en tevens eenvoudig als opbouwmelder uit te
voeren door toepassing van de
juiste opbouwbehuizing.

Functiekeuzetabel
Wandinbouw

Plafondinbouw (of opbouw i.c.m. opbouwbehuizing)

IP55 opbouw

8534…

7526…

TCC510S

TCC520E

TCC521E

TCC530E

TX510

TX511

TRE52…
TRE53…

TRE600

Medium

RF

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

RF

RF

Configuratiemodus:
quicklink

P

P

P

Configuratiemodus:
Easy

P

Configuratiemodus:
System

P

P

P

P

P

Type detectie

beweging

beweging

aanwezigheid

aanwezigheid

Voeding

via inbouwmodule

KNX-bus
typ. 30 V=

KNX-bus
typ. 30 V=

1,1/2,2 m

1,1/2,2 m

Optimale montagehoogte

P

Ingebruikname en gebruikersbediening met
afstandsbediening
KNX-functie
schakelen





P

P

P

P

P

P

P

P

P

aanwezigheid

aanwezigheid

aanwezigheid

aanwezigheid

beweging

beweging

KNX-bus
typ. 30 V=

KNX-bus
typ. 30 V=

KNX-bus
typ. 30 V=

KNX-bus
typ. 30 V=

KNX-bus
typ. 30 V=

batterij/
zonnecel

230 V~

2,5 - 3,5 m

2,5 - 3,5 m

2,5 - 3,5 m

2,5 - 3,5 m

2,5 - 3,5 m

2,5 - 3,5 m

2,5 m

2,5 m





























KNX-functie dimmen/
constant-lichtregeling
Schakelcontact
Geschikt voor DALI
aansturing







Inclusief verlichting

60 W led
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Lichtbesturing

Bewegingsmelders
Selectietabel

Schakelaars Berker.Net
Inbouwmodules (herhaling)
Berker.Net is een platform, bestaande uit inbouwmodules en
opzetmodules die met elkaar
gecombineerd worden. Er zijn
diverse inbouwmodules voor de
aansturing van specifieke belastingen. De inbouwmodules op

deze pagina vindt u aan het begin van dit hoofdstuk uitgebreid
beschreven in combinatie met
opzetmodules voor schakelen.
Op deze pagina herhalen we de
inbouwmodules op hoofdlijnen.
In combinatie met de opzetmo-

dules op de volgende pagina’s
vullen ze de functionaliteit
bewegingsmelding in.

Elektronische schakelaar, 1-voudig
Deze inbouwmodule vormt samen met een bijpassende opbouwmodule een functionele eenheid voor de aansturing van verlichting.
Verwijzingen:
Uitgebreide productinformatie

u pag. 34

Uitvoering

Verp.

inbouwmodule, 1-voudig

1

Bestelnr.

8512 11 00

8512 11 00
Relaisschakelaar, 1-voudig
Deze inbouwmodule vormt samen met een bijpassende opbouwmodule een functionele eenheid voor de aansturing van verlichting
of andere typen belastingen.
Verwijzingen:
Uitgebreide productinformatie

8512 12 00

u pag. 35

Uitvoering

Verp.

inbouwmodule, 1-voudig

1

Bestelnr.

8512 12 00

Conventionele dimmer, 1-voudig
Deze inbouwmodule vormt samen met een bijpassende opbouwmodule een functionele eenheid voor de aansturing van verlichting.
Verwijzingen:
Uitgebreide productinformatie

u pag. 44

Uitvoering

Verp.

inbouwmodule, 1-voudig

1

Bestelnr.

8542 11 00

8542 11 00
Universele zelflerende dimmer, 1-voudig
Deze inbouwmodule vormt samen met een bijpassende opbouwmodule een functionele eenheid voor de aansturing van verlichting.
Verwijzingen:
Uitgebreide productinformatie

u pag. 45

Uitvoering

Verp.

inbouwmodule, 1-voudig

1

Bestelnr.

8542 12 00

8512 11 00
230V-voeding, inbouwmodule
Deze inbouwmodule is te gebruiken als spanningsmodule in combinatie met alle Berker.Net KNX-RF opzetmodules. De combinatie van
voeding-inbouwmodule met opzetmodule zal functioneel als zender
toegepast worden.
Verwijzingen:
Uitgebreide productinformatie

u pag. 36

Uitvoering

Verp.

230V-voeding, inbouwmodule

1

8502 01 00

52
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Bestelnr.

8502 01 00

Lichtbesturing

Bewegingsmelders Berker.Net
Opzetmodules
Bewegingsmelders wandinbouw
De opzetmodule bedient de inbouwmodule, waarop deze geplaatst
wordt. Parallel hieraan kan de opzetmodule commando’s/telegrammen draadloos verzenden naar of ontvangen van de KNXinstallatie. Deze opzetmodules zijn specifiek bedoeld voor het
registreren en melden van beweging.
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System
Design S.1/B.3/B.7

Design Q.1/Q.3

Design K.1/K.5

Design R.1/R.3

Functies:
- met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie
- mogelijkheid om knop op de bewegingsmelder te vergrendelen
- leerfunctie voor aanspreekhelderheid
- mogelijkheid om bewegingsmelder permanent in of uit te schakelen
- bij gebruik in combinatie met dimmer-inbouwmodule kan er gedimd uitgeschakeld worden
- met demontagebeveiliging (uitgezonderd designlijn R.1/R.3)
Eigenschappen:
Nominale montagehoogte
Frontale detectieafstand
Aanspreekgevoeligheid, instelbaar
Aanspreekhelderheid, instelbaar
Detectiehoek per zijde instelbaar
Nalooptijd
Opbouwhoogte
Tijdsduur 50% dimmend uitschakelen
Omgevingstemperatuur
Voeding
Verwijzingen:
Bijbehorende inbouwmodules
Technische informatie
Beknopt overzicht van afdekramen

1,1 m
≈ 12 m

2,2 m
≈8m
≈ 10...100 %
≈ 5...1000 lx, daglicht
45-90º
≈ 3 min
34 mm
30 s
-5...45 °C
via inbouwmodule
u pag. 52
u pag. 223
u pag. 136

Montagehoogte

Montagehoogte

Bestelnr.

Bestelnr.

1,1 meter

2,2 meter

Uitvoering

Verp.

Berker S.1/B.3/B.7
wit glanzend
polarwit glanzend
polarwit mat
aluminium mat (gelakt)
antraciet mat

1
1
1
1
1

8534 51 82
8534 51 89
8534 51 88
8534 51 83
8534 51 85

8534 61 82
8534 61 89
8534 61 88
8534 61 83
8534 61 85

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft finish
antraciet soft finish

1
1

8534 51 29
8534 51 26

8534 61 29
8534 61 26

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend
antraciet mat
aluminium mat
edelstaal mat

1
1
1
1

8534 51 79
8534 51 75
8534 51 77
8534 51 73

8534 61 79
8534 61 75
8534 61 77
8534 61 73

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend
zwart glanzend

1
1

8534 51 39
8534 51 31

8534 61 39
8534 61 31
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Bewegingsmelders
Wandinbouwmontage
Bewegingsmelders wandinbouw
Voor het registreren en melden van beweging. Deze melders worden
toegepast op een wand in combinatie met een busaankoppelaar en
een Berker-afdekraam van dezelfde designlijn.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System
Functies:
- ook geschikt als bijpost
S.1/B.3/B.7

Design Q.1/Q.3

Eigenschappen:
Nominale montagehoogte
1,1 m
2,2 m
Frontale detectieafstand
≈ 10 m
≈ 12 m
Aanspreekgevoeligheid, instelbaar
≈ 20...100 %
Aanspreekhelderheid, programmeerbaar 1...1000 lux/geen drempel
Detectiehoek, begrensbaar
180°...90°
Detectieniveaus
2
Nalooptijd
≈ 10 s
Opbouwhoogte
24 mm
Schakelsegmenten
72
Verlenging van nalooptijd
programmeerbaar 130 ms...152 u
Vergrendelingstijd
8 ms...140 min
Omgevingstemperatuur
-5...45 °C
Voeding
via inbouw-busaankoppelaar
Opmerkingen:
- KNX-bewegingsmelders TP worden toegepast in combinatie met
inbouw-busaankoppelaar, bestelnr. 7504 0001
- Permanent direct zonlicht in het naar boven gerichte detectieveld
kan uitval van de melder tot gevolg hebben.
- De applicatiesoftware bepaalt of de melder als
stand-alone, master of slave gebruikt wordt.

Design K.1/K.5

Verwijzingen:
Technische informatie
Inbouw-busaankoppelaar, bestelnr. 7504 00 01
Beknopt overzicht van afdekramen

u pag. 223
u pag. 172
u pag. 136

Design Arsys

54

Montagehoogte

Montagehoogte

Bestelnr.

Bestelnr.

1,1 meter

Uitvoering

2,2 meter

Berker S.1/B.3/B.7
wit glanzend
polarwit glanzend
polarwit mat
antraciet mat
alulook mat

7526 11 52
7526 11 59
7526 11 89
7526 11 85
7526 11 83

7526 12 52
7526 12 59
7526 12 89
7526 12 85
7526 12 83

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft finish
antraciet soft finish

7526 11 29
7526 11 26

7526 12 29
7526 12 26

Berker K.1/K.5
polarwit
antraciet
aluminium
edelstaal

7526 11 79
7526 11 75
7526 11 71
7526 11 73

7526 12 79
7526 12 75
7526 12 71
7526 12 73

Berker Arsys
wit glanzend
polarwit glanzend
licht brons mat
edelstaal mat

7526 11 42
7526 11 49
7526 11 44
7526 11 43

7526 12 42
7526 12 49
7526 12 44
7526 12 43
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Lichtbesturing

Bewegingsmelders
Wandinbouwmontage
Bewegingsmelders wandinbouw comfort
Voor het registreren en melden van beweging. Deze melders worden
toegepast op een wand in combinatie met een busaankoppelaar en
een Berker-afdekraam van dezelfde designlijn.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

Design S.1/B.3/B.7

Design Q.1/Q.3

Design K.1/K.5

Functies:
- ook geschikt als bijpost
- met diagnose-led voor helderheidsonafhankelijke looptestfunctie
- functie demontagemelding
- modus is instelbaar via object
- aanspreekhelderheid is programmeerbaar en via pot.meter instelbaar (ca. 50 %)
Eigenschappen:
Nominale montagehoogte
1,1 m
2,2 m
Frontale detectieafstand
≈ 10 m
≈ 12 m
Aanspreekgevoeligheid, instelbaar
≈ 20...100 %
Aanspreekhelderheid, programmeerbaar
3...100 lux/geen drempel
Detectiehoek, begrensbaar
180°...90°
Detectieniveaus
2
Nalooptijd
≈ 10 s
Opbouwhoogte
24 mm
Schakelsegmenten
72
Vergrendelingstijd
8 ms...140 min
Verlenging van nalooptijd
programmeerbaar 130 ms...306 u
-5...45 °C
Omgevingstemperatuur
Voeding
via inbouw-busaankoppelaar
Opmerkingen:
- KNX-bewegingsmelders TP worden toegepast in combinatie met
inbouw-busaankoppelaar, bestelnr. 7504 0001
- Permanent direct zonlicht in het naar boven gerichte detectieveld
kan uitval van de melder tot gevolg hebben.
Verwijzingen:
Technische informatie
Inbouw-busaankoppelaar, bestelnr. 7504 00 01
Beknopt overzicht van afdekramen

u pag. 223
u pag. 172
u pag. 136
Montagehoogte

Bestelnr.

Bestelnr.

1,1 meter

Uitvoering

Design Arsys

Montagehoogte

2,2 meter

Berker S.1/B.3/B.7
wit glanzend
polarwit glanzend
polarwit mat
antraciet mat
alulook mat

7526 15 52
7526 15 59
7526 15 89
7526 15 85
7526 15 83

7526 16 52
7526 16 59
7526 16 89
7526 16 85
7526 16 83

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft finish
antraciet soft finish

7526 15 29
7526 15 26

7526 16 29
7526 16 26

Berker K.1/K.5
polarwit
antraciet
aluminium
edelstaal

7526 15 79
7526 15 75
7526 15 71
7526 15 73

7526 16 79
7526 16 75
7526 16 71
7526 16 73

Berker Arsys
wit glanzend
polarwit glanzend
licht brons mat
edelstaal mat

7526 15 42
7526 15 49
7526 15 44
7526 15 43

7526 16 42
7526 16 49
7526 16 44
7526 16 43
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Bewegingsmelders
Wandinbouwmontage
Bewegingsmelders wandinbouw comfort
voor Berker R.1/R.3
Voor het registreren en melden van beweging. Deze melders worden
toegepast op een wand in combinatie met de Berker R.1- of R.3afdekramen.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

7524 20 60

7596 28 69

Functies:
- naast automatische werking is handbediening mogelijk via knop op
de melder
- bedrijfsindicatie via statusled
- twee kanalen: helderheidsafhankelijk en helderheidsonafhankelijk
schakelen
- met geïntegreerde busaansluiting
Eigenschappen:
Nominale montagehoogte
Frontale detectieafstand
Aanspreekhelderheid, instelbaar
		
Detectiehoek, begrensbaar
Nalooptijd, instelbaar
		
Opbouwhoogte
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

1,1 m
≈ 10 m
5...1000 lux via potmeter
5...1200 lux via programmering
180°...90°
10 s...30 min via potmeter
1 s...30 min via programmering
34 mm
-5...45 °C
typ. 30 V=

Opmerking:
Permanent direct zonlicht in het naar boven gerichte detectieveld kan
uitval van de bewegingsmelder tot gevolg hebben.
Verwijzingen:
Technische informatie

u pag. 223

Uitvoering

Bestelnr.

Inbouwmodule
bewegingsmelder comfort inbouwmodule
Afdekkingen
afdekking Berker R.1/R.3, polarwit glanzend
afdekking Berker R.1/R.3, zwart glanzend

56
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7524 20 60
7596 28 69
7596 28 65

Lichtbesturing

Aanwezigheidsmelders
Plafondinbouwmontage
Aanwezigheidsmelder plafondinbouw
Voor het registreren en melden van aanwezigheid van personen. De
plaatsing van deze melders is in of op het plafond.
Configuratiemodus:
Easy | System
KNX-TP: TCC510S:
KNX-TP: TCC52…/TCC53…: System

TCC510S

Functies:
- met geïntegreerde busaansluiting
- meerdere melders zijn toepasbaar in master/slave-configuratie
- melder is te configureren via afstandsbediening EE807 en te
bedienen bij normaal gebruik via afstandsbediening EE808
- opbouw mogelijk in combinatie met opbouwbehuizing EEK005
Eigenschappen:
Aanbevolen montagehoogte
Aanspreekhelderheid, instelbaar
		
Beschermingsgraad
Busbelasting
		
		
Detectiehoek
Detectiezone op vloer Ø
		
		
Diameter plafonduitsparing
Kleur
Nalooptijd, instelbaar
		
Afmetingen (Øxh)
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

2,5 m...3,5 m
5...1000 lux
(via pot.meter of programmering)
IP41/IK04
TCC510S
10 mA
TCC520E/521E
12 mA
TCC530E
11 mA
360°
7 m bij montagehoogte 2,5 m
8 m bij montagehoogte 3,0 m
9 m bij montagehoogte 3,5 m
60 mm
helderwit
1 min...1 uur via potmeter
5 s...8 uur via programmering
78x70 mm
-10...45 °C
typ. 30 V=

Opmerkingen:
Het relaiscontact van artikel TCC520E mag maximaal 16 A 230 V AC1
belast worden. Maximaal schakelvermogen:
gloei-/halogeenlampen
2300 W
conventionele of elektronische trafo
1500 W
spaarlampen
23x23 W
tl-verlichting parallel gecompenseerd of met EVSA
1000 W
Verwijzingen:
Afstandsbedieningen en opbouwbehuizing
Technische informatie

u pag. 60
u pag. 224

Uitvoering

Verp.

1
1
2
2

1
1
1
1

kanaal
kanaal met relaisuitgang 16 A 230 V AC1
kanalen met DALI-uitgang
kanalen met constant-lichtregeling

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

TCC510S
TCC520E
TCC521E
TCC530E
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Aanwezigheidsmelders
Plafondinbouwmontage
Aanwezigheidsmelder plafondinbouw
Voor het registreren en melden van aanwezigheid van personen. De
plaatsing van deze melders is in of op het plafond.
Configuratiemodus:
KNX-TP: Easy | System

TX510

Functies:
- met geïntegreerde busaansluiting
- opbouw mogelijk in combinatie met opbouwbehuizing EE813
TX510, 2 kanalen
- kanaal 1 voor directe besturing op basis van aanwezigheid en
helderheid
- kanaal 2 schakelt in na minimaal 15 minuten permanente
aanwezigheid, bijvoorbeeld voor inschakelen van verwarming
of ventilatie
TX511, constant-lichtregeling
- Deze melder kent 3 modi;
aanwezigheidsmelding zonder constant-lichtregeling,
aanwezigheidsmelding met constant-lichtregeling
ingesteld via pot.meter of
aanwezigheidsmelding met constant-lichtregeling
ingesteld via programmering
Eigenschappen:
Aanbevolen montagehoogte
2,5 m...3,5 m
Aanspreekhelderheid, instelbaar
5...1200 lux
		
(via pot.meter of programmering)
IP41
Beschermingsgraad
Busbelasting
12 mA
Detectiehoek
360°
13x7 m bij montagehoogte 2,5 m
Detectiezone op vloer
		
15,5x8 m bij montagehoogte 3,0 m
		
18x9 m bij montagehoogte 3,5 m
Diameter plafonduitsparing
60 mm
Kleur
helderwit
1 min...30 min via pot.meter
Nalooptijd kanaal 1, instelbaar
		
5 s...8 uur via programmering
30 s...60 min via pot.meter
Nalooptijd kanaal 2, instelbaar (TX510)
		
5 s...8 uur via programmering
< 0,2 W
Vermogensverlies
Afmetingen (Øxh)
110x44 mm
Omgevingstemperatuur
-0...45 °C
Voeding (KNX-bus)
typ. 30 V=
Verwijzingen:
Opbouwbehuizing
Technische informatie
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u pag. 60
u pag. 224

Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

2 kanalen, wit
1 kanaal met constant-lichtregeling, wit

1
1

TX510
TX511

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Lichtbesturing

Bewegingsmelders
Opbouw
Bewegingsmelder opbouw IP55
Voor het registreren en melden van beweging. Door de behuizing
kunnen deze melders buitenshuis worden toegepast.
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System
Functies:
- met onderkruipbeveiliging
TRE520

TRE530

Eigenschappen:
Aanbevolen montagehoogte
Aanspreekgevoeligheid, instelbaar
Aanspreekhelderheid, instelbaar
Beschermingsgraad
Detectiehoek
Frontale detectieafstand
Nalooptijd, instelbaar
Afmetingen (lxbxh)
Omgevingstemperatuur
Voeding
TRE52…
		
TRE53…
Verwijzingen:
Steunen voor hoekmontage
Technische informatie

2,5 m
≈ 20...100 %
5...1000 lux/geen drempel
IP55/IK04
220°
≈ 12 m
1 s...3 uur
153x91x130 mm
-20...55 °C
4,5 V= (3x batterij AAA, LR03)
geïntegreerde zonnecel
u pag. 60
u pag. 222

Uitvoering

Verp.

batterijvoeding, polarwit
batterijvoeding, antraciet
zonnecel, polarwit
zonnecel, antraciet
set van bewegingsmelder TRE520 en opbouwactor TRE201

1
1
1
1
1

Bestelnr.

TRE520
TRE521
TRE530
TRE531
TRE720

TRE720

Bewegingsmelder opbouw met led-schijnwerper, IP55
Voor het registreren en melden van beweging in combinatie met een
led-schijnwerper voor verlichting, wanneer beweging wordt gedetecteerd. Door zijn behuizing kan deze melder buitenshuis worden
toegepast.
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System
TRE600

Functies:
- met onderkruipbeveiliging
- klikbevestiging op montagevoet
Eigenschappen:
Aanbevolen montagehoogte
Aanspreekgevoeligheid, instelbaar
Aanspreekhelderheid, instelbaar
Beschermingsgraad
Detectiehoek
Frontale detectieafstand
Lichtopbrengst
Nalooptijd, instelbaar
Vermogen ledverlichting
Verstelbaarheid lens
Verstelbaarheid led-paneel
Afmetingen (lxbxh)
Omgevingstemperatuur
Voeding

2,5 m
≈ 20...100 %
5...1000 lux/geen drempel
IP55/IK04
220°
≈ 16 m
3400 lm
1 s...3 uur
60 W
ca. 80° horizontaal
180° horizontaal, 340° verticaal
322x150x257 mm
-20...45 °C
230 V~

Uitvoering

Verp.

opbouw, met led-schijnwerper, wit

1

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

TRE600
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Bewegingsmelder
Toebehoren
IR-configuratie afstandsbediening voor TCC5….
Infrarood-afstandsbediening voor de parametrering van aanwezigheidsmelders.
Functies:
- kopiëren van instellingen van een aanwezigheidsmelder naar een
andere melder
- instellen van aanspreekhelderheid
- instellen van nalooptijd
- actueel lichtniveau als aanspreekhelderheid instellen
- fabrieksinstellingen aanroepen
- inschakelen van testmodus

EE807

Verwijzingen:
TCC5… aanwezigheidsmelders

u pag. 57

Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

afstandsbediening installateur

1

EE807

IR klant afstandsbediening voor TCC5….
Infrarood-afstandsbediening voor het in-/uitschakelen van aanwezigheidsmelders.
Functies:
bij gebruik met TCC510S en TCC520E:
- in-/uitschakelen van de aanwezigheidsmelder
bij gebruik met TCC521E en TCC530E:
- in-/uitschakelen van de aanwezigheidsmelder en dimmen
- aanroepen en opslaan van 4 maximaal 4 scènes
Verwijzingen:
TCC5… aanwezigheidsmelders

EE808

u pag. 57

Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

afstandsbediening eindgebruiker

1

EE808

Opbouwbehuizingen
Voor het toepassen van inbouwmelders in een opbouwsituatie.
Eigenschappen:
Kleur
Afmetingen (Øxh) EE813		
Afmetingen (Øxh) EEK005		

EE813

EEK005

helderwit
70x45 mm
75x65 mm

Uitvoering

Verp.

opbouwbehuizing voor TX510/TX511
opbouwbehuizing voor TCC5...

1
1

Bestelnr.

EE813
EEK005

Steun voor hoekmontage
Voor de montage van bewegingsmelders TRE5… in een inwendige of
op een uitwendige hoek.

Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

polarwit
antraciet

1
1

EE855
EE856

EE855
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Lichtbesturing

Schakelaars Berker.Net
Modulaire inbouwmodules (herhaling)
Relaisschakelaar, 1-voudig
Deze inbouwmodule vormt samen met een bijpassende opbouwmodule een functionele eenheid voor de aansturing van verlichting of
andere typen belastingen.
Verwijzingen:
Uitgebreide productinformatie

u pag. 35

Uitvoering

Verp.

inbouwmodule, 1-voudig

1

Bestelnr.

8512 12 00

8512 12 00

230V-voeding, inbouwmodule
Deze inbouwmodule is te gebruiken als spanningsmodule in combinatie met alle Berker.Net KNX-RF opzetmodules. De combinatie van
voeding inbouwmodule met opzetmodule zal functioneel als zender
toegepast worden.
Verwijzingen:
Uitgebreide productinformatie

u pag. 36

Uitvoering

Verp.

230V-voeding, inbouwmodule

1

Bestelnr.

8502 01 00

8502 01 00

Technische wijzigingen onder voorbehoud
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Schakelklokken Berker.Net
Opzetmodules
Schakelklok opzetmodules
De opzetmodule bedient de inbouwmodule, waarop deze geplaatst
wordt. Parallel hieraan kan de opzetmodule commando’s/telegrammen draadloos verzenden naar of ontvangen van de KNXinstallatie.
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System

Design Q.1/Q.3

Design R.1/R.3

Functies:
- contrast display (LCD) instelbaar
- met automatische zomer-/wintertijdomschakeling (uit te schakelen)
- 2 onafhankelijk van elkaar vooraf ingestelde programmageheugens
individueel aanpasbaar
- astroprogramma voor schakelen bij zonsopgang/-ondergang met
invoer van stad/provincie of coördinaten
- vakantieprogramma voor willekeurige variatie van de schakeltijden
in automatisch bedrijf
- keuze uit handmatig en automatisch bedrijf
- met demontagebeveiliging
Eigenschappen:
Afwijkingen bij toepassing vakantieprogramma
Astro-tijdverschuiving
Reservetijd
Omgevingstemperatuur
Voeding
Verwijzingen:
Bijbehorende inbouwmodules
Beknopt overzicht afdekramen
Module-overzicht Berker.Net
Functieoverzicht quicklink

62

± 15 min
±2u
24 u
-5...45 °C
via inbouwmodule
u pag. 61
u pag. 136
u pag. 205
u pag. 196

Uitvoering

Verp.

Berker S.1/B.3/B.7
wit glanzend
polarwit glanzend
polarwit mat
aluminium mat (gelakt)
antraciet mat

1
1
1
1
1

8574 52 82
8574 52 89
8574 52 88
8574 52 83
8574 52 85

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft finish
antraciet soft finish

1
1

8574 52 29
8574 52 26

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend
antraciet mat
aluminium mat
edelstaal mat

1
1
1
1

8574 52 79
8574 52 75
8574 52 77
8574 52 73

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend
zwart glanzend

1
1

8574 52 39
8574 52 31

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

De KNX-schemerschakelaar
dient voor automatische besturing van verlichting, zonwering
en rolluiken, afhankelijk van het
daglicht. Met behulp van een
buitensensor meet de schakelaar de hoeveelheid daglicht en
stuurt vervolgens de verlichting
aan, rekening houdend met een
vooraf ingestelde lichtsterkte
(2… 20.000 lux).

Lichtbesturing

Schemerschakelaars
DIN-railmodules
Voor aansturing van meerdere
kanalen is het mogelijk om de
ingestelde lichtsterkte over de
bus naar andere schemerschakelaars te sturen (master/slave-functie).

Schemerschakelaar 2 – 20.000 lux
De schemerschakelaar dient voor automatische besturing van verlichting, zonwering en rolluiken, afhankelijk van daglicht, gemeten door
een buitensensor.
Configuratiemodus:
KNX-TP: Easy | System

TXA025

Functies:
- meting van lichtsterkte in bereik van 2...200 lux
of 200...20.000 lux
- 6 kanalen in System mode en 1 kanaal in Easy mode
Eigenschappen
Busbelasting
Leidinglengte sensor
Afmeting
Omgevingstemperatuur
Omgevingstemperatuur sensor
Voeding (KNX-bus)

10 mA
max. 100 m
2 mod.
0…45 °C
-30…60 °C
typ. 30 V=

Verwijzing:
Technische informatie

u pag. 228

Uitvoering

Mod. Verp.

schemerschakelaar
schemerschakelaar + lichtgevoelige cel opbouw (EE003)

2
2

1
1

Bestelnr.

TXA025
TXA026

Lichtgevoelige cel inbouw
Inbouwsensor voor toepassing in combinatie met schemerschakelaar TXA025.
Functies:
- geleverd met 1 meter kabel (2x0,75 mm²)
Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

lichtgevoelige cel inbouw

1

EE002

EE002

Lichtgevoelige cel opbouw
Opbouwsensor voor toepassing in combinatie met schemerschakelaar TXA025.
Eigenschappen:
Aansluiting

2x0,75 tot 4 mm²

Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

lichtgevoelige cel opbouw

1

EE003

EE003

Technische wijzigingen onder voorbehoud
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Jaloeziebesturing
In een handomdraai kunt u elke ruimte verduisteren, verlichten, openen of voor buitenstaanders veilig
afsluiten. In combinatie met schakelklokken of sensoren kan dat zelfs automatisch op de door u opgegeven tijd of bij stormachtig weer. Op deze manier zorgt onze jaloeziebesturing niet alleen voor gecontroleerde binnenkomst van zonlicht en gecontroleerde temperatuur, maar ook voor aanzienlijk meer
veiligheid.
•
•
•
•

Tijdgestuurde op- en neersturing van jaloezieën en rolluiken
Schemergestuurd bewegen van jaloezieën en rolluiken
Neerslag- en windafhankelijk oprollen van zonwering
Beveiliging tegen neerlaten van jaloezieën en rolluiken bij geopende ramen en deuren

64

68

Schakelklokken
Berker.Net modules

70

Rolluik- en jaloezie-actoren
Selectietabel

71

Rolluik- en jaloezie-actoren
DIN-railmodules

72

Rolluik- en jaloezie-actoren
Inbouwmodules

73

Rolluik- en jaloezie-actoren
Opbouwmodules

75

Sensoren
Helderheidssensoren, raamcontacten

76

Jaloeziebesturing

Rolluik- en jaloezie-actoren
Berker.Net modules

65

Productfocus
Jaloeziebesturing

Rolluiken en jaloezieën
Goed gesteld
Met zonweringsoplossingen van Hager kunnen meerdere rolluiken of jaloezieën onafhankelijk van elkaar
bediend worden. Behalve standaardcommando’s bij de jaloezie-uitgang (open, dicht, lamelverstelling),
zijn er extra functionaliteiten die de bediening en dus de leefomgeving comfortabeler en veiliger maken.
Denkt u bijvoorbeeld aan scenario’s, waarbij alle rolluiken voor 75% gesloten worden, wanneer het
begint te schemeren, of een instelbare beveiligingsstand.

66

Voor alle situaties een oplossing

Jaloeziebesturing

Oplossingen zijn voorhanden voor elke levens- of bouwfase: voor nieuwbouw kan gebruik gemaakt worden van
centrale modulaire actoren; voor renovaties zijn inbouwactoren voor binnen en IP55-opbouwactoren voor
buiten beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk een installatie
stap-voor-stap op te bouwen of later uit te breiden.

Ideale combinatie: gemak en design

Nieuw (voor met name renovatie) zijn de Berker.Net oplossingen. Hierbij wordt techniek gecombineerd met design,
waardoor de bediening van zonwering uitgevoerd kan worden in het Berker by Hager design van uw voorkeur.
De nieuwe techniek voorkomt hak- en breekwerk, doordat
bestaande schakelaars één op één vervangen kunnen worden en de nieuwe bediening draadloos verbonden wordt
met de rest van uw KNX-installatie.

De perfecte balans

Dat comfort en veiligheid hand in hand kunnen gaan,
bewijzen de Hager zonweringsoplossingen. Geavanceerde
functies bieden comfort, doordat rolluiken en jaloezieën
automatisch worden ingesteld op de actuele licht- en
weersomstandigheden. Daarnaast kan een ongehinderde
vluchtweg gegarandeerd worden op het moment dat er een
brandalarm is.

67

Rolluik- en jaloezie-actoren Berker.Net
Inbouwmodules
Berker.Net is een platform
bestaande uit inbouwmodules
en opzetmodules die met elkaar
gecombineerd worden.
Er zijn diverse inbouwmodules
voor de aansturing van verschillende belastingen.

Verschillende opzetmodules
bieden specifieke bedieningsfunctionaliteit. De opzetmodule
bedient de lokale belasting en
heeft via het KNX-RF protocol
een bidirectionele draadloze
verbinding met de installatie.

Jaloezieschakelmodule
Deze inbouwmodule vormt samen met een bijpassende opbouwmodule een functionele eenheid voor de aansturing van rolluiken en
jaloezieën.
Configuratiemodus:
Is enkel van toepassing op de bijbehorende opzetmodules

8522 11 00

Functies:
-- met 2 mechanisch en elektronisch onderling vergrendelde
relaiscontacten
-- met 230V-bijposten voor op/neer
-- voor individuele, groeps- en centrale bediening
-- toepasbaar met bijposten, zoals jaloeziepulsdrukker en
jaloeziesleutelschakelaar
Eigenschappen:
Stand-byvermogen
Schakelstroom (R, L)
Omschakeltijd bij richtingswissel

0,1 W
5A
< 0,6 s

Opmerking:
Nulleider is benodigd
Verwijzingen:
Bijbehorende opzetmodules
Module-overzicht Berker.Net

u pag. 69, 70
u pag. 205

Uitvoering

Verp.

inbouwmodule

1

Bestelnr.

8522 11 00

230V-voeding
Spanningsverzorging voor een separate Berker.Net KNX-RFdrukknop of tijdschakelaar.
Configuratiemodus:
Is enkel van toepassing op de bijbehorende opzetmodules
Eigenschappen:
Stand-byvermogen
8502 01 00

0,1 W

Opmerking:
Nulleider is benodigd
Verwijzingen:
Bijbehorende opzetmodules
Module-overzicht Berker.Net

68

u pag. 69, 70
u pag. 205

Uitvoering

Verp.

inbouwmodule

1

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

8502 01 00

Rolluik- en jaloezie-actoren Berker.Net
Opzetmodules

Jaloeziebesturing

Drukknop jaloeziebediening, opzetmodule KNX-RF
De opzetmodule bedient enerzijds de inbouwmodule, waarop deze
geplaatst wordt. Parallel hieraan kan de opzetmodule commando’s/
telegrammen draadloos verzenden naar of ontvangen van de KNXinstallatie.
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System
Design K.1/K.5

Design R.1/R.3

Functies:
-- quicklink: jaloeziebesturing, 2 scènes, op/neer
-- Easy/System mode (aanvullend op bovenstaande functies):
6 extra scènes, bedrijfsmodus
Eigenschappen:
Jaloezielooptijd
Lamellenverstelling bij indrukken
Lamellenverstelling bij puls
Minimale lamellenversteltijd
Omschakeltijd bij richtingswissel
Relatieve vochtigheid
Omgevingstemperatuur
Verwijzingen:
Bijbehorende inbouwmodules
Module-overzicht Berker.Net
Functieoverzicht quicklink

2 min W
<1s
< 0,4 s
≈ 150 ms
< 0,6 s
0…65 % (geen condensatie)
-5… +45 oC
u pag. 68
u pag. 205
u pag. 196

Uitvoering

Verp.

Berker S.1/B.3/B.7
wit glanzend
polarwit glanzend
polarwit mat
aluminium mat (gelakt)
antraciet mat

1
1
1
1
1

8524 51 82
8524 51 89
8524 51 88
8524 51 83
8524 51 85

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft finish
antraciet soft finish

1
1

8524 51 29
8524 51 26

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend
antraciet mat
aluminium mat
edelstaal mat

1
1
1
1

8524 51 79
8524 51 75
8524 51 77
8524 51 73

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend
zwart glanzend

1
1

8524 51 39
8524 51 31

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

69

Schakelklokken Berker.Net
Opzetmodules
Berker.Net is een platform
bestaande uit inbouwmodules
en opzetmodules die met elkaar
gecombineerd worden.

Er zijn diverse inbouwmodules
voor de aansturing van verschillende belastingen.

Schakelklok-opzetmodules
maken het mogelijk zonwering
tijdsgestuurd automatisch te
bedienen.

Schakelklok jaloezieën, opzetmodule KNX-RF
De opzetmodule bedient enerzijds de inbouwmodule, waarop deze
geplaatst wordt. Parallel hieraan kan de opzetmodule commando’s/
telegrammen draadloos verzenden naar of ontvangen van de KNXinstallatie.
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System

Design S.1/B.3/B.7

Design R.1/R.3

Functies:
- quicklink: jaloeziebesturing, 2 scènes, op/neer
- Easy/System mode (aanvullend op bovenstaande functies):
6 extra scènes, bedrijfsmodus
- 2 onafhankelijke programma’s
- handmatige of automatische bediening
- astroprogramma
- vakantiefunctie voor variatie in schakeltijden
- mogelijkheid bedienknoppen te vergrendelen
- menutaal in Engels, Duits of Frans
- met demontagebeveiliging (m.u.v. R.1 en R.3 serie)
Eigenschappen:
Astro-tijdverschuiving
Jaloezielooptijd
Lamellenverstelling bij indrukken
Lamellenverstelling bij puls
Minimale lamellenversteltijd
Omschakeltijd bij richtingswissel
Relatieve vochtigheid
Reservetijd
Schakeltijden
Toevalsgenerator vakantiefunctie
Omgevingstemperatuur
Verwijzingen:
Bijbehorende inbouwmodules
Module-overzicht Berker.Net
Functieoverzicht quicklink

70

±2 uur
2 min
<1s
< 0,4 s
≈ 150 ms
< 0,6 s
0…65% (geen condensatie)
24 uur
max. 20 per dag
±15 minuten
-5… +45 oC
u pag. 68
u pag. 205
u pag. 196

Uitvoering

Verp.

Berker S.1/B.3/B.7
wit glanzend
polarwit glanzend
polarwit mat
aluminium mat (gelakt)
antraciet mat

1
1
1
1
1

8574 51 82
8574 51 89
8574 51 88
8574 51 83
8574 51 85

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft finish
antraciet soft finish

1
1

8574 51 29
8574 51 26

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend
antraciet mat
aluminium mat
edelstaal mat

1
1
1
1

8574 51 79
8574 51 75
8574 51 77
8574 51 73

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend
zwart glanzend

1
1

8574 51 39
8574 51 31

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

Rolluik- en jaloezie-actoren
Selectietabel
Behalve standaardcommando’s
bij de jaloezieactor (open,
dicht, lamelverstelling) zijn er
extra functionaliteiten die de

bediening comfortabeler en
veiliger maken.

Jaloeziebesturing

De DIN-railmodules kunnen,
afhankelijk van de actor, 4 tot 8
rolluiken of jaloezieën onafhankelijk van elkaar bedienen.
Functiekeuzetabel
TXA

TYA

223

224

225

226

227

228

624A

624B

624C

624D

628A

628C

Medium

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

Configuratiemodus:
Easy

P

P

P

P

P

P

Configuratiemodus:
System

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Breedte in modulen

4

4

4

4

6

6

4

4

4

4

6

6





Jaloeziefuncties
(op/neer, lamelverstelling/stop)
Rolluikfuncties
(op/neer, stop)

































Nominale spanning

230 V~

230 V~

24 V=

24 V=

230 V~

230 V~

230 V~

24 V=

230 V~

24 V=

230 V~

230 V~

Nominale stroom

6A AC1

6A AC1

6A

6A

6A AC1

6A AC1

6 A AC1

6A

6 A AC1

6A

6 A AC1

6 A AC1

Aantal uitgangen

4

4

4

4

8

8

4

4

4

4

8

8

Alarmfuncties

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

Veiligheidsvergrendeling

























8/32

8/32

8/32

8/32

8/32

8/32

64

64

64

64

64

64

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

Object 'reset naar
ETS parameters'

-

-

-

-

-

-













Apparaat-leds
uitschakelen

-

-

-

-

-

-













Object zelfdiagnose

-

-

-

-

-

-













Actie bij uitval/
herstel busspanning

-

-

-

-

-

-













Actie na voltooing
ETS-download

-

-

-

-

-

-













Scènefunties
(min./max.)

Logische functieblokken (vrij bruikbaar)
Speciale functies

Zie ook de selectietabel schakelactoren op pag. 38 voor schakelactoren met jaloeziefuncties.
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Rolluik- en jaloezieactoren
DIN-railmodules
Rolluik- en jaloezie-actoren
Voor aansturing van rolluiken en zonwering of jaloezieën en
lamellen.
Configuratiemodus:
KNX-TP: TXA22...: Easy | System
KNX-TP: TYA62...: System

TXA225

Functies:
-- de TYA62... reeks beschikt over een uitgebreidere functieset
t.o.v. de TXA22... reeks
-- zie de tabel op voorgaande voor functieoverzicht
-- quickconnect-aansluitingen
Eigenschappen:
Busbelasting TXA223/4/5/6, TYA624
Busbelasting TXA227/8, TYA628
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

5,2 mA
15,5 mA
0… +45 oC
typ. 30 V=

Opmerking:
Met elke uitgang kan slechts één motor worden bestuurd.
Parallelbedrijf van motoren is niet toegestaan.
Gebruik hiervoor de WUJ70 (zie onder)
Verwijzingen:
Technische informatie
TYA628C

u pag. 230

Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

Uitvoering TXA...
rolluikactor 4-voudig 230 V~
rolluikactor 4-voudig 24 V=
rolluikactor 8-voudig 230 V~

1
1
1

TXA223
TXA225
TXA227

jaloezie-actor, 4-voudig, 230 V~
jaloezie-actor, 4-voudig, 24 V=
jaloezie-actor, 8-voudig, 230 V~

1
1
1

TXA224
TXA226
TXA228

Uitvoering TYA...
rolluikactor 4-voudig 230 V~
rolluikactor 4-voudig 24 V=
rolluikactor 8-voudig 230 V~

1
1
1

TYA624A
TYA624B
TYA628A

jaloezie-actor, 4-voudig, 230 V~
jaloezie-actor, 4-voudig, 24 V=
jaloezie-actor, 8-voudig, 230 V~

1
1
1

TYA624C
TYA624D
TYA628C

Universeel scheidingsrelais voor 2 motoren
Bestemd voor het gelijktijdig aansturen van 2 inductieve belastingen
die niet direct parallel geschakeld mogen worden (volg richtlijnen van
motorfabrikant).

WUJ70

Functies:
- 230 V AC motoren voor rolluiken, zonwering
- 230 V AC motoren voor ventilatie
- verlichting
- 2 kanalen in/2 x 2 kanalen uit
- schroefklemaansluiting
- 100% inschakelen toegestaan
Eigenschappen:
Afmetingen (hxbxd)
Voeding
		

52x50x22 mm
230 V AC,
8A (cos phi=1) 3 A (cos phi = 0,6)

Verwijzingen:
Technische informatie
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u pag. 229

Omschrijving

Verp.

scheidingsrelais, 230 V

1
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Best.nr.

WUJ70

Rolluik- en jaloezie-actoren
Inbouwmodules
Inbouwmodules laten zich
uitstekend in inbouwdozen
wegwerken en beschikken over
uitgangen of een combinatie van

in- en uitgangen, waarmee een
jaloeziebesturing gerealiseerd
kan worden.

Jaloeziebesturing

Inbouwcombinatie jaloezieactor en 3 ingangen
De module is geschikt voor schakelen van elektrisch aangestuurde
jaloezieën, markiezen en soortgelijke zonweringen.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

7534 10 04

Functies:
- met noodprogramma in geval van bijv. sensor- of busstoring
- met 3 onafhankelijke binaire ingangen voor potentiaalvrije
contacten
- binaire ingangsfuncties: schakelen, dimmen, jaloezie en
waardegever
-- met programmeertoets en rode programmeer-led
-- 2 potentiaalvrije contacten, mechanisch onderling vergrendeld
-- modus voor jaloezie, rolluik/markies of ventilatieklep instelbaar
-- omschakeltijd bij richtingverandering instelbaar
Eigenschappen:
Busbelasting
Leidinglengte bus+ingangen
Lengte voedingskabel
Schakelstroom
Schakelvermogen
Afmetingen (ØxH)
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

8,3 mA
ca. 33 cm
(te verlengen tot max. 5 m)
ca. 20 cm (2x1,5 mm2)
3 A 230 V~ AC1
600 VA, max. 1 motor
53x28 mm
-5...45 oC
typ. 30 V=

Uitvoering

Verp.

raaminterface

1

Bestelnr.

7534 10 04

Inbouwcombinatie jaloezieactor, thermo-aandrijving en
3 ingangen
De module is geschikt voor schakelen van elektrisch aangestuurde
jaloezieën, markiezen en soortgelijke zonweringen, alsmede het
aansturen van 230V-stelaandrijvingen.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

7534 10 06

Functies:
- met noodprogramma in geval van bijv. sensor- of busstoring
- met 3 onafhankelijke binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten
- binaire ingangsfuncties: schakelen, dimmen, jaloezie en waardegever
-- met programmeertoets en rode programmeer-led
Jaloeziesturing:
-- 2 potentiaalvrije contacten, mechanisch onderling vergrendeld
-- modus voor jaloezie, rolluik/markies of ventilatieklep instelbaar
-- omschakeltijd bij richtingverandering instelbaar
Thermo-aandrijving:
-- 1 elektronische uitgang (triac) voor aansluiting van stelaandrijving 230 V
-- voor individuele regeling van één ruimte
-- voor continue (PI-) of schakelende (2-punts-)regeling
Eigenschappen:
Busbelasting
Leidinglengte bus+ingangen
		
Lengte voedingskabel
Schakelstroom jaloezie
Schakelstroom thermo-aandrijvingen
Schakelvermogen jaloezie
Thermo-aandrijvingen per kanaal
Afmetingen (ØxH)
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

8,3 mA
ca. 33 cm
(te verlengen tot max. 5 m)
ca. 20 cm (2x1,5 mm2)
3 A 230 V~ AC1
5... 25 mA
600 VA, max. 1 motor
max. 2 stuks
53x28 mm
-5...45 oC
typ. 30 V=

Opmerking:
Geoptimaliseerd voor inbedrijfname met ETS3, versie D Patch A.
Uitvoering

Verp.

raaminterface

1
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Bestelnr.

7534 10 06
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Rolluik- en jaloezie-actoren
Inbouwmodules
Jaloeziemodule, inbouw
Draadloze inbouwmodule voor jaloezie-aansturing.		
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System
Functies:		
- quicklink: jaloeziebesturing, 2 scènes, prioriteit
- Easy/System mode (aanvullend op bovenstaande functies):
6 extra scènes, statusweergave, 2x alarm
TRB221

Eigenschappen:
Contactbelastbaarheid
Afmetingen (hxbxd)
Omgevingstemperatuur
Voeding

5 A 230 V~ AC1
48x53x30 mm
0...45 ºC
230 V~ 50 Hz

Opmerkingen:
Met deze actor kan maximaal 1 motor worden bestuurd.
Parallelbedrijf is niet toegestaan.
Gebruik hiervoor de WUJ70
u pag. 72

Uitvoering

Verp.

1-voudig

1

Bestelnr.

TRB221

Inbouwcombinatie, jaloezie-actor + ingang
Draadloze module met 1 uitgang en 2 ingangen voor jaloezieaansturing.
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System
Functies:
- quicklink: jaloeziebesturing, 2 scènes, prioriteit
- Easy/System mode (aanvullend op bovenstaande functies):
6 extra scènes, statusweergave, 2 x alarm
TRB521

Eigenschappen:
Contactbelastbaarheid
Afmetingen (hxbxd)
Omgevingstemperatuur
Voeding

5 A 230 V~ AC1
48x53x30 mm
0...45 ºC
230 V~ 50 Hz

Opmerkingen:
Met deze actor kan maximaal 1 motor worden bestuurd
Parallelbedrijf is niet toegestaan.
Gebruik hiervoor de WUJ70
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Uitvoering

Verp.

1 uitgang + 2 ingangen

1
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Bestelnr.

TRB521

Rolluik- en jaloezie-actoren
Inbouwmodules
Jaloeziemodule, 1-voudig
Inbouwmodule voor jaloezie-aansturing.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

TYB621C

Eigenschappen:
Busbelasting
Contactbelastbaarheid
Afmetingen (Øxd)
Omgevingstemperatuur
Voeding

Jaloeziebesturing

Functies:
- op/neer, lammelverstelling, stop
- 3 x alarm
- veiligheidsvergrendeling
- veiligheidsbediening
- 64 scènes
- 2 logische functieblokken
- speciale functies: reset naar ETS-parameters, apparaat-leds uitschakelen, zelfdiagnose, actie bij uitval/herstel busspanning, actie
na voltooting ETS-download
5,9 mA
4 A 230 V~ AC1
53x29 mm
-5...45 ºC
230 V~ 50 Hz

Opmerkingen:
Met deze actor kan maximaal 1 motor worden bestuurd
Parallelbedrijf is niet toegestaan.
Gebruik hiervoor de WUJ70

u pag. 72

Verwijzingen:
Technische informatie

u pag. 229

Uitvoering

Verp.

1-voudig

1

Bestelnr.

TYB621C

Rolluik- en jaloezie-actoren
Opbouwmodules
Inbouwmodules laten zich
uitstekend in inbouwdozen
wegwerken en beschikken over
uitgangen of een combinatie van

in- en uitgangen, waarmee een
jaloeziebesturing gerealiseerd
kan worden.

Opbouwactor rolluik/jaloezie IP55
De draadloze IP55 opbouwactor is flexibel en buitenhuis in te zetten
voor de aansturing van rolluiken en jaloezieën.
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System
Functies:
- quicklink: jaloeziebesturing, 2 scènes, prioriteit
- Easy/System mode (aanvullend op bovenstaande functies):
6 extra scènes, 2x alarm
TRE221

Eigenschappen:
Contactbelastbaarheid
Afmetingen (hxbxd)
Omgevingstemperatuur
Voeding
Verwijzingen:
Module-overzicht Berker.Net
Functieoverzicht quicklink

5 A 230 V~ AC1
150x85x35 mm
0…45 oC
230 V~ 50 Hz
u pag. 205
u pag. 196

Uitvoering

Verp.

1-voudig

1
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Bestelnr.

TRE221
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Sensoren
Helderheidssensor, raamcontact
Een verscheidenheid aan sensoren voorziet de KNX-installatie
van specifieke informatie die
gebruikt kan worden voor rolluikof jaloeziebesturing.
Helderheids- en temperatuursensor opbouw
De sensor verschaft zowel helderheidswaarden als temperatuurwaarden.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

7549 20 02

Functies:
-- 4 onafhankelijke kanalen met eigen grenswaarden
-- voor verwerking van helderheid en/of temperatuur
-- per kanaal teach-object voor helderheidsgrenswaarde
-- per kanaal logische AND-koppeling van de grenswaarden
instelbaar
-- extra zonweringskanaal voor jaloeziebesturing
-- met geïntegreerde busaankoppelaar
-- busaansluiting via aansluitklem
Eigenschappen:
Beschermingsgraad
Busbelasing
Helderheidsmeetbereik (lineair)
Temperatuursmeetbereik (lineair)
Afmetingen (bxhxd)
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

IP54
5 mA
1 lux – 100 kLux
-25…55 oC
72x110x54 mm
-25…55 oC
typ. 30 V=

Uitvoering

Verp.

opbouw, polarwit

1

Bestelnr.

7549 20 02

Raamcontact
De draadloze sensor kan de stand van een deur of raam bepalen
middels een ingebouwd reed-relais en bijbehorend magneetdeel.
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System

TRC301B

Functies:
-- quicklink-functies: schakelen, dimmen, jaloeziebesturing,
2 scènes, tijdschakeling, maakcontact (NO), prioriteit
-- Easy/System mode (aanvullend op bovenstaande functies):
6 extra scènes, bedrijfsmodus
-- met configuratietoets en controle-led
-- met adapter voor hoogteverstelling van de magneet
-- met kleeffolie aan achterzijde voor montage
Eigenschappen:
Afstand tot magneet
Afmetingen (lxbxh)
Omgevingstemperatuur
Voeding (batterij)
Verwijzingen:
Technische informatie
Functieoverzicht quicklink

76

max. 5 mm
138x26x31 mm
0…50 oC
2x AAA LR03
u pag. 231
u pag. 196

Uitvoering

Verp.

batterijvoeding, polarwit

1

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

TRC301B

Sensoren
Helderheidssensor
Helderheidssensor
De draadloze sensor meet via een lichtgevoelige zuignap het buitenlicht op basis waarvan rolluiken kunnen worden aangestuurd via de
KNX-installatie.

TRC321B

Jaloeziebesturing

Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System
Functies:
- quicklink-functies: op/neer
- Easy/System mode (aanvullend op bovenstaande functies):
6 extra scènes, bedrijfsmodus
- 2 potentiometers voor zon- en schemerinstelling
- configuratietoets en controleled
- lichtgevoelige zuignapbevestiging voor raammontage
- met kleeffolie aan achterzijde voor montage
Eigenschappen:
Instelbereik schemering
Instelbereik zonlicht
Kabellengte sensor
Afmetingen (lxbxh)
Omgevingstemperatuur
Voeding (batterij)
Verwijzingen:
Technische informatie
Functieoverzicht quicklink

≈ 10...300 lux
≈ 1000...10.000 lux
≈ 1,5 m
138x26x31 mm
0…50 oC
2x AAA LR03
u pag. 231
u pag. 196

Uitvoering

Verp.

batterijvoeding, polarwit

1
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Bestelnr.

TRC321B

77

Klimaatbeheersing
Verwarmen, koelen en klimaatbeheersing zijn niet meer los te zien van het begrip energiebesparing. Des te belangrijker is het dat de temperatuur in ruimtes onafhankelijk van elkaar
geregeld kan worden.
•

De ruimtetemperatuur één graad lager zetten zorgt voor een energiebesparing van ca. 6%.
Een goede reden om weinig gebruikte ruimtes, zoals badkamers of slaapkamers, gebruiksafhankelijk te regelen.
De elektronische thermostaten werken tijdsgestuurd en maken het mogelijk dat ruimtes volgens
instelbare temperatuurprofielen gestuurd worden, zo individueel als de gebruiker het wenst.
Met stelaandrijvingen voor verwarmingsventielen kunnen radiatoren en vloerverwarming snel
en perfect in de regeling meegenomen worden.

•
•
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Productfocus
Klimaatregeling

Alles geregeld
voor een prettig klimaat
Naast het besturen van licht, is klimaatbeheersing in woningen en gebouwen de belangrijkste voorwaarde voor leefbaarheid en comfort. Met Hager KNX heeft u verschillende mogelijkheden op het gebied
van temperatuurregelingen. Zowel koelen als verwarmen en ventileren kunnen worden geïntegreerd in
één systeem. Aansturen gaat naar keuze automatisch of handmatig; automatisch kan op basis van aanwezigheid, tijd of overige condities, zoals bijvoorbeeld het openen van ramen.
Door de modulaire opzet en de KNX-wereldstandaard kunnen deze componenten probleemloos
gecombineerd worden met professionele boiler- en warmtepompregelsystemen die meerdere ruimtes
verzorgen.

80

Thermostaten

Jaloeziebesturing

In allerlei designs verkrijgbaar: thermostaten om de temperatuur in een ruimte te regelen. Door de verschillende
Berker by Hager designs is er altijd een optie die perfect
in het interieur past. Naast de thermostaten in dit hoofdstuk, die puur de thermostaatfunctie vervullen, zijn er ook
gecombineerde bedieningen beschikbaar, zoals de B.IQ
en KNX-touchsensoren met thermostaat. Die vindt u in het
hoofdstuk ‘Bedieningen’ vanaf pagina 110.

Weerstations

Voor het meten van wind, neerslag, temperatuur en helderheid heeft Hager diverse weerstations beschikbaar. De
verwerking van de signalen door het gebouwautomatiseringssysteem zorgt voor aangename regeling van bijvoorbeeld zonwering, verwarming, koeling en ventilatie.

Compleet pakket

Het aanbod voor klimaatbeheersing wordt compleet
gemaakt met diverse sensoren, waarmee de klimaatbeheersing wordt voorzien van actuele informatie.
Daarnaast zijn er diverse aansturingen beschikbaar om
kleppen van verwarmings- of koelingsinstallaties motorisch
aan te sturen.

81

Passieve sensoren
Een uitgebreid keuzepakket aan
sensoren biedt de mogelijkheid
specifieke metingen uit te voeren
en de klimaatbeheersing te voor-

zien van actuele informatie, met
als resultaat gebruikersgemak en
comfort.

Helderheidssensor opbouw
Voor het meten van omgevingslicht.
Functies:
- passieve sensor
- converteert de gemeten waarden naar 0-10V-signalen
- schroefbevestiging Ø 12,5 mm (PG 7)
- schroefklemmen

7590 00 53

Eigenschappen:
Aderdiameter
Helderheidsmeetbereik (linair)
Lastspanning uitgang
Leidinglengte
Afmetingen (bxhxd)
Beschermingsgraad
Nominale stroom
Omgevingstemperatuur
Voeding

min. 3x 0,25 mm²
0 - 60000 lux
> 1 kOhm
max. 100 m
58x64x35 mm
IP65
5 mA
-30…70 oC
24 V=

Opmerking:
Deze sensor kan worden toegepast in combinatie met:
weerstation 7541 40 03
of analoge ingang TYF784

u pag. 85
u pag. 173

Uitvoering

Verp.

grijs

1

Bestelnr.

7590 00 53

Regensensor opbouw
Voor detectie van neerslag.
Functies:
- passieve sensor
- voorbewerkt met kabel
- converteert de gemeten waarden naar 0-10V-signalen
- met PTC-verwarmingselement voor drogen
- met edelstalen montagehoek ca. 70°
- met slangklem voor mastbevestiging
7590 00 52

Eigenschappen:
Aderdiameter
Afmetingen montagehoek (bxhxd)
Helderheidsmeetbereik (linair)
Lastspanning uitgang
Lengte van voorbewerkte kabel
Leidinglengte
Mastdoorsnede
Afmetingen sensor (lxbxh)
Beschermingsgraad
Nominale stroom (zonder verwarming)
Omgevingstemperatuur
Voeding

min. 5x0,25 mm²
90x91x78 mm
0 - 60000 lux
> 1 kOhm
3m
max. 100 m
max. 62 mm
60x82x17 mm
IP65
10 mA
-30…70 oC
24 V=

Opmerking:
Deze sensor kan worden toegepast in combinatie met:
weerstation 7541 40 03
of analoge ingang TYF784
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Uitvoering

Verp.

grijs

1
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Bestelnr.

7590 00 52

Passieve sensoren
Schemersensor opbouw
Voor het meten van omgevingslicht.
Functies:
- passieve sensor
- converteert de gemeten waarden naar 0-10V-signalen
- schroefbevestiging Ø 12,5 mm (PG 7)
- schroefklemmen
min. 3x0,25 mm²
0 - 255 lux
> 1 kOhm
max. 100 m
58x64x35 mm
IP65
-30…70 oC
24 V=

Opmerking:
Deze sensor kan worden toegepast in combinatie met:
weerstation 7541 40 03
of analoge ingang TYF784

Klimaatbeheersing

7590 00 55

Eigenschappen:
Aderdiameter
Helderheidsmeetbereik (linair)
Lastspanning uitgang
Leidinglengte
Afmetingen (bxhxd)
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Voeding

u pag. 85
u pag. 173

Uitvoering

Verp.

grijs

1

Bestelnr.

7590 00 55

Temperatuursensor opbouw
Voor het meten van de omgevingstemperatuur.
Functies:
- passieve sensor
- converteert de gemeten waarden naar 0-10V-signalen
- schroefbevestiging Ø 12,5 mm (PG 7)
- schroefklemmen

7590 00 54

Eigenschappen:
Aderdiameter
Lastspanning uitgang
Leidinglengte
Afmetingen (bxhxd)
Beschermingsgraad
Nominale stroom
Omgevingstemperatuur
Voeding

min. 3x0,25 mm²
> 1 kOhm
max. 100 m
58x64x35 mm
IP65
3 mA
-30…70 oC
24 V=

Opmerking:
Deze sensor kan worden toegepast in combinatie met:
weerstation 7541 40 03
of analoge ingang TYF784

u pag. 85
u pag. 173

Uitvoering

Verp.

grijs

1
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Bestelnr.

7590 00 54
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Sensoren
Combi-weersensor opbouw, zwart
Voor het meten van wind, neerslag, zon en schemering.

7590 00 57

Functies:
- voor de aansluiting van weerstation 4-voudig comfort DIN met
voeding
- met wind-, neerslag-, schemer- en 3 helderheidssensoren
- helderheidsmeting in 3 richtingen mogelijk
- met draadloze ontvanger voor het DCF77-signaal
- DCF77-antenne 45° draaibaar
- met magneet en initialiserings-reedcontact
- met werkings-/statuszoemer
- functietest en cyclische detectie van de sensorsignalen met weerstation comfort
- met PTC-verwarmingselement voor wintergebruik
- met montagehoek en slangklem
- voor wand- en mastmontage
- voorbewerkt, met 6-aderige leiding en steekklemmen
Eigenschappen:
Aderdiameter
Helderheidsmeetbereik lineair (oost, zuid, west)
Hulpstroom (verwarmings-/neerslagherkenning)
Ingangen spanning
Lastspanning uitgang
Leidinglengte
Leidinglengte maximaal
Montagehoek, lengte
Neerslag (ja/nee)
Neerslag inschakelvertraging
Neerslag uitschakelvertraging
Schemermeetbereik (lineair)
Spectrumbereik
Afmetingen (Øxh)
Beschermingsgraad
Nominale stroom verwarming
Omgevingstemperatuur
Voeding verwarming (via weerstation)

min. 6x0,25 mm²
0-100 kLux
300 mA
0-1, 0-10 V
> 1,5 kOhm
10 m
50 m
150 mm
1 bit
ca. 3 sec.
ca. 2 min.
0-250 lux
ca. 700-1050 nm
130x200 mm
IP55
600 mA
-40…60 oC
24 V~

Opmerking:
Deze sensor wordt toegepast in combinatie met weerstation
7541 40 03
u pag. 85
Uitvoering

Verp.

opbouw, zwart

1

Bestelnr.

7590 00 57

Windsensor opbouw
Voor het meten van de windsnelheid.
Functies:
- voorbewerkt, met kabel
- passieve sensor
- converteert de gemeten waarden naar 0-10V-signalen
- met PTC-verwarmingselement voor wintergebruik

7590 00 50

Eigenschappen:
Aderdiameter
Lastspanning uitgang
Leidinglengte
Leidinglengte maximaal
Muurconsole lengte
Windsnelheid meetbereik
Afmetingen (Øxh)
Beschermingsgraad
Nominale stroom (zonderverwarming)
Omgevingstemperatuur
Voeding

min. 6x0,25 mm²
> 1,5 kOhm
3m
100 m
150 mm
0,7-40 m/s
134x160 mm
IP65
12 mA
-25…60 oC
24 V=

Opmerking:
Deze sensor kan worden toegepast in combinatie met:
weerstation 7541 40 03
of analoge ingang TYF784
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Uitvoering

Verp.

wit

1
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Bestelnr.

7590 00 50

Weerstation
Weerstation 4-voudig comfort DIN
Voor het meten van wind, neerslag, temperatuur en helderheid en de
verwerking van deze signalen.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

Eigenschappen:
Hulpstroom (verwarmings-/neerslagherkenning)
Spanning ingangen
Sensor uitgangsspanning
Sensor uitgangsstroom
Spanning-ingangsimpedantie
Afmeting
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)
Voeding (hulpspanning)
Verwijzingen:
Werkt samen met passieve sensoren

Klimaatbeheersing

7541 40 03

Functies:
- ingangen afzonderlijk te programmeren
- ingangen 4-20 mA worden op draadbreuk bewaakt
- met programmeertoets en rode programmeer-led
- met groen/rode statusled (bedrijf/fout)
- met logische poorten t.b.v. verknoping van de grenswaardeuitkomst
- vertragingstijden en hysteresis instelbaar
- voor actieve en passieve sensoren
- voor combi-weersensor opbouw
- voor wind-, regen-, helderheids-, temperatuur-, schemer-,
vocht- en temperatuursensor opbouw
- verwerking van het DCF77-tijdsignaal van combisensor voor
voeding in KNX
- functietest en cyclische detectie van de combisensoren
- software ondersteunde functiedetectie voor windsensor
- busaansluiting via aansluitklem
- met schroefklemmen
- ingangssignalen conform DIN IEC 381 deel 1 en 2
- 2 grenswaarden per kanaal
0-20, 4-20 mA
0-1, 0-10 V
24 V=
100 mA
18 kOhm
4 mod.
5,2 mA
-5…45 oC
typ. 30 V=
24 V~
u pag. 82
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Bestelnr.

7541 40 03
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Weerstation
Weerstation aluminium
Voor het meten van wind, neerslag, temperatuur en helderheid en de
verwerking van de signalen.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

7549 00 01

Functies:
- met wind-, neerslag-, schemer-, temperatuur- en 3 helderheidssensoren
- helderheidsmeting in 3 richtingen mogelijk
- met geïntegreerde busaankoppelaar
- met magneet voor programmeer-reedcontact en rode programmeerled
- met verwarming voor gebruik tijdens de winter
- voor wandmontage
- vertragingstijden en hysteresis instelbaar
- met logische poorten t.b.v. verknoping van de grenswaardeuitkomst
- met blokkeringsmodules om ingangsobjecten te filteren naar
gelang blokkeringsobjecten
- software-ondersteunde functiedetectie voor windsensor
- busaansluiting via aansluitklem
- met steekklemmen voor voeding
Eigenschappen:
Spanning ingangen
Helderheidsmeetbereik lineair (oost, zuid, west)
Hulpstroom (verwarmings-/neerslagherkenning)
Neerslag (ja/nee)
Schemermeetbereik (lineair)
Sensor uitgangsspanning
Sensor uitgangsstroom
Sensorkop draaibaar
Spanning-ingangsimpedantie
Spectrumbereik
Temperatuur meetbereik
Windsnelheid meetbereik
Afmetingen (incl. montagesteun)
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Nominale stroom
Voeding (KNX-bus)
Voeding (hulpspanning)
Verwijzingen:
Werkt samen met passieve sensoren

0-1, 0-10 V
0 - 110 kLux
300 mA
1 bit
0 – 674 lux
24 V=
100 mA
ca. 90 °
18 kOhm
ca. 700 – 1050 nm
-20...55 °C
1 - 40 m/s
88x170x240 mm
IP44
15,5 mA
-20…55 oC
3 mA
typ. 30 V=
24 V~/=
u pag. 82
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Bestelnr.

7549 00 01

Programmeermagneet
Voor programmeer-reedcontact.
Functies:
Ter vervanging
Verwijzingen:
Werkt samen met weerstation 7541 40 03
en combi-weersensor 7590 00 57
7590 00 19
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Bestelnr.

7590 00 19

Weerstation
Weerstation
Voor het meten van wind, neerslag, licht en de verwerking van deze
gegevens.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System
Functies:
- KNX-datum- en tijdfuncties
- bewaken van 3 grenswaarden per gemeten eenheid
- geografische positie van het station via land en stad of
via lengte- en breedtegraad
- meten en berekenen van de inval van zonlicht voor
lamellenaansturing
- week-tijdklokfuncties met 4 schakelmomenten per weekdag
- jaar-tijdklok met 3 tijdzones per jaar
- 8 logische functieblokken met 4 ingangen
- 222 ETS-objecten
- ingebouwde GPS-antenne
- ingebouwde verwarming
Eigenschappen:
Lichtsensormeetbereik
Temperatuursensor meetbereik
Windsnelheidsmeetbereik
Afmetingen (bxhxd)
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Nominale stroom verwarming
Voeding verwarming
(via witte/gele aders buskabel)

Klimaatbeheersing

TG053A

0...150.000 lux
-30...80°C
0…35 m/s
96x77x118 mm
IP44
max. 10 mA
-30…50oC
600 mA
20 V~ of 24 V=, max. 120 mA

Opmerkingen:
-- 4-aderige KNX-buskabel noodzakelijk
-- extra benodigde Voeding via witte/gele aders in KNX-buskabel
-- ingebouwde busaankoppelaar met busklemmen
-- geschikt voor montage op de wand of op een mast
Verwijzingen:
Werkt samen met voeding TP110
Technische informatie

u pag. 158
u pag. 233

Uitvoering

Verp.

opbouw, wit

1

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

TG053A

87

Thermostaten
Thermostaten zijn in allerlei designs verkrijgbaar om goed aan
te sluiten bij elk interieur.

In dit deel zijn componenten
opgenomen die puur de thermostaatfunctie vervullen.

Gecombineerde bedieningen
met thermostaatfunctie zijn
weergegeven in het hoofdstuk
‘Bedieningen’.

Thermostaat met impulsinterface en geïntegreerde busaankoppelaar
Voor de temperatuurregeling in één ruimte in Berker by Hager-designs.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

Design S.1/B.3/B.7

Design Q.1/Q.3

Functies:
- demontagebeveiliging
- bedrijfsstanden: comfort, stand-by, nachtstand, bevries-/
hittebescherming
- statusled rood: verwarmen, blauw: koelen en geel: actief
- overbruggingstoets voor schakeling tussen functie comfort en stand-by
- overbruggingstoets en regeltoets functieloos programmeerbaar
- continu (PI-) of schakelende (2-punts-)regeling
- verwarmen en/of koelen
- verwarmen of koelen in 2 trappen mogelijk
- ventielbescherming te parametreren
- gedrag bij busspanningsterugkeer te parametreren
- 4 onafhankelijke binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten,
zoals raammagneetcontact
- 4 binaire ingangen of 2-3 binaire ingangen en 1-2 uitgangen
programmeerbaar
- binaire ingangen/-uitgangen met schroefklemmen
- toepasbaar in enkele universele inbouwdoos
Eigenschappen:
Uitgangsstroom elk kanaal
Leidinglengte in-/uitgangen
Lengte sensorkabel
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

Design K.1/K.5

max. 0,8 mA
max. 5 m
50 m
IP20
10 mA
-5…43oC
typ. 30 V=

Verwijzingen:
Beknopt overzicht afdekramen
u pag. 136
Zie ook de catalogus Schakelmateriaal Berker
by Hager ’14-’15, te bestellen via www.hager.nl/catalogus

thermostaat
met regelknop
Bestelnr.

object
thermostaat
Bestelnr.

Berker S.1/B.3/B.7
wit glanzend
polarwit glanzend
polarwit mat
antraciet mat
alulook mat

7544 11 52
7544 11 59
7544 11 89
7544 11 85
7544 11 83

7544 12 52
7544 12 59
7544 12 89
7544 12 85
7544 12 83

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft finish
antraciet soft finish

7544 11 29
7544 11 26

7544 12 29
7544 12 26

Berker K.1/K.3
polarwit
antraciet
aluminium
edelstaal

7544 11 79
7544 11 75
7544 11 71
7544 11 73

7544 12 79
7544 12 75
7544 12 71
7544 12 73

Berker Arsys
wit glanzend
polarwit glanzend
licht brons mat
edelstaal mat

7544 11 42
7544 11 49
7544 11 44
7544 11 43

7544 12 42
7544 12 49
7544 12 44
7544 12 43

Uitvoering

Design Arsys

Vloertemperatuursensor
Als vervanging of functieuitbreiding van producten met
geschikte aansluiting.
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Bestelnr.

161

Thermostaten
Ruimtethermostaat
Voor individuele temperatuurregeling van één ruimte.
Configuratiemodus:
KNX-TP: Easy | System

TX320

EK087

Eigenschappen:
Draadlengte ingangen
Meetbereik
Afmetingen (hxbxd)
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

Klimaatbeheersing

Functies:
- verwarmen en koelen
- standen: Comfort, Eco, Verlaagd (nacht), Vorstvrij
- 3 binaire ingangen voor conventionele schakelaars,
raamcontact, etc.
max. 30 m
0...40°C
80x84x27 mm
IP20
max. 10 mA
0…50oC
typ. 30 V=

Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

ruimtethermostaat
vloertemperatuursensor

1
1

TX320
EK087

Klimaatbeheersing
Aansturing en regeling
Uitgang voor 24V-thermo-aandrijvingen
Deze module is met name bedoeld voor gebruik in een verwarmings- of koelcircuit, voor het aansturen van 24V-stelaandrijvingen
van bijvoorbeeld een vloerverwarming. De schakelcontacten werken geruisloos.

TX206H

7533 00 01

Configuratiemodus:
KNX-TP: TX206H
KNX-TP: 7533 00 01

Easy | System
System

Functies:
- Triac-uitgangen
- continu (PI-) of schakelende (2-punts-)regeling
- voor thermo-aandrijvingen 24 V, stroomloos gesloten
- noodprogramma bij sensor- of busstoring
- groene voedingsled en rode programmeerled
- rode beveiligingsled
- rode warmtevraag-leds
- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering)
- geïntegreerde trafo
- busaansluiting via aansluitklem
- steekklemmen
Eigenschappen:
Thermo-aandrijvingen 24 V
max. 13
Thermo-aandrijvingen 24 V per kanaal, 6-kanaals
max. 4
Thermo-aandrijvingen 24 V per kanaal, 12-kanaals
max. 2
Uitgangsspanning
24 V~
Uitgangsstroom totaal
max. 1 A
Afmetingen (bxhxd)
302x75x70 mm
Beschermingsgraad
IP20
Busbelasting
max. 10 mA
Omgevingstemperatuur
0…50oC
Voeding (hulpspanning via netsnoer)
230 V~ 50/60 Hz
Voeding (KNX-bus)
typ. 30 V=
Verwijzingen:
Technische informatie
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Bestelnr.

TX206H
7533 00 01

89

Aansturing en regeling
Actoren DIN-railmodules
Schakelactoren (herhaling)
Voor aansturen van algemene verbruikers, verlichting, wandcontactdozen en magneetschakelaars.
Verwijzingen:
Uitgebreide productinformatie

TXA204A

u pag. 40

Uitvoering

Mod.

Verp.

schakelactor 4-voudig, 4 A
schakelactor 4-voudig, 10 A
schakelactor 4-voudig, 16 A
schakelactor 4-voudig, 16 A cap.

4
4
4
4

1
1
1
1

TXA204A
TXA204B
TXA204C
TXA204D

Bestelnr.

schakelactor 6-voudig, 4 A
schakelactor 6-voudig, 10 A
schakelactor 6-voudig, 16 A
schakelactor 6-voudig, 16 A cap.

4
4
4
4

1
1
1
1

TXA206A
TXA206B
TXA206C
TXA206D

Verwarmingsactor 6-voudig
Voor de aansturing van stelaandrijvingen van verwarmings- en
koelinstallaties.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

TYF646T

Functies:
- individuele temperatuurregeling per ruimte
- continu (PI-) of schakelende (2-punts-)regeling
- thermo-elektrische thermo-aandrijvingen 230 V stroomloos
gesloten
- noodprogramma in geval van bijv. sensor- of busstoring
- busaansluiting via aansluitklem
- met schroefklemmen
Eigenschappen:
Schakelstroom 250 V~
Afmeting
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (hulpspanning)
Voeding (KNX-bus)
Verwijzingen:
Technische informatie
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max. 50 mA
4 mod.
4,3 mA
-5…45 oC
230 V~ 50/60 Hz
typ. 30 V=
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Bestelnr.

TYF646T

Aansturing en regeling
Actoren DIN-railmodules
Fan coil actor
Voor de aansturing van maximaal 2 fan coil units.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

Eigenschappen:
Maximum schakelvermogen
gloeilampen 230 V
230V-halogeenlampen
conventionele trafo’s
elektronische trafo’s
tl-lampen ongecompenseerd
tl-lampen parallel gecompenseerd
Afmeting
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (hulpspanning)
Voeding (KNX-bus)

Klimaatbeheersing

TYF642F

Functies:
- aansturing van 1 of 2 ventilatorkanalen met 6 resp. 3 ventilatorstappen
- modi: verwarmen, koelen, verwarmen/koelen
- handmatige aansturing van blaasventilatoren via tastsensors of
bedieningspanelen
- gebruik van vrije kanalen voor de besturing van schakellasten
- 4 handbedieningstoetsen voor het besturen van ventielen/ventilatorstappen en busfunctie aan/uit
- handbediening ook zonder bus mogelijk, bijv. op bouwplaatsen
- 8 rode statusleds en 3 rode leds voor status handbediening
- busaansluiting via aansluitklem
- met schroefklemmen

2300 W
2300 W
1200 W
1500 VA
1000 W
1160 W/140 µF
4 mod.
5,2 mA
-5…45 oC
230 V~ 50/60 Hz
typ. 30 V=

Opmerking:
Aanwijzingen van de fan coil fabrikant in acht nemen
Verwijzingen:
Technische informatie

u pag. 234

Uitvoering

Verp.

DIN-railmodule, lichtgrijs

1

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

TYF642F
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Aansturing en regeling
Inbouwactoren
Radiatoractor
Voor individuele temperatuurregeling per ruimte.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

TYB641A

Functies:
- 1 elektronische uitgang (triac) voor aansluiting van thermoelektrische stelaandrijving 230V
- voor continue (PI-) of schakelende (2-punts-)regeling
- met noodprogramma in geval van bijv. sensor- of busstoring
- met 3 onafhankelijke binaire ingangen voor potentiaalvrije
contacten
- binaire ingangsfuncties: schakelen, dimmen, jaloezie en
waardegever
- voorbewerkt, met kabels
Eigenschappen:
Leidinglengte bus+ingangen

ca. 33 cm
te verlengen tot max. 5 m
Lengte voedingskabel
ca. 20 cm , 2x1,5 mm²
Schakelstroom voor elektronische uitgangen
5 …25 mA
Thermo-aandrijvingen per kanaal
max. 2
Afmetingen (ØxH)
53x28 mm
Busbelasting
max. 8,3 mA
Omgevingstemperatuur
-5…45 oC
Voeding (netspanning)
230 V~ 50/60 Hz
Voeding (KNX-bus)
typ. 30 V=

Uitvoering

Verp.

inbouw, lichtgrijs

1

Bestelnr.

TYB641A

Inbouwcombinatie jaloezieactor, thermo-aandrijving en
3 ingangen
De module is geschikt voor schakelen van elektrisch aangestuurde
jaloezieën, markiezen en soortgelijke zonweringen, alsmede het
aansturen van 230V-stelaandrijvingen.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

7534 10 06

Functies:
- met noodprogramma in geval van bijv. sensor- of busstoring
- met 3 onafhankelijke binaire ingangen voor potentiaalvrije
contacten
- binaire ingangsfuncties: schakelen, dimmen, jaloezie en
waardegever
-- met programmeertoets en rode programmeer-led
Jaloeziesturing:
-- 2 potentiaalvrije contacten, mechanisch onderling vergrendeld
-- modus voor jaloezie, rolluik/markies of ventilatieklep instelbaar
-- omschakeltijd bij richtingverandering instelbaar
Thermo-aandrijving:
-- 1 elektronische uitgang (triac) voor aansluiting van stelaandrijving
230 V
-- voor individuele regeling van één ruimte
-- voor continue (PI-) of schakelende (2-punts-)regeling
Eigenschappen:
Busbelasting
Leidinglengte bus+ingangen
Lengte voedingskabel
Schakelstroom jaloezie
Schakelstroom thermo-aandrijvingen
Schakelvermogen jaloezie
Thermo-aandrijvingen per kanaal
Afmetingen (ØxH)
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

8,3 mA
ca. 33 cm
(te verlengen tot max. 5 m)
ca. 20 cm (2x1,5 mm2)
3 A 230 V~ AC1
5... 25 mA
600 VA, max. 1 motor
max. 2 stuks
53x28 mm
-5...45 oC
typ. 30 V=

Opmerking:
Geoptimaliseerd voor inbedrijfname met ETS3, versie D Patch A.
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Bestelnr.

7534 10 06

Stelaandrijving
Verschillende aandrijvingen zijn
beschikbaar om ventielen en
kleppen van verwarmings- en
koelinstallaties motorisch te
bedienen.
Thermo-aandrijving
Motorische aansturing van kleppen

7590 00 76

Eigenschappen:
Hub
Lengte kabels
Leidinglengte
Looptijd
Opgenomen vermogen
Afmetingen (bxhxd)
Beschermingsgraad
Mediumtemperatuur
Omgevingstemperatuur
Voeding (230V-uitvoering)
Voeding (24V-uitvoering)

Klimaatbeheersing

Functies:
- statusweergave (geopend of gesloten)
- demontagebeveiliging
- stroomloos gesloten
- hoge-temperatuurbeveiliging
- thermo-elektrisch principe
- steekbevestiging
- steekbare aansluitkabel
4 mm
ca. 1 m
max. 200 m
45 s/mm
1,8 W
44x60x61 mm
IP54
0…100 oC
0…60 oC
230 V~ 50/60Hz, 230 V=
24 V~ 50/60 Hz, 24 V=

Opmerkingen:
Nulleider noodzakelijk
Ventieladapter apart bestellen
Verwijzing:
Accessoire: ventieladapter 7590 00 72

u pag. 94
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230 V, polarwit
24 V, polarwit

1
1

Bestelnr.

7590 00 76
7590 00 77

Stelaandrijving
Motorische aansturing van kleppen.
Configuratiemodus:
KNX-TP: Easy | System
TX501

Functies:
- positie melden, starten
- noodbediening
- venster- en aanwezigheidsstatus
- zomerstand
- 5 leds voor weergave van de schakelstand
- 2 binaire ingangen
- 1 meter 6-polige aansluitkabel
Eigenschappen:
Afmetingen (hxbxd)
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

82x50x65 mm
IP21
10 mA
0…50 oC
typ. 30 V=

Opmerking:
Ventieladapters voor Danfoss, RA, Heimeier, MNG, Schlösser,
Honeywell, Baukmann, Dumser, Reich, Landis+Gyr, Overtrop,
Herb en Onda bijgeleverd.

Uitvoering
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Bestelnr.

stelaandrijving

1

TX501
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Stelaandrijving
Stelaandrijving met temperatuurregelaar
Motorische aansturing van kleppen.
Configuratiemodus:
KNX-TP: Easy | System

TX502

Functies:
- automatische regeling en temperatuurbepaling
- verwarmen en koelen
- standen: Comfort, Eco, Verlaagd (nacht), Vorstvrij
- positie melden, starten
- venster- en aanwezigheidsstatus
- zomerstand
- 5 leds voor weergave van de schakelstand
- 2 binaire ingangen
- 1 meter 6-polige aansluitkabel
Eigenschappen:
Afmetingen (hxbxd)
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

82x50x65 mm
IP20
10 mA
0…50 oC
typ. 30 V=

Opmerking:
Ventieladapters voor Danfoss, RA, Heimeier, MNG, Schlösser,
Honeywell, Baukmann, Dumser, Reich, Landis+Gyr, Overtrop,
Herb en Onda bijgeleverd.
Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

lichtgrijs

1

TX502

Ventieladapters
Adapter voor thermo-aandrijving 230 V of 24 V.
Eigenschappen:
Afmetingen
7590 00 72

wartelmoer M30 x 1,5 mm

Verwijzing:
behorend bij thermo-aandrijving 7590 00 76
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grijs
donkergrijs
polarwit
lichtgrijs
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VA10, Dumser/Simplex/Beulco
VA50, Cazzaniga/Honeywell & Braukmann/Landis & Gyr/
Frese/Reich (verdelers)/KaMo
VA78, flens voor Danfoss-ventiel type: RA
VA80, Comap/Empur/Heimeier/Herb/IVAR/MNG/Onda/
Oventrop/Schlös ser/Strawa/TA/Ther mot
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1
1

7590 00 72
7590 00 73

1
1

7590 00 74
7590 00 75

Toebehoren
Mastadapter
Voor montage van maximaal 4 opbouwsensoren.
Eigenschappen:
Mastdoorsnede
Afmetingen (bxhxd)

42 mm
70x64x60 mm

Uitvoering

Verp.

zwart

1

Bestelnr.

7590 00 46

Klimaatbeheersing

7590 00 46

Steun voor weerstation, klein
Voor bevestiging weerstation.
Functies:
- verstelbare hoek
- voor mast- en wandmontage
- inclusief RVS-schroevenset
Eigenschappen:
Lengte
Kleur
TG354

ca. 180 mm
wit

Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

steun, klein

1

TG354

Steun voor weerstation, groot
Voor bevestiging weerstation.

TG353

Functies:
- verstelbare hoek
- voor mast en wandmontage
- inclusief RVS-schroevenset
Eigenschappen:
Lengte
Kleur

ca. 400 mm
wit

Uitvoering
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steun, groot

1

TG353
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Rook- en hittemelding
Rookmelders en hittemelders redden levens door mensen vroegtijdig te waarschuwen bij woningbrand.
230V-rookmelders zijn daarom verplicht in alle Nederlandse nieuwbouwwoningen. Hager levert een
breed pakket gecertificeerde rook- en hittemelders die bijdragen aan de veiligheid.
Met de KNX-RF rook-en hittemelders wordt het veiligheidsniveau naar een hoger plan gebracht, doordat bij een alarmsituatie bijvoorbeeld voorgeprogrammeerde veiligheidsscenario’s worden geactiveerd
die het vluchtproces ondersteunen en uitbreiding van de brand bemoeilijken. Daarnaast worden waarschuwingen en storingsmeldingen doorgegeven via de KNX-installatie, zodat storingen tijdig kunnen
worden opgelost.
De koppeling tussen de melders en de KNX-installatie is geheel draadloos. Dit bespaart overlast en
kosten en komt de snelheid van installeren ten goede.

96

100

Hittemelders
Batterij en 230 V
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Toebehoren
Rook- en hittemelders
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Rook- en
hittemelding

Rookmelders
Batterij en 230 V
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Productfocus
KNX rook-/
hittemelders

KNX-rookmelders
bieden meer
Bij nieuwbouw wordt de toepassing van onderling draadgekoppelde melders aanbevolen, vanwege de
hoogst mogelijke bedrijfszekerheid. Bij bestaande bouw vormen de draadloze KNX-rook- en hittemelders van Hager een ideale oplossing. Ze kunnen zowel in Easy mode (met de TX100B) als in System mode
geconfigureerd worden.
Door de integratie met KNX is het mogelijk een ‘uitbraakveilig’ huis te creëren. Zelf voorgeprogrammeerde veiligheidsscenario’s kunnen geactiveerd worden bij een alarmmelding, zodat bijvoorbeeld
automatisch (nood)verlichting, ventilatie en rolluiken aangestuurd worden.
Met visualisatiesoftware domovea is het eenvoudig om via internet of smartphone contact te maken
met de beveiligingsinstallatie. Een alarm of storingsmelding kan zo tijdig gesignaleerd worden.
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Auto Adjusting Technologie

Alle Hager rookmelders beschikken over de geavanceerde
Auto Adjusting Technologie: een ingebouwde processor
corrigeert automatisch de metingen bij vervuiling in de lucht
en rookkamer van de melder. Het gevolg is een betrouwbare alarmmelding voor een periode van zeker 10 jaar.

Hou het hoofd koel: hittemelders

In rokerige, vochtige of stoffige ruimtes neemt de kans op
valse alarmeringen toe. Daarom wordt in dergelijke ruimtes
een gekoppelde hittemelder aanbevolen in aanvulling op
de rookmelderinstallatie. Bij een ongewoon snelle temperatuurstijging, of bij het overschrijden van de grenswaarde van
54 oC, geeft de hittemelder alarm. Een combinatie voor nog
meer veiligheid door het hele huis.

De hoge flexibiliteit van een draadloos meldernetwerk
betaalt zich vooral terug bij renovaties; zo hoeven in bestaande gebouwen geen kostbare leidingen aangelegd te
worden. Een combinatie van bedraad en draadloos is eenvoudig realiseerbaar en biedt een optimale prijs-prestatieverhouding. Voorbeeld: wanneer verschillende verdiepingen
een aantal draadgekoppelde 230V-melders op een eigen
fase hebben, kunt u met de draadloze melders verdiepingen
onderling met elkaar koppelen.

12h

Auto
st
Test

50qm

bedraad

PGSA

12h
40x

Selbsttest
40x
> > > >
sec
10se
Externe koppelingen
Met de optionele relaismodule kunnen externe
systemen gekoppeld
worden: bijv. rolluiken,
(nood)verlichting en
ventilatiesystemen.
Deze maatregelen onder
steunen een snelle en
veilige vluchtroute.

85dB

draadloos

Oriëntatieverlichting
In het geval van alarm,
brandt de witte led en dient
deze als oriëntatieverlichting bij het vinden van een
snelle vluchtweg.

Auto
st
Test

PGSA

Nachtrust functie
Een melding voor een
lege batterij, die ontstaat
wanneer het donker is,
wordt automatisch 12 uur
uitgesteld
om de nacht50qm
rust niet te verstoren.
Uiteraard beïnvloedt dit
niet de alarmeringen!

Draadloos netwerk
Er kunnen 256 draadloze
melders met elkaar gekoppeld worden. Deze
kunnen tevens in een bedraad netwerk worden
toegevoegd. Hiermee is
het voortaan mogelijk bedrade meldernetwerken
van verschillende installatiegroepen draadloos met
elkaar te verbinden.

85dB

KNX-functionaliteit
Met KNX-melders kan
op afstand contact met
de installatie worden
gemaakt en kan bijv.
de status per melder
worden bekeken. Een
KNX-installatie biedt de
hoogst mogelijke
flexibiliteit om de
samenwerking tussen
systeemcomponenten
te programmeren.

Auto
st
Test

PGSA
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Rook- en
hittemelding

Grote stappen voor een kleine prijs

Rookmelders
Koppelbare netgevoede rookmelders worden toegepast op
plaatsen waar het Nederlandse bouwbesluit van kracht is,
waarmee het wettelijk minimum
beschermingsniveau is gewaarborgd.

Batterijgevoede rookmelders
kunnen worden toegevoegd
aan een netwerk van netgevoede melders om daarmee het
beschermingsniveau verder te
verhogen, maar vallen niet onder
het bouwbesluit.

KNX-RF rookmelders
Koppelbare optische rookmelder voor alarmeren bij brand.
Configuratiemodus:
KNX-RF: Easy | System
TG510A

Functies:
- optische rookdetectie
- voldoet aan EN14604
- VDE en KEMA keurmerken
- luid alarmsignaal > 85 dB(A)
- onderling bedraad koppelbaar tot maximaal 40 stuks (mits dezelfde
primaire Voeding)
- onderling draadloos koppelbaar tot maximaal 256 stuks
- draadloze verbinding met KNX-installatie via KNX-RF protocol
- doormelding van alarm- en waarschuwingsmeldingen aan
KNX-installatie
- witte oriëntatieledverlichting bij brandalarm
- rode led voor alarm- en statusmeldingen
- digitale dataverwerking via ingebouwde computerchip
- automatische meting, zelftest en batterijcontrole (elke 10 seconden)
- Auto Adjusting Technologie (automatische gevoeligheidsinstelling
en stofcompensatie)
- pre-alarmmodus vereenvoudigt het testen m.b.v. testgas
- tijdelijke schoonmaakstand, detectie wordt 15 minuten uitgeschakeld
- antidiefstalvergrendeling
- ingebouwd insectenscherm
Batterijgevoede TG510A:
- verwachte levensduur meegeleverde 6V-alkalinebatterij
(4x1,5 V) - max. 2 jaar (1x testen per maand)
Netgevoede TG511A:
- voldoet aan het Nederlandse bouwbesluit 2012 en NEN2555
- vast ingebouwde accu als backup-voeding
- groene led voor indicatie netvoeding
- bijgeleverde set soepele aansluitdraden voor snelle montage op
230V-voeding
Eigenschappen:
Detectieoppervlak
Montagehoogte
Afmetingen (Øxh)
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Relatieve luchtvochtigheid
Voeding TG510A alkalinebatterij
Voeding TG511A netvoeding

max. 50 m2, 8 m Ø
max. 12 m
125x48 mm
IP32
-10…55 oC
max. 90%
4x AAA/LR03 1,5 V
230 V~

Verwijzingen:
Technische informatie
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Uitvoering

Verp.

batterijvoeding 6 V (incl. 4x alkaline AAA/LR03), helderwit
netvoeding 230 V, helderwit

1
1

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

TG510A
TG511A

Hittemelders
Hittemelders vallen niet onder
het Nederlandse bouwbesluit,
maar kunnen gekoppeld worden
aan een netwerk van netgevoede
rookmelders ter verhoging van
het wettelijk minimum geregeld
beveiligingsniveau. Hittemel-

ders hebben een toegevoegde
waarde in ruimtes waar optische
rookmelders niet kunnen
worden toegepast vanwege
hoge concentraties vocht, stof
en dampen. Denk aan: keuken,
badkamer, garage, berging, etc.

De hittemelders reageren op een
ongewoon snelle temperatuurstijging of bij het overschrijden
van een temperatuur van 54°C
en bieden daarmee een betrouwbare branddetectie.

KNX-RF hittemelders
Koppelbare thermische hittemelder voor alarmeren bij brand.
Configuratiemodus:
KNX-RF: Easy | System
Functies:
- temperatuurdetectie
- CE gecertificeerd en voldoet aan
EN50130/EN50090/EN301489.
- VDE en KEMA keurmerken
- luid alarmsignaal > 85 dB(A)
- onderling bedraad koppelbaar tot maximaal 40 stuks (mits
dezelfde primaire Voeding)
- onderling draadloos koppelbaar tot maximaal 256 stuks
- draadloze verbinding met KNX-installatie via KNX-RF protocol
- doormelding van alarm- en waarschuwingsmeldingen aan KNXinstallatie
- witte oriëntatieledverlichting bij brandalarm
- rode led voor alarm- en statusmeldingen
- digitale dataverwerking via ingebouwde computerchip
- automatische meting, zelftest en batterijcontrole (elke 10 seconden)
- tijdelijke schoonmaakstand, detectie wordt 15 minuten uitgeschakeld
- antidiefstalvergrendeling
- ingebouwd insectenscherm
Batterijgevoede TG540A:
- verwachte levensduur meegeleverde 6V-alkalinebatterij
(4x1,5 V) - max. 2 jaar (1x testen per maand)
Netgevoede TG541A:
- vast ingebouwde accu als backup-voeding
- groene led voor indicatie netvoeding
- bijgeleverde set soepele aansluitdraden voor snelle montage op
230V-voeding
Eigenschappen:
Detectieoppervlak
Montagehoogte
Afmetingen (Øxh)
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Relatieve luchtvochtigheid
Voeding TG510A alkalinebatterij
Voeding TG511A netvoeding

Rook- en
hittemelding

TG540A

max. 30 m2, 6 m Ø
max. 4,5 m
125x48 mm
IP32
-10…55 oC
max. 90%
4x AAA/LR03 1,5 V
230 V~

Verwijzingen:
Technische informatie
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Uitvoering

Verp.

batterijvoeding 6 V (incl. 4x alkaline AAA/LR03), helderwit
netvoeding 230 V, helderwit

1
1
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Bestelnr.

TG540A
TG541A
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Rook- en hittemelders
Toebehoren
Opbouwsokkels
Toepasbaar indien melder gebruikt worden in combinatie met
interface-relaiskaart en/of kabeltransportkanaal.

TPG580A

Functies:
- geschikt voor alle Hager TG5... rook- en hittemelders
- uitbreekpoorten voor LF-kabeltransportkanaal 6x30 mm (hxb);
zie kabeltransportkanalen in de e-catalogus op www.hager.nl
- buitenring met uitbreekpoorten is traploos 360º draaibaar
- quickconnect-aansluitklemmen met elk 4 ingangen
- geschikt voor doorlussen
- geschikt voor inbouwen interface-relaiskaart TPG581
Eigenschappen:
Afmetingen (Øxh)

116x20 mm

Verwijzingen:
Technische informatie
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Uitvoering

Verp.

helderwit, excl. interface-relaiskaart
helderwit, incl. interface-relaiskaart

1
1

Bestelnr.

TPG580A
TPG582A

Interface-relaiskaart
Voor het doorkoppelen van alarmsignalen naar overige systemen.
Functies:
- 1 x potentiaalvrij maakcontact (NO)
- geschikt voor alle typen Hager TG5... rook- en hittemelders
- voor inbouw in opbouwsokkel TG580A

TPG581

Eigenschappen:
Doorsnede leiding
Schakelvermogen bij 230 V~
Schakelvermogen bij 30 V=

2,5 mm2 massief
max. 100 mA
max. 2 A

Opmerking:
Interface-relaiskaart telt mee als 1 extra rookmelderaansluiting op de
koppelleiding (interfacekaart + melder = 2 aansluitingen)
Verwijzingen:
Technische informatie
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Uitvoering

Verp.

interface-relaiskaart

1

Bestelnr.

TPG581

Kabeltransportkanaal
Voor het wegwerken van voedings- en/of signaleringsbekabeling.
Eigenschappen:
Kleur
Lengte
Afmetingen (hxb)

ATA630009010
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RAL9010
2,1 m
6x30 mm

Uitvoering

Verp.

kanaal + deksel + kabelklem, helderwit

1

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

ATA630009010

Betrouwbaar beschermen

Alle Hager rookmelders beschikken over de geavanceerde Auto Adjusting Technologie:
een ingebouwde processor corrigeert automatisch bij vervuiling in de lucht en rookkamer
van de melder. Het gevolg is een betrouwbare alarmmelding voor een periode van zeker
10 jaar. Tevens zijn alle melders voorzien van helderwitte ledverlichting die in het geval
van een alarm dient als oriëntatieverlichting van de vluchtweg.
Kijk voor meer slimme eigenschappen op onze site.

www.hager.nl/rookmelders

Energiemeting
Verantwoord omgaan met energie is een belangrijk maatschappelijk thema, waarvoor alle beschikbare middelen ingezet moeten worden. Door energieverbruik te meten wordt enerzijds een bewustzijn
gecreëerd dat verspilling tegengaat, anderzijds draagt energiemeting bij aan een efficiënter gebruik van
elektrische installaties. Met de juiste informatie kunnen slimme keuzes gemaakt worden om verbruikers bijvoorbeeld op verschillende tijdstippen actief te laten zijn, waardoor overdimensionering van de
installatie wordt voorkomen.
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108

kWh-meters

109

Energiemeting

Energieverbruiksmeter

105

Productfocus
Energieverbruiksmeter

Energieverbruiksmeter
3-in-1-apparaat
Om energie te kunnen besparen, is het noodzakelijk inzage in het verbruiksgedrag te hebben. De
KNX-meter voor het weergeven van energieverbruikswaarden (met visualisatiesoftware domovea)
beschikt standaard over drie losse stroomtransformatoren, waarmee het verbruik van even zoveel
stroomkringen grafisch kan worden weergegeven. Dit kan bijvoorbeeld per ruimte of zelfs per huishoudelijk apparaat, zoals een wasmachine, wasdroger of vrieskist. Tevens is de KNX-meter uiterst flexibel
inzetbaar: hij kan niet alleen per ingang het vermogen en energieverbruik registreren en doormelden op
de KNX-bus, maar biedt tevens de mogelijkheid de totaalstand en tussenstand per ingang te bepalen,
bijvoorbeeld om het verbruik in bepaalde tijdsperioden vast te stellen.
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Optimaal vermogen benutten

Met het toenemende aantal elektrische apparaten in huis,
kan het voorkomen dat het totaal gevraagde vermogen te
hoog is voor de aanwezige installatie. De KNX-meter kan
gebruikt worden om dit te voorkomen. Een apparaat wordt
dan pas ingeschakeld, nadat bepaald is dat de vermogensbegrenzing van de installatie niet wordt overschreden.

Meer functionaliteit

De programmering van de KNX-energieverbruiksmeter voert
u uit met ETS in System Mode of met de TX100B in Easy
Mode. De functionaliteit van de KNX-energieverbruiksmeter
kan verder uitgebreid worden met de separaat te bestellen
buitenthermometer EK088. Deze thermometer is met beschermingsgraad IP65 bestand tegen weer en wind.

Rendement

Energiemeting

De investering in kWh-meters is relatief klein vergeleken
met de voordelen voor de eigenaar/bewoner. Gedetailleerde
energiemeting, ook voor kleinere panden en woningen,
is nu veel gemakkelijker te integreren. Hiermee maak je
inzichtelijk waar de grote verbruikers zitten en waar
sluipverbruik plaatsvindt.
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Energieverbruiksmeter
DIN-railmodule
Meten is weten. Energieverbruiksmeters verschaffen de
benodigde informatie om zowel
de installatie als de gebruiker te

beïnvloeden in de richting van
een lager energieverbruik en een
efficiënter gebruik van de elektrische installatie.

Energieverbruiksmeter
Universeel KNX-meetinstrument voor het meten van spanning,
stroom en energie. De meetwaarden kunnen in de KNX-installatie
verder worden verwerkt. Hager domovea is bij uitstek geschikt voor
visualisatie van de meetgegevens.
Configuratiemodus:
KNX-TP: Easy | System

TE330

EK088

108

Functies:
- 3 onafhankelijke ingangen
- inclusief 3 stroomtransformatoren
- toepasbaar in 1-, 2- en 3-fasensystemen
- voor meting van verbruik en opbrengst
- tariefomschakeling lokaal of via KNX-bus
- vermogensmeting per ingang
- energieverbruik per ingang
- stroom- en spanningswaarde per ingang
- stroombereik 0-90 A per kanaal
- totaal- en partieelteller per ingang
- nulstelling voor partieelteller per ingang
- quickconnect-aansluitingen
- aansluiting voor optionele EK088 buitenthermometer
Eigenschappen:
Buitentemperatuur meetbereik (met EK088)
Meetnauwkeurigheid stroommeting
Afmeting
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (netaansluiting)
Voeding (KNX-bus)

-30 °C...70 °C
(200 mA…90 A) 5%
6 mod.
IP20
max. 15 mA
-5…45 oC
230 V~ +10%/-15%
typ. 30 V=

Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

energieverbruiksmeter, grijs
buitentemperatuurmeter voor TE330

1
1

TE330
EK088

Technische wijzigingen onder voorbehoud

kWh-meters
DIN-railmodules
De Hager kWh-meters zijn inzetbaar voor onderbemeting en
verschaffen gebruiker en instal-

latie informatie over het feitelijke
energieverbruik.

kWh-meter, 3-fasen, directe aansluiting
Voor directe energiemeting.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

Eigenschappen:
Basisstroom
Frequentie netspanning
Nauwkeurigheidsklasse
Stroombereik
Afmeting
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (netaansluiting)
Voeding (KNX-bus)

20 A
50/60 Hz +/- 2 Hz
1 (1% volgens EN50470-3)
0,08 ... 100 A
7 mod.
IP20
max. 8 mA
-10…55 oC
230/400 V +/- 15%
typ. 30 V=

Verwijzingen:
Technische informatie

Energiemeting

TE360

Functies:
- directe meting tot 100 A
- werkelijk energieverbruik
- dubbeltarief
- totaal- en partieelteller
- display toont verschillende meetwaarden
- verlicht display
- 7-cijferig display 000000.0 kWh
- periodiek opslaan van meterstanden
Opvraagbaar via KNX-bus:
- totaal en partieel verbruik op tariefteller 1 en 2
- actueel opgenomen vermogen per fase en totaalvermogen
- periodiek versturen van telegrammen met meetwaarden
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Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

grijs

1

TE360

kWh-meter, 3-fasen, meting via stroomtransformator
Voor indirecte energiemeting via stroomtransformatoren.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

TE370

Functies:
- voor stroomtransformatoren met verhoudingen 5/50 A...5/6000 A
- meten van werkelijke energie en blindenergie
- dubbeltarief
- totaal- en partieelteller
- display toont verschillende meetwaarden
- verlicht display
- 7 cijferig display 000000.0 kWh
- periodiek opslaan
Opvraagbaar via KNX-bus:
- totaal en partieel verbruik op tariefteller 1 en 2
- actueel opgenomen vermogen per fase en totaalvermogen
- periodiek versturen van telegrammen met meetwaarden
Eigenschappen:
Basisstroom
Frequentie netspanning
Nauwkeurigheidsklasse
Stroombereik
Afmeting
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (netaansluiting)
Voeding (KNX-bus)
Verwijzingen:
Technische informatie

5A
50/60 Hz +/- 2 Hz
1 (1% volgens EN50470-3)
0,01 ... 6 A
4 mod.
IP20
max. 8 mA
-10…55 oC
230/400 V +/- 15%
typ. 30 V=
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Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

grijs

1

TE370
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Bedieningen
Renovatie is een perfect moment om een KNX-installatie te overwegen ter verhoging van het woonen bedieningscomfort. Hager biedt een reeks van designoplossingen voor een eenvoudige bediening
van uw installatie, zoals de Berker B.IQ en KNX-Touchsensoren. Daarnaast zijn er KNX-tastsensoren,
KNX-bewegingsmelders en -thermostaten die, net als alle bedieningen, een hoge mate van functionaliteit en flexibiliteit bieden.

110

112

Berker B.IQ

116

Berker Touchsensoren
TS Sensor

122

Berker Touchsensoren
R.1/R.3

124

KNX-tastsensoren

126

KNX-tastsensoren
met thermostaat

128

Impulsdrukker
met geïntegreerde busaankoppelaar

131

Schakelaars overig

132

Vlakkewandmodules
Batterij en zonnecel

133

Wandzenders EnOcean

135

Beknopt overzicht afdekramen

136

Bedieningen
Berker by Hager

Afstandsbedieningen

111

Afstandsbedieningen KNX-RF
Afstandsbedieningen worden
gebruikt voor de aansturing van
verlichting, rolluiken en andere
KNX-uitgangen. De afstandsbedieningen zijn beschikbaar in 2-,
4-, 6- of 18-voudige uitvoering in
een modern en fris design.
Afstandsbedieningen
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System

TU402

Functies:
- labelvenster naast de toetsen voor het noteren van de
geprogrammeerde functie
- 2-/4-voudige uitvoeringen zijn eenvoudig aan een sleutelhanger
te bevestigen
- 2-/4-voudige uitvoeringen zijn te vergrendelen door een toets
aan de zijkant
- 18-voudige uitvoering bevat 6 knoppen en 3 groepen (schuifschakelaar)
Eigenschappen:
Afmetingen (hxbxd)
		
Omgevingstemperatuur
Voeding

TU402/TU404:
TU406/TU418:

83x47x16 mm
134x50x16 mm
0...45 °C
2x3 V Lithium batterij, type CR2430

Verwijzingen:
Technische informatie

TU406
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Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

2-voudig, polarwit met donkergrijze rand
4-voudig, polarwit met donkergrijze rand
6-voudig, polarwit
18-voudig, polarwit met donkerblauwe rand

1
1
1
1

TU402
TU404
TU406
TU418

TU418
Drukschakelaar KNX-RF IP55
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System

TRE302

Functies:
- instellingen van andere zenders met gelijk aantal knoppen kunnen
worden overgenomen door toetsencombinatie
- voor montage op vlakke wand
- met demontagebeveiliging
Eigenschappen:
Afmetingen (hxbxd)		
83x47x16 mm
Beschermingsgraad
IP55
Omgevingstemperatuur
0...45 °C
Voeding
2x3 V Lithium batterij, type CR2430
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Uitvoering

Verp.

1-voudig, batterijvoeding, polarwit
2-voudig, batterijvoeding, polarwit

1
1
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Bestelnr.

TRE301
TRE302

Comfortabele oplossingen

Laat u inspireren door comfortabele oplossingen met het KNX-systeem van Hager.
In ’s-Hertogenbosch is een nieuwe demoruimte geopend: de Hager Expo. In deze moderne
ruimte kan de bezoeker diverse oplossingen voor wonen en werken ervaren. Installateurs,
system integrators, elektrotechnische groothandelaren, projectontwikkelaars en architecten
zijn allen welkom in de Hager Expo, om samen met de consument of zakelijke eindgebruiker
inspiratie op te doen voor hun project.
De Hager Expo is tijdens kantoortijden op afspraak te bezoeken.

www.hager.nl/expo

Productfocus
Berker B.IQ

Berker B.IQ
Creatieve allrounder
Een scala aan KNX-comfortfuncties staat u ter beschikking met de Berker B.IQ. De uitvoeringen van de
B.IQ stemmen exact overeen met de Berker B.7-lijn die zo, met de schakelaars en wandcontactdozen,
een ideale partner is voor de Berker B.IQ. De varianten in zwart glas en aluminium geven direct een
fraaie uitstraling aan een ruimte.
Meer over de B.7-serie en andere Berker by Hager designs vindt u in de catalogus ‘Schakelmateriaal
Berker by Hager 2014-2015’, aan te vragen via www.hager.nl/documentatie.
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Frameless design

De B.IQ is een echt staaltje sublieme vormgeving. De B.IQ
staat op zichzelf en heeft geen afdekraam nodig. Met zijn
licht gebogen oppervlak, subtiele verlichting aan weerszijden en de beschikbaarheid in verschillende materialen is hij
echt een sieraad voor iedere ruimte.

In harmonie met Berker B.7-design

De Berker B.IQ is leverbaar in polarwit kunststof, polarwit
en zwart gehard glas, edelstaal en aluminium. Deze materialen en kleuren zijn ook beschikbaar in de Berker designlijn
B.7. Hierdoor kan zonder concessies een B.IQ gecombineerd worden met bijpassend schakelmateriaal.

Geïntegreerde thermostaat

De Berker B.IQ is beschikbaar in verschillende uitvoeringen:
standaard, comfort en met geïntegreerde thermostaat. Deze
laatste is ideaal als de klant ook de kamertemperatuur wilt
kunnen regelen zonder extra bedienpunten in de ruimte aan
te leggen.

Passend in één enkele inbouwdoos

Bedieningen
Berker by Hager

Of u nu een 1-voudige of 5-voudige uitvoering met thermostaat wenst, alle varianten hebben voldoende aan één
enkele inbouwdoos.

Verkrijgbaar in kunststof polarwit, in glas in de kleuren polarwit en zwart, in aluminium en in geborsteld edelstaal.
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Tastsensoren Berker B.IQ
standaard en comfort
Berker B.IQ is een KNX bedienelement waarmee verlichting,
jaloezieën, scènes, etc. bediend
kunnen worden. Zijn ‘frameless’
design is uniek en beschikbaar

in verschillende materialen en
kleuren. Zowel het design als de
gebruikte kleuren en materialen
komen overeen met designlijn
Berker B.7. De B.IQ is daarmee

uitermate geschikt om te combineren met wandcontactdozen
en andere functionaliteiten uit de
B.7-serie.

B.IQ tastsensoren standaard
Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie en scènefuncties. De toegepaste applicatiesoftware bepaalt de functie. Hiermee zijn alle toetsen
te gebruiken voor de gekozen functie. Indien een combinatie van
schakel-, impuls-, dim-, jaloezie en scènefuncties gewenst is dan
past u de comfortuitvoering toe.
Functies:
- toepasbaar in enkele universele inbouwdoos
- met demontagebeveiliging
- met blauwe voedingsled en witte statusleds (tekstveldverlichting)
- bijpost voor lichtscène-tastsensor
7516 30 93

Eigenschappen:
Afmetingen 1-, 2- en 3-voudige uitvoering
Afmetingen 4-voudige uitvoering
Omgevingstemperatuur

88x88 mm
88x118 mm
-5...45 °C

Opmerking:
B.IQ-tastsensoren worden toegepast in combinatie met
KNX-inbouwbusaankoppelaar 7504 00 01

u pag. 172

Verwijzingen:
Technische informatie
Tekstvelden

u pag. 248
u pag. 118

Uitvoering

1-voudig

2-voudig

3-voudig

4-voudig

4-voudig
lichtscènes

7516 10 99
7516 10 90
7516 10 92
7516 10 94
7516 10 93

7516 20 99
7516 20 90
7516 20 92
7516 20 94
7516 20 93

7516 30 99
7516 30 90
7516 30 92
7516 30 94
7516 30 93

7516 40 99
7516 40 90
7516 40 92
7516 40 94
7516 40 93

7516 86 99
7516 86 90
7516 86 92
7516 86 94
7516 86 93

Bestelnr.

kunststof, polarwit mat
glas, polarwit
glas, zwart
aluminium
edelstaal

Bestelnr.

Bestelnr.

Bestelnr.

Bestelnr.

B.IQ tastsensoren comfort
Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie en scènefuncties of een
combinatie van deze functies.
Functies:
- met demontagebeveiliging
- met blauwe voedingsled en witte statusleds (tekstveldverlichting)
- bijpost voor lichtscène-tastsensor
- blokkeerbaar via 3-toetsbediening
- alarmtelegram na lostrekken van busaankoppelaar 1 bit of 1 byte
- één- en tweevlaksbediening programmeerbaar
- 1-vlaksbediening voor schakelen, impuls, dimmen en jaloezie
7516 15 94

Eigenschappen:
Afmetingen 1-, 2- en 3-voudig
Afmetingen 4-voudig
Omgevingstemperatuur

88x88 mm
88x118 mm
-5...45 °C

Opmerking:
B.IQ-tastsensoren worden toegepast in combinatie met
KNX-inbouwbusaankoppelaar 7504 00 01

u pag. 172

Verwijzingen:
Technische informatie
Tekstvelden

u pag. 248
u pag. 118

Uitvoering

2-voudig

3-voudig

4-voudig

7516 15 99
7516 15 90
7516 15 92
7516 15 94
7516 15 93

7516 25 99
7516 25 90
7516 25 92
7516 25 94
7516 25 93

7516 35 99
7516 35 90
7516 35 92
7516 35 94
7516 35 93

7516 45 99
7516 45 90
7516 45 92
7516 45 94
7516 45 93

Bestelnr.

kunststof, polarwit mat
glas, polarwit
glas, zwart
aluminium
edelstaal

116

1-voudig

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

Bestelnr.

Bestelnr.

Tastsensoren Berker B.IQ
met thermostaat
B.IQ tastsensoren met kamerthermostaat en display
Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie en scènefuncties en kamertemperatuurregeling of een combinatie van deze functies.

Eigenschappen:
Afmetingen 3-voudige uitvoeringen
Afmetingen 4-voudige uitvoeringen
Afmetingen 5-voudige uitvoeringen
Omgevingstemperatuur

88x120 mm
88x149 mm
88x179 mm
-5...45 °C

Verwijzingen:
Technische informatie
Tekstvelden
KNX-inbouwbusaankoppelaar (bestelnr. 7504 00 03)
IR-handzender bestelnummer 2779

u pag. 248
u pag. 118
u pag. 172
u pag. 118

Bedieningen
Berker by Hager

7566 35 92

Functies:
- toepasbaar in enkele universele inbouwdoos
- met demontagebeveiliging
- met blauwe voedingsled en witte statusleds (tekstveldverlichting)
- LC-display met symbolen en verlichting, schakelbaar via object
- weergave van bedrijfsmodus, regelblokkering, binnen-, buitentemperatuur, tijd (tijdsbron benodigd)
- tekstweergave (ASCII-formaat)
- met 2 extra display-functietoetsen
- toetsenhulpfunctie kan worden geactiveerd
- omvang eindgebruikersdisplaymenu programmeerbaar
- bijpost voor lichtscène-tastsensor
- één- en tweevlaksbediening programmeerbaar
- 1-vlaksbediening voor schakelen, impuls, dimmen en jaloezie
- dimmen op basis van bereik
- jaloezie-bedieningsconcepten kort-lang-kort en lang-kort
programmeerbaar
- alarmtelegram na lostrekken van busaankoppelaar 1 bit of 1 byte
- voor kamertemperatuur en 2 schakelklokfuncties met weekprogramma
- voor verwarmen en/of koelen met of zonder extra stand
- presentietoets voor comfortverlenging programmeerbaar
- met toetsenblokkeerfunctie
Functies temperatuurregeling:
- voor individuele regeling van één ruimte
- bedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus
- voor continue (PI-) of schakelende (2-punts-)regeling van max.
2 regelkringen
- temperatuurmeting via interne en/of externe sensor (wegingsverhouding instelbaar)
- geschikt voor verwarmen en koelen
B.IQ tastsensoren met IR-functionaliteiten:
- B.IQ tastsensoren met IR-functionaliteit zijn te bedienen met
afstandsbediening, bestelnummer 2779.

3-voudig

4-voudig

5-voudig

B.IQ tastsensoren met thermostaat
kunststof, polarwit mat
glas, polarwit
glas, zwart
aluminium
edelstaal

7566 35 99
7566 35 90
7566 35 92
7566 35 94
7566 35 93

7566 45 99
7566 45 90
7566 45 92
7566 45 94
7566 45 93

7566 55 99
7566 55 90
7566 55 92
7566 55 94
7566 55 93

B.IQ IR-tastsensoren met thermostaat
kunststof, polarwit mat
glas, polarwit
glas, zwart
aluminium
edelstaal

7566
7566
7566
7566
7566

7566
7566
7566
7566
7566

7566
7566
7566
7566
7566

Uitvoering

Bestelnr.

Technische wijzigingen onder voorbehoud

36
36
36
36
36

99
90
92
94
93

Bestelnr.

46
46
46
46
46

99
90
92
94
93

Bestelnr.

56
56
56
56
56

99
90
92
94
93
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Tastsensoren Berker B.IQ
Toebehoren
Tekstveldhouder B.IQ
Functies:
- te verlichten door statusled op B.IQ

Uitvoering

Verp.

tekstveldhouder voor B.IQ 1-, 2-, en 3-voudig, transparant
tekstveldhouder voor B.IQ 4-voudig, transparant
tekstveldhouder voor B.IQ 5-voudig, transparant

1
1
1

Bestelnr.

7590 00 80
7590 00 81
7590 00 82

IR-afstandsbediening
Afstandsbediening voor B.IQ tastsensoren met IR-functionaliteit.
Functies:
- met 8 kanaaltoetsen (aan/uit, dimfunctie)
- met 3 kanaalgroep-toetsen A, B, C
- met 3 kanaalgroep-leds (ook zend- en batterijstatus-led)
- RC5-code

2779
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Eigenschappen:
Batterijen (niet meegeleverd)
Levensduur batterij
IR-kanalen
IR-bereik
Afmetingen (bxhxd)
Voeding

4 x micro, alkaline (LR 03)
ca. 3 jaar
24
ca. 10 m
192x53x23 mm
6 V=

Uitvoering

Verp.

IR-afstandsbediening voor B.IQ met IR-functionaliteit

1

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

2779

Bedieningen
Berker by Hager

Functioneel en fraai

Met het Berker by Hager aanbod KNX-schakelaars maakt u de installatie niet alleen comfortabel, maar ook een lust voor het oog. Neemt u bijvoorbeeld de B.IQ; deze KNX-schakelaars zijn
verkijgbaar in diverse materialen en kleuren, waaronder glas en edelstaal.
De materialen en kleuren vormen een perfecte harmonie met designlijn B.7. Zo kan binnen een
ruimte een stijlvolle combinatie van schakelmateriaal worden gemaakt.
Vraag de catalogus Schakelmateriaal Berker by Hager 2014-2015 aan op onze site.

www.hager.nl/berker

Technische wijzigingen onder voorbehoud
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Productfocus
KNX-Touchsensoren

KNX-Touchsensoren
TS Sensor en R.1/R.3
Met hun extreem vlakke bouw en minimalistische design zijn de Berker KNX-Touchsensoren een fraai
sieraad aan de muur. Schakelen wordt een bijzondere belevenis. Tot wel acht functies zijn verborgen
onder het slanke oppervlak. De eenvoudige bediening met lichte 'touch' is genoeg om schakelaar-,
impuls-, dimmer- en jaloeziefuncties of opgeslagen scènes te activeren. De geïntegreerde busaankoppeling garandeert een eenvoudige installatie. Alleen de uitvoeringen met thermostaat vereisen
een extra 24V-voeding. De KXN-Touchsensor TS Sensor is de al langer bekende variant; daarbij is
de KNX-Touchsensor beschikbaar in de designlijnen R.1 en R.3, beide in zwart en polarwit glas. De
KNX-Touchsensor R.1 heeft afgeronde contouren, de R.3-uitvoering heeft strakke vormen.
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Bediening door lichte aanraking

De KNX-Touchsensoren kenmerken zich door de verfijnde
interactie. Een lichte aanraking op het glazen oppervlak
is voldoende voor het activeren van de gewenste functie.
Door ledverlichting achter het glas wordt daarbij ook subtiel
feedback gegeven aan de gebruiker, zodat er geen twijfel
kan bestaan of er juist gedrukt is.

Geraffineerd ontwerp

De KNX-Touchsensor TS Sensor is met zijn strakke,
rechthoekige vorm en vlak op de muur liggende positie een
sieraad aan de muur. De KNX-Touchsensoren R.1 en R.3
sluiten door hun vormgeving naadloos aan op het R.1en R.3-designprogramma. Zo hoeven geen concessies
gemaakt te worden wanneer een installatie met R.1- of
R.3-schakelmateriaal uitgebreid wordt en kan een fraaie
touchsensor ingezet worden.

Eenvoudig aan te sluiten

Bedieningen
Berker by Hager

Doordat de KNX-Touchsensoren uitgerust zijn met geïntegreerde busaankoppelaar zijn ze eenvoudig aan te sluiten
op de buskabel van een KNX-installatie. Hierdoor kunnen
ze in notime functioneel zijn.

KNX-Touchsensor TS Sensor: verkrijgbaar in een basisversie en
geconfigureerd met individueel opschrift. In polarwit glas, zwart
glas en alulook glas.

KNX-Touchsensor R.1/R.3: verkrijgbaar in polarwit
glas en zwart glas.
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KNX-Touchsensoren
TS Sensor
De Berker TS Sensor is een KNX
bedienelement waarmee verlichting, jaloezieën, scènes, etc.
bediend kunnen worden.

Het glazen oppervlak zorgt voor
een minimalistische strakke uitstraling.

Zowel het design als de gebruikte kleuren komen overeen
met designlijn Berker B.7 met
glazen afdekramen.

Inbouwdoos 2-voudig voor Touchsensoren
Voor inbouw- en hollewandmontage.
Eigenschappen:
Freesgat-diameter
Freesgat-afstand
Afmetingen (bxhxd)

2x68 mm
71 mm
68x139x48 mm

Uitvoering

Verp.

inbouwdoos, 2-voudig

1

Bestelnr.

1871

1871

KNX-Touchsensor TS Sensor
Voor schakel-, impuls-, dim- en jaloeziefuncties, of een combinatie
van deze functies.
Functies:
- KNX-bediening, door lichte aanraking van het glazen oppervlak
- geschikt voor verticale montage
- oproepen, instellen en opslaan van 8 lichtscènes
- bijpost voor lichtscène tastsensor
- met geïntegreerde busaankoppelaar
- voor montage vlak op de wand is inbouwdoos met bestelnummer
1871 noodzakelijk
- voor montage met adapterring (5 mm vrij van de wand) is een
universele 2-voudige inbouwdoos benodigd
- toepassing van adapterring voor demontagebeveiliging, vorming
van schaduwvoegen en bijzondere inbouwomstandigheden
- met demontagezuignap
- met een blauwe voedingsled en witte statusleds
Eigenschappen:
Opbouwhoogte
Afmetingen (lxb)
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

5,7 mm
86x160 mm
max. 12,5 mA
-5...45 °C
typ. 30 V=

Opmerking:
U kunt de TS Sensor laten configureren met individuele bedrukking;
hiervoor maakt u gebruik van de configurator op www.hager.nl/berker
Verwijzingen:
Technische informatie
Vlakke montage mogelĳk met 2-voudige inbouwdoos
voor glassensor bestelnummer 1871

1-voudig

2-voudig

3-voudig

4-voudig

TS Sensor comfort
glas, polarwit
glas, zwart
glas, alu

7514 18 30
7514 18 35
7514 10 34

7514 28 30
7514 28 35
7514 20 34

7514 38 30
7514 38 35
7514 30 34

7514 48 30
7514 48 35
7514 40 34

TS Sensor comfort, geconfigureerd
glas, polarwit
glas, zwart
glas, alu

7514 19 30
7514 19 35
7514 11 34

7514 29 30
7514 29 35
7514 21 34

7514 39 30
7514 39 35
7514 31 34

7514 49 30
7514 49 35
7514 41 34

Uitvoering

122

u pag. 247

Bestelnr.

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

Bestelnr.

Bestelnr.

KNX-Touchsensoren
TS Sensor met thermostaat
KNX-Touchsensor TS Sensor met thermostaat
Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloeziefuncties en kamertemperatuurregeling, of een combinatie van deze functies.

Eigenschappen:
Opbouwhoogte
Omgevingstemperatuur
Afmetingen (lxb)
Busbelasting
Vermogensopname
Voeding (KNX-bus)
		

Bedieningen
Berker by Hager

Functies:
- KNX-bediening, door lichte aanraking van het glazen oppervlak met
geïntegreerde thermostaat
- geschikt voor verticale montage
- voor montage vlak op de wand is inbouwdoos met bestelnummer
1871 noodzakelijk
- voor montage met adapterring (5 mm vrij van wand) is een
universele 2-voudige inbouwdoos benodigd
- externe 24V-voeding benodigd
- met geïntegreerde busaankoppelaar
- met adapterring voor demontagebeveiliging en vorming van
schaduwvoegen
- met demontagezuignap
- met blauwe voedingsled en witte statusleds
- leddisplay met pictogrammen
- weergave van bedrijfsmodus, regelblokkering, binnen-, buitentemperatuur, tijd (tijdsbron benodigd)
- met 2 extra display-sensorvlakken
- omvang eindgebruikersdisplaymenu programmeerbaar
- indicator voor dim-, positie-, helderheids- en temperatuurwaarden
1 en 2 bytes
- één- en tweevlaksbediening programmeerbaar
- sensorvlakken door object blokkeerbaar
Functies temperatuurregeling:
- voor individuele regeling van één ruimte
- bedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus
- voor verwarmen en/of koelen met of zonder extra stand
- regelparameters voor verwarmings- resp. koellichamen vooraf
ingesteld
- voor continue (PI-) of schakelende (2-punts-) regeling
- temperatuurmeting via interne en/of externe sensor (wegingsverhouding instelbaar)
- met toetsblokkeerfunctie
5,7 mm
-5...45 °C
86x160 mm
5,2 mA
max. 0,5 W
typ. 30 V=
+ externe voeding 24 V=

Opmerking:
U kunt de TS Sensor laten configureren met individuele bedrukking;
hiervoor maakt u gebruik van de configurator op www.hager.nl/berker
Verwijzingen:
Technische informatie
Vlakke montage mogelĳk met 2-voudige inbouwdoos
voor glassensor bestelnummer 1871

u pag. 247
u pag. 122
2-voudig

3-voudig

TS Sensor comfort met thermostaat
glas, polarwit
glas, zwart
glas, alu

7564 20 30
7564 20 35
7564 20 34

7564 30 30
7564 30 35
7564 30 34

TS Sensor comfort met thermostaat, geconfigureerd
glas, polarwit
glas, zwart
glas, alu

7564 21 30
7564 21 35
7564 21 34

7564 31 30
7564 31 35
7564 31 34

Uitvoering

Bestelnr.

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.
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KNX-Touchsensoren
R.1/R.3
KNX-Touchsensor R.1/R.3
Voor schakel-, impuls-, dim- en jaloeziefuncties, of een combinatie
van deze functies.
Functies:
- KNX-bediening, door lichte aanraking van het glazen oppervlak
- geschikt voor verticale montage
- oproepen, instellen en opslaan van 8 lichtscènes
- bijpost voor lichtscène tastsensor
- met geïntegreerde busaankoppelaar
- met een blauwe voedingsled en witte statusleds
- perfect te combineren met designlijn R.1 en R.3
- voor montage in universele 2-voudige inbouwdoos of inbouwdoos
met bestelnummer 1871

R.3

Eigenschappen:
Afmetingen (lxb)
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

81x152x10 mm
max. 12,5 mA
-5...45 °C
typ. 30 V=

Opmerking:
U kunt de TS Sensor laten configureren met individuele bedrukking;
hiervoor maakt u gebruik van de configurator op www.hager.nl/berker
Verwijzingen:
Technische informatie

1-voudig

Uitvoering
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u pag. 249

Bestelnr.

2-voudig
Bestelnr.

3-voudig
Bestelnr.

4-voudig
Bestelnr.

R.1/R.3
R.1 glas, polarwit
R.1 glas, zwart
R.3 glas, polarwit
R.3 glas, zwart

7514 18 60
7514 18 65
7514 18 50
7514 18 55

7514 28 60
7514 28 65
7514 28 50
7514 28 55

7514 38 60
7514 38 65
7514 38 50
7514 38 55

7514 48 60
7514 48 65
7514 48 50
7514 48 55

R.1/R.3, geconfigureerd
R.1 glas, polarwit
R.1 glas, zwart
R.3 glas, polarwit
R.3 glas, zwart

7514 11 60
7514 11 65
7514 11 50
7514 11 55

7514 21 60
7514 21 65
7514 21 50
7514 21 55

7514 31 60
7514 31 65
7514 31 50
7514 31 55

7514 41 60
7514 41 65
7514 41 50
7514 41 55

Technische wijzigingen onder voorbehoud

KNX-Touchsensoren
R.1/R.3 met thermostaat
KNX-Touchsensor R.1/R.3 met thermostaat
Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloeziefuncties en kamertemperatuurregeling, of een combinatie van deze functies.

Eigenschappen:
Opbouwhoogte
Omgevingstemperatuur
Afmetingen (lxb)
Busbelasting
Vermogensopname
Voeding (KNX-bus)
		

Bedieningen
Berker by Hager

R.1

Functies:
- KNX-bediening, door lichte aanraking van het glazen oppervlak
met geïntegreerde thermostaat
- geschikt voor verticale montage
- perfect te combineren met designlijn R.1 en R.3
- voor montage met adapterring (5 mm vrij van wand) is een
universele 2-voudige inbouwdoos benodigd
- externe 24V-voeding benodigd
- met geïntegreerde busaankoppelaar
- met blauwe voedingsled en witte statusleds
- leddisplay met pictogrammen
- weergave van bedrijfsmodus, regelblokkering, binnen-, buitentemperatuur, tijd (tijdsbron benodigd)
- met 2 extra display-sensorvlakken
- omvang eindgebruikersdisplaymenu programmeerbaar
- indicator voor dim-, positie-, helderheids- en temperatuurwaarden
1 en 2 bytes
- één- en tweevlaksbediening programmeerbaar
- sensorvlakken door object blokkeerbaar
Functies temperatuurregeling:
- voor individuele regeling van één ruimte
- bedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus
- voor verwarmen en/of koelen met of zonder extra stand
- regelparameters voor verwarmings- resp. koellichamen vooraf
ingesteld
- voor continue (PI-) of schakelende (2-punts-) regeling
- temperatuurmeting via interne en/of externe sensor
(wegingsverhouding instelbaar)
- met toetsblokkeerfunctie
5,7 mm
-5...45 °C
81x152x10 mm
5,2 mA
max. 0,5 W
typ. 30 V=
+ externe voeding 24 V=

Opmerking:
U kunt de TS Sensor laten configureren met individuele bedrukking;
hiervoor maakt u gebruik van de configurator op www.hager.nl/berker
Verwijzingen:
Technische informatie

u pag. 249

2-voudig

3-voudig

Touchsensor R.1/R.3 met thermostaat
R.1 glas, polarwit
R.1 glas, zwart
R.3 glas, polarwit
R.3 glas, zwart

7564 20 60
7564 20 65
7564 20 50
7564 20 55

7564 30 60
7564 30 65
7564 30 50
7564 30 55

Touchsensor R.1/R.3 met thermostaat, geconfigureerd
R.1 glas, polarwit
R.1 glas, zwart
R.3 glas, polarwit
R.3 glas, zwart

7564 21 60
7564 21 65
7564 21 50
7564 21 55

7564 31 60
7564 31 65
7564 31 50
7564 31 55

Uitvoering

Bestelnr.

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.
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KNX-bedienelementen
KNX-tastsensoren
Tastsensoren worden via de
buskabel aan een KNX-installatie
gekoppeld en kunnen worden
gebruikt voor schakel-, impuls-,

dim- en jaloeziefuncties. Tastsensoren worden toegepast met
de afdekramen voor de verschillende series.

KNX-tastsensoren
Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie en scènefuncties. De toegepaste applicatiesoftware bepaalt de functie. Hiermee zijn alle toetsen
te gebruiken voor de gekozen functie. Indien een combinatie van
schakel-, impuls-, dim-, jaloezie en scènefuncties gewenst is, dan
past u de comfortuitvoering toe.

Design S.1/B.3/B.7

Functies:
- toepasbaar in enkele universele inbouwdoos
- met demontagebeveiliging
- bijpost voor lichtscène-tastsensor
- de 4-voudige tastsensoren in de serie S.1/B.3/B.7 en K.1/K.5
kunnen uitsluitend worden gebruikt met afdekramen met grote
uitsnede
- tastsensoren in de series S.1/B.3/B.7/K.1/K.5 en Arsys worden
toegepast in combinatie met KNX-inbouwbusaankoppelaar
bestelnummer 7504 00 01
u pag. 172
Eigenschappen:
Omgevingstemperatuur

-5...45 °C

Opmerkingen:
Tastsensor is uitgerust met geïntegreerde busaankoppelaar
(2)
Alleen voor afdekramen met grote uitsparing
(1)

Design Q.1/Q.3

Verwijzingen:
Beknopt overzicht afdekramen

2-voudig

Berker S.1/B.3/B.7
voor wit en polarwit
voor antraciet en alulook

7516 13 80
7516 13 85

7516 23 80
7516 23 85

7516 33 80 7516 43 80(2) 7516 88 80(2)
7516 33 85 7516 43 85(2) 7516 88 85(2)

Berker Q.1/Q.3
polarwit, soft finish(1)
antraciet, soft finish(1)

7514 12 29
7514 12 26

7514 22 29
7514 22 26

7514 32 29
7514 32 26

7514 42 29
7514 42 26

Berker K.1/K.5
polarwit
antraciet
aluminium
edelstaal

7516 13 70
7516 13 75
7516 13 74
7516 13 73

7516 23 70
7516 23 75
7516 23 74
7516 23 73

7516 33 70
7516 33 75
7516 33 74
7516 33 73

7516 43 70(2)
7516 43 75(2)
7516 43 74(2)
7516 43 73(2)

7516 88 70(2)
7516 88 75(2)
7516 88 74(2)
7516 88 73(2)

Design Arsys

Berker Arsys
wit, glanzend
polarwit, glanzend
licht brons, mat
edelstaal, mat

7516 11 42
7516 11 49
7516 11 44
7516 11 43

7516 21 42
7516 21 49
7516 21 44
7516 21 43

7516 41 42
7516 41 49
7516 41 44
7516 41 43

7516 87 42
7516 87 49
7516 87 44
7516 87 43

Berker Arsys met tekstveld
wit, glanzend
polarwit, glanzend
licht brons, mat
edelstaal, mat

7516 10 42
7516 10 49
7516 10 44
7516 10 43

7516 20 42
7516 20 49
7516 20 44
7516 20 43

7516 40 42
7516 40 49
7516 40 44
7516 40 43
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Bestelnr.

Bestelnr.
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3-voudig
Bestelnr.

4-voudig

4-voudig
lichtscènes

1-voudig

Uitvoering

Design K.1/K.5

u pag. 136

Bestelnr.

Bestelnr.

KNX-bedienelementen
KNX-tastsensoren
Tastsensoren worden via de
buskabel aan een KNX-installatie
gekoppeld en kunnen worden
gebruikt voor schakel-, impuls-,
dim- en jaloeziefuncties.

De comfortuitvoeringen bieden
extra functionaliteiten ten opzichte van de standaarduitvoeringen. Tastsensoren worden
toegepast met de afdekramen

voor de verschillende series. Een
overzicht van veelvoorkomende
ramen vindt u op pag. 136.

KNX-tastsensoren comfort
Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie en scènefuncties, of een
combinatie van deze functies.

Design S.1/B.3/B.7

Functies:
- met demontagebeveiliging
- bijpost voor lichtscène-tastsensor
- één- en tweevlaksbediening programmeerbaar
- 1-vlaksbediening voor schakelen, impuls, dimmen en jaloezie
- de 4-voudige tastsensoren in de series S.1/B.3/B.7 en K.1/K.5
kunnen uitsluitend worden gebruikt met afdekramen met grote uitsnede
- tastsensoren in de series S.1/B.3/B.7/K.1/K.5 en Arsys worden
toegepast in combinatie met KNX-inbouwbusaankoppelaar
bestelnr. 7504 00 01
u pag. 172
Eigenschappen:
Omgevingstemperatuur
Tekstvelden (bxh)

-5...45 °C
52x25 mm

Opmerkingen:
(1)
Tastsensor is uitgerust met geïntegreerde busaankoppelaar
(2)
Alleen voor afdekramen met grote uitsparing
Verwijzingen:
Beknopt overzicht afdekramen

1-voudig

2-voudig

Berker S.1/B.3/B.7 comfort
voor wit en polarwit
voor antraciet en alulook

7516 17 80
7516 17 85

7516 27 80
7516 27 85

7516 37 80 7516 47 80(2)
7516 37 85 7516 47 85(2)

Berker Q.1/Q.3 comfort
polarwit, soft finish(1)
antraciet, soft finish(1)

7514 13 29
7514 13 26

7514 23 29
7514 23 26

7514 33 29
7514 33 26

7514 43 29
7514 43 26

Berker K.1/K.5 comfort
polarwit
antraciet
aluminium
edelstaal

7516 17 70
7516 17 75
7516 17 74
7516 17 73

7516 27 70
7516 27 75
7516 27 74
7516 27 73

7516 37 70
7516 37 75
7516 37 74
7516 37 73

7516 47 70(2)
7516 47 75(2)
7516 47 74(2)
7516 47 73(2)

Berker Arsys comfort
wit, glanzend
polarwit, glanzend
licht brons, mat
edelstaal, mat

7516 16 42
7516 16 49
7516 16 44
7516 16 43

7516 26 42
7516 26 49
7516 26 44
7516 26 43

Uitvoering

Design K.1/K.5

Design Arsys

u pag. 136

Bestelnr.
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Bestelnr.

3-voudig
Bestelnr.

4-voudig
Bestelnr.

7516 46 42
7516 46 49
7516 46 44
7516 46 43
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Design Q.1/Q.3

KNX-bedienelementen
KNX-tastsensoren met thermostaat
Tastsensoren worden via de
buskabel aan een KNX-installatie
gekoppeld en kunnen worden
gebruikt voor schakel-, impuls-,
dim- en jaloeziefuncties.

De comfortuitvoeringen bieden
extra functionaliteiten ten opzichte van de standaarduitvoeringen. Tastsensoren worden
toegepast met de afdekramen
voor de verschillende series.

KNX-tastsensoren met thermostaat
Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie en scènefuncties en kamertemperatuurregeling of een combinatie van deze functies.

Design S.1/B.3/B.7

Design Q.1/Q.3

Functies:
- toepasbaar in enkele universele inbouwdoos
- met demontagebeveiliging
- LC-display met symbolen en verlichting, schakelbaar via object
- weergave van bedrijfsmodus, regelblokkering, binnen-, buitentemperatuur, tijd (tijdsbron benodigd)
- met 2 extra display-functietoetsen
- omvang eindgebruikersdisplaymenu programmeerbaar
- bijpost voor lichtscène-tastsensor
- één- en tweevlaksbediening programmeerbaar
- 1-vlaksbediening voor schakelen, impuls, dimmen en jaloezie
- alarmtelegram na lostrekken van busaankoppelaar 1 bit of 1 byte
- met kamertemperatuurschakelklok
- voor verwarmen en/of koelen met of zonder extra stand
- presentietoets voor comfortverlenging programmeerbaar
- met toetsenblokkeerfunctie
- de 3- en 4-voudige tastsensoren met thermostaat kunnen uitsluitend worden gebruikt met afdekramen met grote uitsnede
- tastsensoren in de series S.1/B.3/B.7 en K.1/K.3 worden
toegepast in combinatie met KNX-inbouwbusaankoppelaar,
bestelnr. 7504 00 01
u pag. 172
Functies temperatuurregeling:
- voor individuele regeling van één ruimte
- bedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus
- voor continu (PI-) of schakelende (2-punts-)regeling van
max. 2 regelkringen
- temperatuurmeting via interne en/of externe sensor
(wegingsverhouding instelbaar)
- geschikt voor verwarmen en koelen
Eigenschappen:
Omgevingstemperatuur

-5...45 °C

Opmerkingen:
tastsensor is uitgerust met geïntegreerde busaankoppelaar
Alleen voor afdekramen met grote uitsparing

(1)
(2)

Verwijzingen:
Beknopt overzicht afdekramen

u pag. 136
2-voudig

3-voudig(2)

5-voudig(2)

Berker S.1/B.3/B.7
voor wit en polarwit
voor antraciet en alulook

7566 27 80
7566 27 85

7566 37 80
7566 37 85

7566 57 80
7566 57 85

Berker Q.1/Q.3
polarwit, soft finish(1)
antraciet, soft finish(1)

7566 27 29
7566 27 26

7566 37 29
7566 37 26

7566 57 29
7566 57 26

Berker K.1/K.5
polarwit
antraciet
aluminium
edelstaal

7566 27 70
7566 27 75
7566 27 74
7566 27 73

7566 37 70
7566 37 75
7566 37 74
7566 37 73

7566 57 70
7566 57 75
7566 57 74
7566 57 73

Uitvoering

Bestelnr.

Bestelnr.

Bestelnr.

Design K.1/K.5
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KNX-bedienelementen
Toebehoren
Tekstvelden met venster voor designlijn Arsys

Uitvoering

Verp.

voor Arsys, helder transparant
voor Arsys, grijs transparant
voor Arsys, bruin transparant
voor Arsys, helder transparant

1
1
1
1

Bestelnr.

7596 00 03
7596 00 04
7596 00 05
7596 00 06

7596 00 04

Tekstveldbladen A4 voor Q.1/Q.3-tastsensoren
Functies:
- geschikt voor inktjet- en laserprinters
- UV-bestendig
- sjabloon voor MS Word-formaat is te downloaden
via www.hager.nl /berker
Verp.

voor Q.1/Q.3 tastsensor 1-v, 8 velden
voor Q.1/Q.3 tastsensor 2-v, 18 velden
voor Q.1/Q.3 tastsensor 3-v, 30 velden
voor Q.1/Q.3 tastsensor 4-v, 42 velden

1
1
1
1

Bestelnr.

9498 29 01
9498 30 02
9498 31 03
9498 32 04
Bedieningen
Berker by Hager

9498 29 01

Uitvoering
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KNX-bedienelementen
KNX-tastsensoren met thermostaat
Tastsensor comfort voor R.1/R.3 design
Voor schakel-, impuls-, dim- en jaloeziefuncties. De R.1/R.3 tastsensoren worden toegepast met R.1/R.3-afdekramen.
Functies:
- toepasbaar in enkele universele inbouwdoos
- busaankoppeling is geïntegreerd in inbouwelement
- inbouwelement en afdekking dienen separaat
besteld te worden
7504 10 04

Eigenschappen:
Inbouwdiepte
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding
Verwijzingen:
Beknopt overzicht (R.1/R.3) afdekramen

18 mm
10 mA
-5...45 °C
typ. 30 V=
u pag. 136

Uitvoering

7516 18 69
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1-voudig

2-voudig

7504 10 04

7504 20 04

7516 18 69
7516 18 65

7516 28 69
7516 28 65

Bestelnr.

Inbouwelement
tastsensor comfort, R.1/R.3
Afdekking
R.1/R.3, polarwit glanzend
R.1/R.3, zwart glanzend

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

KNX-bedienelementen
KNX-tastsensoren
Impulsdrukker inbouwelement met
geïntegreerde busaankoppelaar
Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties.
Functies:
- KNX-bediening
- wippen van de designinbouwprogramma’s
gebruiken
- met geïntegreerde busaankoppelaar
- met programmeertoets
- met rode programmeerled en rode statusleds
7514 10 00

Eigenschappen:
Netspanning
Omgevingstemperatuur
Inbouwdiepte
Busbelasting
Verwijzingen:
Beknopt overzicht afdekramen

typ. 30 V=
-5...45 °C
32 mm
4 mA
u pag. 136

Uitvoering

Bestelnr.

7514 10 00
7514 11 00
7514 20 00
7514 21 00

Bedieningen
Berker by Hager

1-voudig, 1 bedienpunt
1-voudig, 2 bedienpunten (met 0-stand)
2-voudig, 1 bedienpunt per wip
2-voudig, 2 bedienpunten per wip (met 0-stand)

Wippen
Voor impulsdrukkerinbouwelement.
Verwijzingen:
Beknopt overzicht afdekramen
Het complete aanbod vindt u in de catalogus
Schakelmateriaal Berker by Hager 2014-2015,
aan te vragen via www.hager.nl/catalogus

u pag. 136

1-voudig
Bestelnr.

Uitvoering

Design S.1/B.3/B.7

Design Q.1/Q.3

Design K.1/K.5

2-voudig
Bestelnr.

Berker S.1/B.3/B.7
wit glanzend
polarwit glanzend
polarwit mat
antraciet mat
alu mat gelakt

1620 89 82
1620 89 89
1620 19 09
1620 16 06
1620 14 04

1623 89 82
1623 89 89
1623 19 09
1623 16 06
1623 14 04

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft finish
antraciet soft finish, gelakt

1620 60 89
1620 60 86

1623 60 89
1623 60 86

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend
antraciet mat, gelakt
aluminium geëloxeerd
edelstaal

1405 70 09
1405 70 06
1405 70 03
1405 70 04

1435 70 09
1435 70 06
1435 70 03
1435 70 04

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend
zwart glanzend

1620 20 89
1620 20 45

1623 20 89
1623 20 45

Design R.1/R.3
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KNX-bedienelementen
Schakelaars overig
Impulsdrukker met geïntegreerde busaankoppelaar,
opbouw IP44
Voor schakel-, impuls-, dim en jaloeziefuncties. Speciaal voor buitentoepassingen door de IP44 beschermingsgraad in Berker Aquatec
design.
Functies:
- met geïntegreerde busaankoppelaar
- met programmeertoets
- met rode programmeerled en rode statusleds
- busaansluiting via aansluitklem
- Wago-verbindingsklemmen voor 3 draden invoegbaar
7519 10 00

Eigenschappen:
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

IP44 met wip
5 mA
-5...45 °C
typ. 30 V=

Uitvoering

Verp.

impulsdrukker 1-voudig, 1 bedienpunt
impulsdrukker 1-voudig, 2 bedienpunten (met 0-stand)
impulsdrukker 2-voudig, 1 bedienpunt per wip
impulsdrukker 2-voudig, 2 bedienpunten per wip (met 0-stand)

1
1
1
1

Bestelnr.

7519 10 00
7519 11 00
7519 20 00
7519 21 00

Wippen
Voor impulsdrukker IP44
Verwijzingen:
Meer uitvoeringen vindt u in de catalogus Schakelmateriaal
Berker by Hager 2014-2015, aan te vragen via
www.hager.nl/catalogus
Uitvoering

7599 10 00

132

grijs
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1-voudig
Bestelnr.

2-voudig
Bestelnr.

7599 10 00

7599 20 00

Schakelaars Berker.Net
Drukknoppen vlakkewandmodules, batterij
Voor schakel-, impuls-, dim-,
jaloezie en scènefuncties.
Vlakkewandmodules worden
gebruikt met afdekramen van
de gewenste Berker designlijn.
Doordat ze vlak op een wand
te bevestigen zijn en draadloos

communiceren, zijn ze perfect
toepasbaar op plaatsen waar
geen bekabeling aanwezig is.
Ook toepassing op bijvoorbeeld
glazen wanden is mogelijk.

Drukknoppen vlakkewandmodules, batterijvoeding
Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie en scènefuncties
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System

Eigenschappen:
Voeding
Levensduur batterij
Opbouwhoogte
Omgevingstemperatuur

1 x 3V-lithiumbatterij (type CR 2430)
ca. 5 jaar
14 mm
-5...45oC
1-voudig

2-voudig

Berker S.1/B.3/B.7
wit glanzend
polarwit glanzend
polarwit mat
aluminium mat (gelakt)
antraciet mat

8565 52 82
8565 52 89
8565 52 88
8565 52 83
8565 52 85

8565 62 82
8565 62 89
8565 62 88
8565 62 83
8565 62 85

Berker Q.1/Q.3
polarwit soft finish
antraciet soft finish

8565 52 29
8565 52 26

8565 62 29
8565 62 26

Berker K.1/K.5
polarwit glanzend
antraciet mat
aluminium mat
edelstaal mat

8565 52 79
8565 52 75
8565 52 77
8565 52 73

8565 62 79
8565 62 75
8565 62 77
8565 62 73

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend
zwart glanzend

8565 52 39
8565 52 31

8565 62 39
8565 62 31

Uitvoering

Bestelnr.

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.
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Bedieningen
Berker by Hager

Design R.1/R.3

Functies:
- met configuratieled
- met indicatie van batterijstatus
- te gebruiken als één- of tweevlaksschakelaar
- met demontagebeveiliging
- voor montage op vlakke wand
- bovenste en onderste bedienvlakken onafhankelijk van elkaar te
programmeren

Schakelaars Berker.Net
Drukknoppen vlakkewandmodules, zonnecel
Drukknoppen vlakkewandmodules, zonnecelvoeding
Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie en scènefuncties
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System

Design R.1/R.3

Functies:
- met configuratieled
- te gebruiken als één- of tweevlaksschakelaar
- met demontagebeveiliging
- voor montage op vlakke wand
- bovenste en onderste bedienvlakken onafhankelijk van elkaar te
programmeren
Eigenschappen:
Voeding
Opbouwhoogte
Omgevingstemperatuur

geïntegreerde zonnecel
14 mm
-5...45oC

1-voudig

2-voudig

Berker S.1/B.3/B.7
wit glanzend
polarwit glanzend
polarwit mat
aluminium mat (gelakt)
antraciet mat

8565 51 82
8565 51 89
8565 51 88
8565 51 83
8565 51 85

8565 61 82
8565 61 89
8565 61 88
8565 61 83
8565 61 85

Berker R.1/R.3
polarwit glanzend
zwart glanzend

8565 51 39
8565 51 31

8565 61 39
8565 61 31

Uitvoering
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Bestelnr.
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Bestelnr.

KNX-bedienelementen
Onderhoudsvrije wandzenders EnOcean
De wandzenders maken gebruik
van EnOcean techniek. Hierbij
wordt de kinetische energie van
het indrukken van de wip omgezet naar elektrisch energie om
een draadloos telegram uit te
zenden. Deze wandzender heeft

hierdoor geen voeding nodig in
de vorm van bijvoorbeeld batterij
of zonnecel.

Onderhoudsvrije wandzenders EnOcean
Voor schakel-, dim en jaloeziefuncties
Functies:
-- op basis van EnOcean-technologie
-- te integreren in een KNX-installatie met
EnOcean-gateway TYC120
-- gateway is geschikt voor 32 kanalen
Eigenschappen:
Omgevingstemperatuur
Relatieve luchtvochtigheid (zonder condens)

-25...65 °C
0...95%

Verwijzingen:
Gateway TYC120

u pag. 178

Uitvoering

1-voudig

2-voudig

2411 10 06
2411 10 09
2411 10 89

2412 10 06
2412 10 09
2412 10 89

Bestelnr.

Bestelnr.

Bedieningen
Berker by Hager

Berker S.1/B.3/B.7
antraciet, mat
polarwit, mat
polarwit, glanzend
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Beknopt overzicht
Berker by Hager afdekramen
Berker by Hager afdekramen diverse designlijnen

S.1

Opmerking:
Onderstaand ziet u een selectie afdekramen, die veel toegepast
worden. Voor 4- en 5-voudige ramen, ramen met tekstveld of ramen
in andere kleuren en materialen verwijzen we u graag naar de
catalogus Schakelmateriaal Berker by Hager 2014-2015, aan te
vragen via www.hager.nl/catalogus
1-voudig

2-voudig

3-voudig

grote
uitsparing

Berker S.1
wit, glanzend
polarwit, glanzend
polarwit, mat
antraciet, mat
alulook, mat

1011 89 82
1011 89 89
1011 99 09
1011 99 49
1011 99 39

1012 89 82
1012 89 89
1012 99 09
1012 99 49
1012 99 39

1013 89 82
1013 89 89
1013 99 09
1013 99 49
1013 99 39

1309 89 82
1309 89 89
1309 99 09
1309 99 49
1309 99 39

Berker B.3 (raam/binnenring)
aluminium geëloxeerd/polarwit
aluminium geëloxeerd/antraciet

1011 39 04
1011 300 4

1012 39 04
1012 300 4

1013 39 04
1013 300 4

1309 39 04
1309 300 4

1012 69 19
1012 66 26

1013 69 19
1013 66 26

1309 69 19
1309 66 26

Uitvoering

B.3

Bestelnr.

Bestelnr.

Bestelnr.

Bestelnr.

Deze serie is ook beschikbaar in de kleuren rood, geel, bruin, zwart geëloxeerd.

B.7
Berker B.7
polarwit mat
antraciet mat

1011 69 19
1011 66 26

Deze serie is ook beschikbaar in de materialen glas, edelstaal, aluminium.

Q.1

Q.3

Design K.1/K.5

Berker Q.1
polarwit, soft finish
antraciet, soft finish

1011 60 89
1011 60 86

1012 60 89
1012 60 86

1013 60 89
1013 60 86

1309 60 89
1309 60 86

Berker Q.3
polarwit, soft finish
antraciet, soft finish

1011 60 99
1011 60 96

1012 60 99
1012 60 96

1013 60 99
1013 60 96

1309 60 99
1309 60 96

Berker K.1/K.5 (horizontaal)
polarwit glanzend
antraciet mat
aluminium
edelstaal

1313 70 09
1313 70 06
1313 70 03
1313 70 04

1363 70 09
1363 70 06
1363 70 03
1363 70 04

1373 70 09
1373 70 06
1373 70 03
1373 70 04

1309 70 09
1309 70 06
1309 70 03
1309 70 04

Berker Arsys (horizontaal)
polarwit, glanzend

1313 00 69

1363 00 69

1373 00 69

Deze serie is ook beschikbaar in de kleuren wit, bruin en in de materialen edelstaal, aluminium.

Berker R.1
polarwit, glanzend
zwart, glanzend
Design Arsys

1011 21 89
1011 21 45

1013 21 89
1013 21 45

Deze serie is ook beschikbaar in de materialen glas, edelstaal, aluminium, beton, leisteen, leder, eikenhout, acryl.

Berker R.3
polarwit, glanzend
zwart, glanzend

1011 22 89
1011 22 45

Deze serie is ook beschikbaar in de materialen glas, edelstaal, aluminium.

Design R.1

Design R.3
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1012 21 89
1012 21 45
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1012 22 89
1012 22 45

1013 22 89
1013 22 45

Bedieningen
Berker by Hager

Aansprekende designs

De tastsensoren van Berker by Hager zijn verkrijgbaar in vrijwel alle Berker designs. Zo is de
KNX-schakelaar perfect af te stemmen op de rest van het interieur. In deze catalogus zijn de
meest voorkomende afdekramen opgenomen.
Wilt u meer varianten zien, vraagt u dan de Berker by Hager catalogus aan op onze website.

www.hager.nl/catalogus
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Grafische bedieningen
Grafische bedieningen van Hager spitsen zich elk toe op een specifiek toepassingsgebied. Eén ding
hebben ze alle gemeen: ze geven – met een minimaal ruimtebeslag - op overzichtelijke wijze een groot
aantal bedieningsmogelijkheden en bieden veel informatie aan de gebruiker. Comfort en eenvoud in
bediening zijn de uitgangspunten. Tevens zijn de grafische bedieningen flexibel en eenvoudig aan te
passen aan veranderende eisen en wensen.

138

142

Berker Master Control

144

Berker IP Control

145

KNX-infodisplays

146

Touchscreens

147

Touchscreens
Toebehoren

149

tebis KNX-visualisering

150

Grafische
bedieningen

Visualiseringssysteem domovea

139

Productfocus
domovea
visualisatie

Visualisatie domovea
Inzicht en controle
Met KNX domovea heeft Hager visualisering voor intelligente gebouwautomatisering ontwikkeld, die vergaand voorgeconfigureerd is en daarmee bijzonder eenvoudig te installeren en bedienen. Speciaal voor
woonhuizen en kleinbedrijf. Deze ontwikkeling wordt continu voortgezet om de eindgebruiker een steeds
krachtiger systeem in handen te geven dat in gebruik eenvoudig is en blijft.
Eenvoudige configuratie en praktische automatische functies die op een logische wijze op elkaar
aansluiten, vormen de basis. Hiermee hebben professionals sneller en gemakkelijker succes dan
met andere visualisatiepakketten. domovea maakt gebruik van de gegevensbestanden van de reeds
geprogrammeerde KNX-installatie en ondersteunt hiermee als enige pakket zowel de KNX-System
mode (ETS) als de KNX-Easy mode (TX100B-programmering).
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Gebruiksgemak met de app

domovea is als app te downloaden in de Google Play Store
en de App Store (iPad en iPhone). Configuratie van de app
is niet nodig; deze wordt automatisch vanuit de domoveaserver geïmporteerd. Toegang tot de KNX-installatie is
vanaf iedere locatie mogelijk: rondom huis communiceert
de app via wifi met de KNX-installatie en vanaf overige
locaties via het domovea-internetportaal. Via het domoveainternetportaal kunnen tevens live-videostreams bekeken
worden.

Kalenderfunctie

Met de kalenderfunctie is de eindgebruiker in staat om dagprogramma’s te creëren, waarin bepaald wordt welke acties
op welke tijdstip automatisch in de KNX-installatie moeten
worden uitgevoerd. Het dagprogramma kan rekening houden met het feit of bewoners wel of niet aanwezig zijn en
kan tijdelijk geheel of gedeeltelijk worden overgeslagen.

Eenvoudig plaatsen

Grafische
bedieningen

domovea is groot en bescheiden tegelijk. Groot in het
aantal mogelijkheden, bescheiden in afmeting en energieverbruik. Het plaatsen van de 106 mm (6 module) brede
DIN-railmodule in de verdeler zal geen problemen geven.
De TJA450 servermodule maakt gebruik van standaardaansluitingen. Het lage energieverbruik (4 Watt) zorgt ervoor dat
een kleine 24V-voeding volstaat en de server 24 uur per dag
in bedrijf kan blijven tegen zeer lage energiekosten en zeer
geringe warmteontwikkeling.
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Visualisatie domovea
Server en software
domovea is een grafisch bedienings- en visualiseringssysteem,
toegesneden op de woningmarkt
en kleinere utiliteit.

Het kenmerkt zich door eenvoud
in installatie en configuratie en
een intuïtieve bediening vanaf
vaste en mobiele schermen.

Meer informatie over
domovea u pag. 250

domovea-server
Fungeert als gateway tussen de KNX-installatie en IP-gebaseerde
bedieningsschermen. Bevat tevens de benodigde software voor
bediening van de KNX-installatie en visualisatie op de bedieningsschermen.
Configuratiemodus:
KNX-TP: Easy | System

TJA450

Functies hardware:
- 3 x USB-aansluiting
- 1 x RJ45-ethernetaansluiting
- domovea-serversoftware embedded
- USB-stick met configuratiesoftware + clientsoftware
(voor Windows®)
Functies software:
- configuratiesoftware voor het maken/wijzigingen van de bedienings- en visualisatieschermen
- clientsoftware voor het bedienen van de KNX-installatie vanaf een
Windows pc
- software-updates gratis te downloaden vanaf www.domovea.com
- apps gratis te downloaden vanaf Google Play Store en
Apple App Store
Eigenschappen:
Afmeting
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (hulpvoeding)
Voeding (KNX-bus)

6 mod.
IP20
max. 10 mA
-0…45 oC
max. 150 mA, 24 V=
typ. 30 V=

Opmerking:
Om de installatie onderweg te bedienen, is toegang tot het domoveainternetportaal nodig. Deze toegangsrechten zijn apart verkrijgbaar
met de TJ550 of via het domovea-startpakket TJ451.
Verwijzingen:
Technische informatie

u pag. 252

Uitvoering

Verp.

DIN-railmodule, grijs

1

Bestelnr.

TJA450

Startpakket domovea-visualisatie
Bevat de benodigde componenten om domovea-visualisatie te
realiseren voor zowel lokale bediening via LAN als bediening op
afstand via het domovea-internetportaal.

TJA451

Functies:
Het startpakket bestaat uit:
- TJA450 domovea-server
+ ingebouwde licentiesleutel voor het domovea-internetportaal
- TGA200 voedingsmodule (hulpvoeding)
Verwijzingen:
Technische informatie
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u pag. 252

Uitvoering

Verp.

startpakket

1
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Bestelnr.

TJA451

Visualisatie domovea
Server en software
Remote access stick voor domovea
Bevat de licentiesleutel om de domovea-server aan het domoveainternetportaal te koppelen. Bediening en visualisatie op afstand
worden gerealiseerd met het domovea-internetportaal.
Functies:
- USB-stick met licentiesleutel
- voor het koppelen van 1 domovea-server aan het domovea-portal
TJ550
Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

USB-stick

1

TJ550

KNX/USB-interface met domovea-softwaresuite
Hiermee kan een Windows-pc ingezet worden als domovea-server en
via de KNX/USB-interface verbonden worden met de KNX-installatie.
Configuratiemodus:
KNX-TP: Easy | System
Functies:
- KNX/USB-interface
- domovea-software op USB-stick (server-, configuratie- en
clientsoftware)
- verbindingskabel USB, 1 m
- software updates gratis te downloaden vanaf www.domovea.com
- apps voor smartphone en tablet gratis te downloaden vanaf
Google Play Store en Apple App Store
Eigenschappen:
Afmetingen
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

90x51x25 mm
IP20
max. 5 mA
-0…45 oC
typ. 30 V=

Uitvoering

Verp.

DIN-railmodule, grijs

1

Bestelnr.

TJ701A
Grafische
bedieningen

TJ701A
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Berker Master Control
Berker Master Control
Vrij programmeerbaar meld- en bedieningstableau met resistief TFT-aanraakdisplay.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

7574 00 12

7590 00 21

Functies:
- 50 interactieve pagina’s met elk tot 16 weergave-elementen (max. 400) programmeerbaar
- weergave-elementen te gebruiken voor het oproepen van voorgedefinieerde of vrij
programmeerbare functies
- vrij selecteerbare landstalen (Codepage) per weergavepagina
- koppelen van interactieve pagina’s mogelijk
- oproep van interactieve pagina’s via KNX/EIB-object
- displayverlichting, duur, activeringstype en helderheid in 2 stappen instelbaar
- achtergrondbitmaps invoegbaar (bijv. sjablonen)
- 50 storingsmeldingen programmeerbaar
- weergave van de laatste 20 storingsmeldingen via meldingsvensters, akoestisch te
signaliseren
- oproepen van e-mails
- verzenden van voorgedefinieerde e-mails
- weergave van max. 8 RSS-newsfeeds
- tekstweergave (ASCII-formaat)
- functies bijv. schakelen/dimmen/jaloezie/lichtscènes/verwarmen/modi/datum/tijd
- functies bijv. toegangscontrole, geleiding, indicator, waarde-aanwijzing met/zonder
grenswaardevorming
- oproepen, instellen en opslaan van 24 lichtscènes met max. 32 uitgangen
- aanwezigheidssimulatie met registratie en weergave van typ. dagverlopen
- geïntegreerde meldinstallatie voor bewaking van vensters/deuren/binnenkamers
- 4 paswoordniveaus voor gedifferentieerde toegangsbevoegdheden in te stellen
- met geïntegreerde real-time klok met datum, synchroniseerbaar
- weekschakelklok met 16 kanalen en telkens 8 schakeltijden
- astroprogramma voor functies bij zonsopgang/-ondergang
- intelligente functies bijv. tijdselementen/logicafuncties/multiplex/programmeerbaar
- gegevenslogger voor de registratie, evaluatie en weergave van meetpunten als
diagram
- remotebediening via pc mogelijk
- met RJ45-poort voor LAN-aansluiting
- programmeerbaar via USB-interface, netwerk of KNX
- geïntegreerde Piëzo-zoemer
- busaansluiting via aansluitklem
- met schroefklemmen
Eigenschappen:
Combinaties cascadeerbaar
Displaykleuren
Grafisch beeldscherm
Grafisch geheugen
Grenswaarde
Opgenomen vermogen
Opgenomen vermogen (display uit)
TFT-beeldscherm
Stroombereik
Afmetingen (bxhxd)
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (hulpspanning)
Voeding (KNX-bus)

80
4096
320x240/240x320 px
ca. 4 MB
max. 32
ca. 13,8 W
ca. 5 W
5,7 inch
0,08...100 A
221x141x46 mm
typ. 150 mW
-5…45 oC
230 V~ 50/60 Hz
typ. 30 V=

Uitvoering

Verp.

polarwit
antraciet

1
1

7574 00 12
7574 00 13

Bestelnr.

Inbouwdoos
wit

1

7590 00 21

Afdekramen Berker Master Control
Het afdekraam is d.m.v. een klikverbinding met de Berker Master
Control verbonden.

7594 01 01
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Uitvoering

Verp.

glas, polarwit
edelstaal
glas, aluminium
glas, zwart

1
1
1
1
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Bestelnr.

7594 01 01
7594 01 03
7594 01 04
7594 01 05

Berker IP Control
Berker IP Control
Fungeert als gateway tussen de KNX-installatie en IP-gebaseerde bedieningsschermen. Bevat tevens de benodigde software voor bediening van de KNX-installatie en
visualisatie op de bedieningsschermen.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System
Functies:
- KNX-server voor aansturen tot max. 15 clients met KNX-data
- beheer van 50 gebruikers voor de besturing van de toegangsbevoegdheid
- centrale bedienings- en visualisatie-eenheid voor KNX via
webbrowser
- ondersteuning van gebruikelijke webbrowsers (IE, Firefox enz.)
- ook met Apple te gebruiken
- vrij configureerbaar grafisch bedieningsoppervlak voor de weergave
op het pc-scherm
- geïntegreerde elementbibliotheek met standaard-bedieningselementen
- tot 20 bedieningsconfiguraties voor verschillende toepassingen
- ingebruikneming en programmering zonder ETS via web-browser
- ingebruikneming/onderhoud op afstand van KNX-installaties via internet
mogelijk
- configuratietool voor uitvoeren van IP-instellingen en parametreringen
- aansturen en visualiseren van bijv. jaloezieën, lampen, verwarming, ventilatie,
alarm, sensoren
- centraalfuncties/scenario’s voor verwarming, jaloezie, verlichting etc. door
eindgebruiker configureerbaar
- met geïntegreerde controller voor logicafuncties (verbindingen, grenswaardeverwerking)
- realiseren van lichtscènes met elk tot 28 telegrams
- met week- en jaarschakelklokfunctie
- tijdactualisering via internet NTP-server en zenden op de KNX
- met gebeurtenismelder voor bijv. status-/alarmmeldingen per mail
- aansluiting van netwerkcamera’s mogelijk
- aansluiting van externe bedieningstoestellen met JAVA-ondersteuning
(bijv. tablet) via WLAN
- besturing van multimedia-applicaties
- database-koppeling voor opslag van gebruiks-/verbruiksdata v.d. KNX-installatie
- voor LAN-verbinding van afzonderlijke KNX-installaties
- met te updaten flash-controller voor latere functie-uitbreidingen
- met status-led voor bedrijfsgereedheid, dataverwerking, KNX-communicatie,
LAN-status
- met RJ45-poort voor LAN-aansluiting
- gebruik aan de onbegrensde uitgang van de KNX-voeding mogelijk
(stroomopname in acht nemen)
- busaansluiting via aansluitklem
- met schroefklemmen
Eigenschappen:
Ontvangbare adressen
Opgenomen vermogen
Werkgeheugen RAM
Afmeting
Omgevingstemperatuur
Voeding (hulpspanning)
Voeding (KNX-bus)

Grafische
bedieningen

7571 00 04

max. 32776
max. 5 W
256 MB
8 mod.
-0…35 oC
10 …typ. 30 V=
typ. 30 V=

Opmerkingen:
Voor de inbedrijfname is kennis van netwerktechniek nodig.
Apparaten, zoals bijv. iPhone/iPad, mobiele telefoon en PDA kunnen
via internet worden verbonden.
Versie 5.0 kan alleen in combinatie met de overeenkomstig
gemarkeerde apparaten (R5.0) worden gebruikt.

Uitvoering

Verp.

lichtgrijs

1
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Bestelnr.

7571 00 04
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KNX-infodisplays
Infodisplays
Geven tekstueel informatie weer en bieden de mogelijkheid om acties
uit te voeren in de KNX-installatie.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

Design S.1/B.3/B.7

Design Q.1/Q.3

Functies:
- demontagebeveiliging
- LCD-display met verlichting
- programmeerbaar op 1, 2 of 4 regels
- 16 tekens per regel op max. 12 pagina’s
- voor weergeven en genereren van acties
- voor max. 48 meldgroepen
- met Piëzo-signaalgever
- optische/akoestische alarmmeldingen accepteerbaar
- toepasbaar in enkele universele inbouwdoos
- menutalen Duits en Engels
Eigenschappen:
Omgevingstemperatuur
Verwijzingen:
KNX-infodisplays worden toegepast in combinatie met
KNX-inbouwbusaankoppelaar 7504 00 01

Design K.1/K.5

Design Arsys

146

-5…45 oC

u pag. 172

Uitvoering

Verp.

Berker S.1/B.3/B.7
wit, glanzend
polarwit, glanzend
polarwit, mat
antraciet, mat
alulook, mat

1
1
1
1
1

7586 00 52
7586 00 59
7586 00 89
7586 00 85
7586 00 83

Berker Q.1/Q.3
polarwit, soft finish
antraciet, soft finish

1
1

7586 00 29
7586 00 26

Berker K.1/K.5
polarwit
antraciet
aluminium
edelstaal

1
1
1
1

7586 00 79
7586 00 75
7586 00 71
7586 00 73

Berker Arsys
wit, glanzend
polarwit, glanzend
licht brons, mat
edelstaal, mat

1
1
1
1

7586 00 42
7586 00 49
7586 00 44
7586 00 43
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Bestelnr.

Touchscreens
Met de Hager touchscreens
worden flexibiliteit en eenvoud

binnen ieders handbereik gebracht.

Touchscreen 15”
15” inbouwtouchscreen o.a. geschikt voor domovea en tebis
KNX-visualisatie.

TJ060B

Functies:
- display: TFT 15” horizontaal, 1024x768, 250 cd/m²
- touchscreen: resistive 15”
- frontpaneel: 15” display, horizontaal en symmetrisch
- kleur: zwart, hoogglans
- processor: AMD Sempron 2,19 GHz CPU
- besturingssysteem: Windows XP embedded, op 4 GB Flashdisk
Ingebouwde interfaces:
- KNX-TP interface
- 2 x Ethernet 10/100
- 1xRS232
- 5 x USB 2.0
- DVI
- PS2
- FireWire IEEE 1394
- schakelaar
- luidspreker en microfoon
- microfoonschakelaar
Eigenschappen:
RAM-geheugen
Afmetingen frame
Inbouwafmetingen (bxhxd)
Omgevingstemperatuur
Voeding (netvoeding)
Verwijzingen:
Technische informatie

1 GB
501x351 mm
455x317x73 mm
0…35 oC
230 V~ / 50 Hz
u pag. 253

Uitvoering

Verp.

touchscreen 15”, hoogglans zwart
inbouwdoos voor TJ060B

1
1

Bestelnr.

TJ060B
TJ061B

Touchscreen 8”
8” inbouwtouchscreen biedt op beperkt oppervlak mogelijkheid tot flexibel
plaatsen van groot aantal ’schakelaars’. Is te combineren met afdekramen
in verschillende designs.

TJC080

Grafische
bedieningen

Configuratiemodus:
KNX-TP: System
Functies:
- resistief aanraakscherm
- 16:9 formaat
- resolutie 800x480 pixels
- horizontaal toepasbaar
- voorinbouw in de wand
- bijbehorende afdekramen in verschillende designs verkrijgbaar
- bijbehorende inbouwdoos verkrijgbaar
- ondersteunt alleen KNX-functies
- grafische afbeeldingen in de stijl van visualiseringspakket domovea
- eenvoudig te configureren via ETS-plugin
- werkt zelfstandig zonder server
- ingebouwde nabijheidssensor voor in-/uitschakelen scherm
- automatische helderheidsregeling
- wachtwoordbeveiliging op 3 niveaus: instellingen, configuratie en uitschakelen
27 verschillende knopfuncties:
- maximum aantal knoppen: 255
- maximum aantal houders: 128
Eigenschappen:
Opgenomen vermogen hulpvoeding
Opgenomen vermogen hulpvoeding in stand-by
Afmetingen zonder lijst (lxbxh)
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (hulpvoeding)
Voeding (KNX-bus)
Verwijzingen:
Technische informatie

max. 11 W
ca. 3W
177x112x32 mm
IP20
typ. 6,5 mA
0…35 oC
24 V=
typ. 30 V=
u pag. 253

Uitvoering

Verp.

touchscreen 8”, hoogglans zwart
inbouwdoos voor touchscreen TJC080

1
1
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Bestelnr.

TJC080
TJW080
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Touchscreens
Touchscreen 5”
5” inbouwtouchscreen voornamelijk in te zetten als flexibele 'KNXsuperschakelaar' en te combineren met afdekramen in verschillende
designs.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

TJC050

Functies:
- resistief aanraakscherm
- 16:9 formaat
- resolutie 480x272 pixels
- horizontaal en verticaal toepasbaar
- voor inbouw in de wand
- bijbehorende afdekramen in verschillende designs verkrijgbaar
- bijbehorende inbouwdoos verkrijgbaar
- ondersteunt alleen KNX-functies
- grafische afbeeldingen in de stijl van visualiseringspakket domovea
- eenvoudig te configureren via ETS-plugin
- werkt zelfstandig zonder server
- ingebouwde nabijheidssensor voor in-/uitschakelen scherm
- automatische helderheidsregeling
- wachtwoordbeveiliging op 3 niveaus: instellingen, configuratie en
uitschakelen
27 verschillende knopfuncties:
- maximum aantal knoppen: 255
- maximum aantal houders: 128
Eigenschappen:
Opgenomen vermogen hulpvoeding
Opgenomen vermogen hulpvoeding in standby
Afmetingen zonder lijst (lxbxh)
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Voeding (hulpvoeding)
Voeding (KNX-bus)
Verwijzingen:
Technische informatie
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max. 11 W
ca. 3 W
248x176x37 mm
IP20
0…35 oC
24 V=
typ. 30 V=
u pag. 253

Uitvoering

Verp.

touchscreen, hoogglans zwart
inbouwdoos voor touchscreen TJC050

1
1
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Bestelnr.

TJC050
TJW050

Touchscreens
Toebehoren
Met specifieke inbouwbakken
en afdekramen zijn de TJC
touchscreens niet alleen snel

en eenvoudig in te bouwen, maar
tevens optimaal af te stemmen
op elk interieur.

Afdekramen
Afdekramen met magneetbevestiging in verschillende designs voor
de TJC... touchscreens
Eigenschappen:
Afmetingen 5”-lijst (lxbxd)
Afmetingen 8”-lijst (lxbxd)

193x128x4 mm
268x195x4 mm

TJF080A
Uitvoering

Verp.

5” voor TJ*050, zwart kunststof
5” voor TJ*050, zwart glas
5” voor TJ*050, wit glas
8” voor TJ*080, zwart kunststof
8” voor TJ*080, zwart glas
8” voor TJ*080, wit glas

1
1
1
1
1
1

Bestelnr.

TJF050A
TJF050B
TJF050D
TJF080A
TJF080B
TJF080D

TJF080B

TJF080D
Inbouwdozen voor de TJC... touchscreens

TJW080

160x100x50 mm
230x155x50 mm

Uitvoering

Verp.

inbouwdoos 5”
inbouwdoos 8”

1
1
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Bestelnr.

TJW050
TJW080

149

Grafische
bedieningen

Eigenschappen:
Inbouwmaten 5” (lxbxd)
Inbouwmaten 8” (lxbxd)

Visualisatiesoftware
tebis KNX-visualisering
Tebis KNX-visualisering
Een geavanceerde visualiseringsoplossing bestaande uit een softwaresuite voor Windows® met een uniforme gebruikersinterface voor
de weergave, bediening en bewaking van functies in voornamelijk
KNX-gebouwautomatiseringssystemen. Er zijn verschillende pakketten met elk een eigen maximale installatieomvang.
Functies:
- tebis KNX-visualisering biedt de gebruiker de mogelijkheid middels
een procesdiagram overzicht van de technische processen te verkrijgen, alsmede storingen en alarmen te definiëren en de signalering van alarmen te configureren.
- tebis KNX-visualisering kan als automatische besturing worden
ingezet, doordat acties op gebeurtenissen vooraf zijn gedefinieerd.
Dit gebeurt met 'virtuele apparaten' die ingezet en geparametriseerd kunnen worden, ondersteund door flexibel configureerbare
kalenders en eventuele scripts.
- tebis KNX-visualisering kan niet alleen middels een USB/KNX-interface direct op een KNX-bus worden aangesloten, maar kan tevens
via OPC-servers met andere processen worden gekoppeld.
- verdere functies betreffen o.a. gebruikersbeheer, logging van het
dataverkeer, het logboek en de alarmafhandeling.
Vanaf versie 4.2 is de EIB-editor, in combinatie met de Falcondriver versie 1.6, voor toepassing met KNXnet/IP beschikbaar. Met
de KNX-proceskoppeling kunnen meerdere IP-verbindingen worden
opgebouwd. De apparaat-editor vereenvoudigt nu de koppeling met
apparaten en externe systemen, zodat apparaten met een IP-adres
nu met UDP-commando’s flexibel kunnen worden geïntegreerd. Daardoor ontstaan er geheel nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld op het
gebied van multimedia. Bij dit scala aan functionaliteit staat altijd een
eenvoudige en comfortabele bediening centraal.
Eigenschappen:
Ondersteunde besturingssystemen
Ondersteunde ETS-versies

Microsoft Windows
ETS3, ETS4

Opmerkingen:
Het gebruik van deze software vereist gedegen programmeerkennis
die beschikbaar is binnen het Hager Domoticapartnernetwerk; zie
http://www.hager.nl/domoticapartners
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Uitvoering

Verp.

visualisering, tot 50 groepsadressen
visualisering, tot 100 groepsadressen
visualisering, tot 300 groepsadressen
visualisering, meer dan 300 groepsadressen
visualisering clientsoftware
visualisering ontwerpsoftware

1
1
1
1
1
1
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Bestelnr.

TJ659GB
TJ660GB
TJ661GB
TJ662GB
TJ663GB
TJ665GB

Grafische
bedieningen

Iedereen KNX-installateur

Hager biedt in ’s-Hertogenbosch trainingen voor iedereen. Van beginner met KNX tot
gevordere System mode programmeur; voor iedereen is er een nuttige training beschikbaar. In
ons goed uitgeruste trainingscentrum wordt u door een professionele trainer opgeleid in
het werken met KNX. Omdat Hager gecertificeerd KNX-trainingscentrum is, kunt u ook de
KNX-basiscursus en de KNX advanced course bij ons volgen.
Bekijk het aanbod en schrijf uzelf direct in voor een training op onze website.

www.hager.nl/trainingen

Technische wijzigingen onder voorbehoud
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Systeemmodules
Kwaliteit begint bij de basis. Hager systeemmodules vormen het hart van elke KNX-TP en KNX-RF
installatie en zorgen voor jarenlang probleemloos gebruik. Een uitgebreide reeks modules maakt het
mogelijk een installatie optimaal af te stemmen op de klantbehoefte.
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Inbouwmodules
USB-interface, netvoeding

158

Opbouwmodules
Mediakoppelaar, RF-versterker

160

Systeemmodules

DIN-railmodules
Voeding, USB-interface
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Productfocus
Voedingsmodules

Juiste voeding
gezonde installatie
Voedingen maken deel uit van het hart van een KNX-installatie. Hager biedt sinds jaar en dag voedingen
die garant staan voor een langdurige en betrouwbare spanningsverzorging van de gekoppelde KNX-TP
busdeelnemers. Hieraan worden nu twee producten toegevoegd: een tweevoudige KNX-busvoeding en
een gecombineerde KNX-busvoeding met ingebouwde hulpspanning. Beide nieuwe producten hebben
een breedte van vier modulen, waarmee meer functionaliteit geboden wordt met minder ruimtebeslag.
Immers, niet alleen tijd, maar ook ‘plaats’ is geld.
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Optimale match

Door het brede aanbod is het te allen tijde mogelijk een optimale balans te vinden tussen de gevraagde spannings- en
stroombehoefte en de benodigde ruimte in de verdelerkast.

Duidelijk betrouwbaar

Systeemmodules

Hager voedingen zijn betrouwbaar en robuust. Ze zijn niet
alleen bestand tegen kortsluiting en overbelasting, maar
geven tevens een duidelijke signalering, wanneer zich een
dergelijke situatie voordoet.
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Installatiecomponenten
DIN-railmodules
Veiligheidstransformatoren 12/24 V~
Voor toepassing als hulpvoeding in o.a. KNX-installaties.
Functies:
- kortsluitvast
- gescheiden primaire en secundaire wikkeling
Eigenschappen:
Omgevingstemperatuur
Uitgangsspanning
Voeding
ST312

-20…35 oC
12/24 V~
230 V~

Uitvoering

Mod.

Verp.

Bestelnr.

veiligheidstransformator, 16 VA
veiligheidstransformator, 25 VA
veiligheidstransformator, 40 VA
veiligheidstransformator, 63 VA

4
4
4
6

1
1
1
1

ST313
ST312
ST314
ST315

Voedingsmodule 24 V=
Voor toepassing als hulpvoeding in o.a. KNX-installaties.
Functies:
- beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
- led-indicatie bij kortsluiting en overbelasting
- reset-schakelaar
- quickconnect-aansluitingen

TGA200

Eigenschappen:
Uitgangsspanning
Uitgangsstroom
Afmeting
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Voeding (netvoeding)

24 V=
max. 1 A
4 mod.
IP20
0…45 oC
230 V~ 50/60 Hz

Uitvoering

Verp.

lichtgrijs

1

Bestelnr.

TGA200

Voedingsmodule KNX-bus
Voor het voeden van de KNX-bus.
Functies:
- KNX-busvoeding met ingebouwd filter
- beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
- led-indicatie bij kortsluiting en overbelasting
- quickconnect-aansluitingen

TXA111

Eigenschappen:
Uitgangsspanning TXA111/112
Uitgangsspanning TXA116
Uitgangsstroom TXA111/116
Uitgangsstroom TXA112
Afmeting
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Voeding (netvoeding)

1 x 30 V=
2 x 30 V=
max. 320 mA per uitgang
max. 640 mA
4 mod.
IP20
-5…45 oC
230 V~ 50/60 Hz

Uitvoering

Verp.

1 x 30 V= 320 mA
1 x 30 V= 640 mA
2 x 30 V= 320 mA

1
1
1

TXA116
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Bestelnr.

TXA111
TXA112
TXA116

Installatiecomponenten
DIN-railmodules
Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus + 24 V=
Plaatsbesparende oplossing voor voeden van KNX-bus en separate
hulpspanning 24 V=.
Functies:
- KNX-busvoeding met ingebouwd filter
- beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
- led-indicaties bij kortsluiting en overbelasting per uitgang
- quickconnect-aansluitingen

TXA114

Eigenschappen:
Uitgangsspanning KNX-bus
Uitgangsstroom KNX-bus
Uitgangsspanning hulpspanning
Uitgangsstroom hulpspanning
Afmeting
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Voeding (netvoeding)

30 V=
max. 320 mA
24 V=
max. 640 mA
4 mod.
IP20
-5…45 oC
230 V~ 50/60 Hz

Uitvoering

Verp.

30 V 320 mA + 24 V 640 mA, grijs

1

Bestelnr.

TXA114

Lijnkoppelaar
Voor het galvanisch gescheiden koppelen van twee KNX-buslijnen.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System
Functies:
- werkt als signaalversterker
- configureerbare filtertabel

TYF130

Eigenschappen:
Afmeting
Beschermingsgraad
Busbelasting hoofdlijn
Busbelasting sublijn
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

2 mod.
IP20
typ. 6 mA
typ. 8 mA
-5…45 oC
typ. 30 V=

Uitvoering

Verp.

grijs

1

Bestelnr.

TYF130
Systeemmodules

USB-interface
Voor het koppelen van een pc of ander apparaat met USB-aansluiting
met de KNX-installatie. ETS- en visualiseringssoftware zijn voorbeelden van programma’s die toegang tot de KNX-bus nodig hebben.
Functies:
- USB-B connector

TH101

Eigenschappen:
Max. lengte USB-kabel
Afmeting
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Voeding

5m
2 mod.
IP20
-5…45 oC
vanuit USB-aansluiting

Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

USB-interface, lichtgrijs
programmeerkabel USB, lengte 3 m

1
1

TH101
TH103

Technische wijzigingen onder voorbehoud
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Installatiecomponenten
Inbouwmodules
USB-data-interface
Voor het koppelen van een pc of ander apparaat met USB-aansluiting
met de KNX-installatie. ETS- en visualiseringssoftware zijn voorbeelden van programma’s die toegang tot de KNX-bus nodig hebben.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

7504 00 04

Functies:
- USB-B connector
- compatibel met USB 1.1/2.0 overdrachtsprotocollen
- met flash-controller
- zonder spreidklemmen
Eigenschappen:
Datatransmissiewaarde
Max. lengte USB-kabel
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

max. 9,6 kBaud
5m
IP20
max. 150 mW
-5…45 oC
typ. 30 V=

Uitvoering

Verp.

zwart

1

Bestelnr.

7504 00 04

Netvoeding 24 V=
Voor toepassing als inbouwhulpvoeding in o.a. KNX-installaties.

TP110

Functies:
Aansluitingen:
- ingang 230 V: 2 soepele draden wit; 150 mm lang met adereindhulzen
- uitgang 24 V: 2 soepele draden: 1 x wit ,1 x geel; 150 mm lang met
adereindhulzen
Eigenschappen:
Uitgangsspanning
Uitgangsstroom
Afmetingen (hxbxd)
Beschermingsgraad
Voeding (netvoeding)
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24 V=
max. 250 mA
50x50x24 mm
IP54
230 V~ 50/60 Hz

Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

zwart

1

TP110

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Installatiecomponenten
Opbouwmodules
Mediakoppelaar
Vormt een bidirectionele interface tussen bedrade (KNX-TP) en
draadloze (KNX-RF) componenten in een KNX-installatie.
Configuratiemodus:
KNX-TP: Easy | System
Functies:
- busdeelnemer: zender en ontvanger
- led-indicatie en display voor diagnose
TR131A

Eigenschappen:
Zendfrequentie
Afmetingen (hxbxd)
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)
Verwijzingen:
Technische informatie

868,3 MHz
203x77x26,5 mm
IP30
20 mA
-0…45 oC
typ. 30 V=
u pag. 190

Uitvoering

Verp.

wit

1

Bestelnr.

TR131A

RF-versterker
Vergroot het draadloze bereik door herhaling van het RF-signaal.
Functies:
- bidirectioneel component
868,3 MHz
203x77x26,5 mm
IP30
-0…45 oC
230 V~

Opmerking:
Alle Hager bidirectionele KNX-RF componenten kunnen eveneens als
'repeater' worden ingesteld
Verwijzingen:
Technische informatie

u pag. 190

Uitvoering

Verp.

wit

1

Bestelnr.

TR140A
Systeemmodules

TR140A

Eigenschappen:
Zendfrequentie
Afmetingen (hxbxd)
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Voeding (netvoeding)

Technische wijzigingen onder voorbehoud
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Installatiecomponenten
Opbouwmodules
KNX-RF-ontvanger
Vormt een unidirectionele interface van draadloze (KNX-RF-)componenten naar bedrade (KNX-TP-)componenten in een KNX-installatie.
Configuratiemodus:
- KNX-TP: System

TR351A

Functies:
- busdeelnemer: ontvanger
- 32 kanalen bij inbedrijfstelling met ETS
- maximaal 24 RF-ingangen per kanaal
- schakelstandindicatie in display
Ondersteunde commando’s:
- schakelen aan/uit
- dimmen op/neer
- noodbesturing
- tijdfuncties
- aansturen verwarming
- aanroepen scenario’s
- prioriteit
Eigenschappen:
Zendfrequentie
Afmetingen (hxbxd)
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Verwijzingen:
Technische informatie
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868,3 MHz
203x77x26,5 mm
IP30
20 mA
-0…45 oC
u pag. 190

Uitvoering

Verp.

wit

1

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Best.nr.

TR351A

Betrouwbare, slimme oplossingen

Met KNX-gebouwautomatisering van Hager bent u verzekerd van een toekomstvast
systeem met continuïteit in uitbreidingsmogelijkheden. Het aanbod is compleet; van
complexe utiliteitsprojecten tot woningrenovaties, ook voor uw project is de meest
geschikte oplossing beschikbaar.
Bij de ontwikkelingen van Hager staat gemak voor de installateur en eenvoud voor de
gebruiker centraal.

www.hager.nl

Overige modules
en toebehoren
Met de componenten in dit hoofdstuk kan uw KNX-installatie uitgebreid worden met specifieke functionaliteit; bijvoorbeeld gateways naar andere systemen en modules om analoge signalen te verwerken.
Dit is integratie ten top, waarmee comfort en bedieningsgemak toenemen, doordat het geheel zich als
één systeem gedraagt. Naast het gebruiksaspect is er tevens aandacht voor de configuratiefase, waar
het Easy-programmeertool het configureren van de installatie laagdrempelig maakt.
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Schakelingangen
DIN-railmodules

167

Schakelingangen
Inbouwmodules

168

Combinatie schakelingangen/uitgangen
Inbouwmodules, opbouwmodules
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Busaankoppelaars

172

Analoge modules
DIN-railmodules
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Schakelklokken
DIN-railmodules
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Tijdzender
DIN-railmodules

176

Gateway
DALI
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Gateway
EnOcean, Funk
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Router
DIN-railmodule
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Kameractor

180

Telefoonschakelmodule
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Toebehoren

182

Overige modules, toebehoren

Programmeermiddelen
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Productfocus
TX100B
Easy-tool

Draadloze tool voor
Easy programmeren
Het KNX Easy programma van Hager is uniek in de domoticamarkt. Het draadloze programmeerapparaat TX100B is ideaal om snel een installatie te programmeren. Op de werkplaats bereidt u alles voor
en door de draadloze techniek kunt u op locatie gemakkelijk naar elke ruimte lopen om de installatie te
testen en eventueel nog kleine aanpassingen door te voeren. Programmeren in Easy mode is snel en
eenvoudig te leren. De TX100B werkt op basis van Easy mode met voorgeprogrammeerde functies en
is daardoor zeer laagdrempelig en ook geschikt voor beginners. Hager biedt trainingen aan, zodat u met
de TX100B snel aan de slag kunt met uw (eerste) domoticaproject en domovea-visualisatie.
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Gemak en vrijheid

De TX100B is een handzaam en eenvoudig te bedienen
apparaat, waarmee u zeer snel kleinere installaties (draadloos, bedraad of gemengd) kunt programmeren. Met het
draadloze programmeerapparaat met accuvoeding heeft u
veel bewegingsvrijheid.

Overzichtelijk

Het apparaat heeft een overzichtelijk menu voor vlotte
toegang tot alle functies van het programmeerapparaat. De
geprogrammeerde gegevens slaat u op een USB-stick op
of op een pc via een USB-kabel. Bestanden zijn zo ook te
delen of (gedeeltelijk) op kantoor te programmeren.

Leveringspakket

De TX100B wordt geleverd in een handige opbergkoffer met
ruimte voor accessoires, zoals mediakoppelaar, USB-stick,
reservebatterijen en adapter. U heeft alle componenten om
de installatie succesvol op te leveren bij de hand.

Menu
Producttoepassing
Projectbeheer
Update
Instellingen
Meting
Simulatie

Inst. uitlezen

Overige modules, toebehoren

Aanmaken
Hervatten
Waarderen

Menu

On-line / Off-line

Producttoepassing
Projectbeheer
Update
Instellingen
Meting
Simulatie

TX100 werkt On-line

Inst. uitlezen

Off-line
gaan werken ?
JA

NEE
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Installatiecomponenten
Programmeermiddelen
Programmeertool TX100B is
een unieke draadloze tool voor
programmeren in de KNX Easy
mode. Hager biedt trainingen,
waarin u in één dag leert programmeren met de TX100B.
Kijk op www.hager.nl/trainingen
Programmeertool TX100B voor KNX Easy mode configuratie
Voor de configuratie van Hager KNX-RF componenten en, via de
mediakoppelaar TR131A, van Hager KNX-TP componenten.
Configuratiemodus:
KNX-RF: Easy

TX100B

Functies:
- voor het programmeren van toepassingen: schakelen, dimmen, rolluiken, jaloezieën, tijdschakelingen, scènes en bediening van
verwarming
- controlefunctie: direct testen van de geprogrammeerde functies
- RF-meetinstrument: meten van de storingsgevoeligheid van de
omgeving
- kopiëren van gegevens via USB
- meten van batterijsterkte van alle RF-bedieningen
- meten van het zendbereik van componenten
Kofferinhoud:
- TX100B programmeerapparaat met USB-aansluiting
- 4x NiMH Accu
- USB-verloopkabel (15 cm)
- USB-kabel voor pc-verbinding
- USB-stick
- USB-stick met documentatie
- netvoedingsadapter
Eigenschappen:
Aantal KNX-componenten in Easy installatie
max. 250
Aantal KNX-RF componenten via mediakoppelaar
TR131A verbonden met KNX-TP installatie
max. 63
Reikwijdte* (in open veld)
tot ca. 100 m
Reikwijdte* (in gebouw)
tot ca. 30 m
Afmetingen TX100B
217x75x36 mm
Omgevingstemperatuur
-5…40 oC
Voeding (batterij)
4 x NiMH 1,2 V of
4 x R6 alkaline 1,5V
Opmerking:
De TX100B wordt enkel rechtstreeks geleverd. Registratie van uw
gegevens is nodig om u te kunnen informeren over software-updates.
*Reikwijdte is en blijft afhankelijk van omgevingsfactoren.
Verwijzingen:
Technische informatie

u pag. 198

Uitvoering

Verp.

zilver

1

ETS-programmeersoftware voor KNX System mode
configuratie
Voor de configuratie van Hager KNX-RF componenten en, via de
mediakoppelaar TR131A, van Hager KNX-TP componenten.
Opmerking:
ETS-software is te bestellen of te downloaden bij de KNX-Association
via www.knx.nl/knx-tools
U kunt daar tevens een licentiecode aanschaffen.
Verwijzingen:
Meer informatie
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Bestelnr.

TX100B

Schakelingangen
DIN-railmodules
Voor het koppelen van ingangssignalen met de KNXinstallatie afkomstig van bijv.
pulsdrukkers, schakelaars en
overige ingangscontacten,
windsnelheidssensor, telefooninterface, alarmsignalering van

alarmcentrale, armsignalering
van rookmelders via contact en
pulsuitgangen van meetapparaten.

Universele ingangsmodule
Verwerking van ingangssignalen en koppeling met KNX-installatie.
Configuratiemodus:
KNX-TP: Easy | System

Eigenschappen:
Lengte ingangskabel
Beschermingsgraad
Busbelasting TXA304/TXA306/TXA310
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

max. 100 m
IP30
max. 4/7/15 mA
0…45 oC
typ. 30 V=

Uitvoering

Mod. Verp.

4-voudig, 230 V

4

1

TXA304

Bestelnr.

6-voudig, 24 - 230 V

6

1

TXA306

10-voudig, 230 V

6

1

TXA310

Overige modules, toebehoren

TXA310

Functies:
- noodbesturing
- tijdfuncties
- schakelstandindicatie
- aansturen van verwarming
- scenario’s aanroepen
- prioriteit
- handbediening
- geschikt voor verlichting tot 5 mA
- voedingsuitvaldetectie
- galvanisch gescheiden ingangen
TXA304/TXA310:
- ingangen voor 230 V~
- schakelen aan/uit, dimmen op/neer, bedienen op/neer
(met alarmfunctie)
- pulsdrukkers met en zonder verlichting toegestaan
TXA306:
- ingangen voor 24-230 V~/DC of potentiaalvrij contact
- schakelen aan/uit, dimmen op/neer, bedienen op/neer
(met alarmfunctie) in 2-kanaalsmodus
- pulsteller voor meters
- met alarmniveaus voor tellers
- pulsdrukkers enkel zonder verlichting toegestaan

Technische wijzigingen onder voorbehoud
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Schakelingangen
Inbouwmodules
Inbouwingangen worden vaak
toegepast achter conventionele
schakelaars om het schakelsignaal te koppelen aan de KNX-installatie

Inbouwingangen KNX-RF
Voor het koppelen van ingangssignalen met een KNX-installatie.
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System
Functies:
- quicklink: schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, 2 scènes,
tijdschakeling, maakcontact (NO), prioriteit
- Easy/System mode (aanvullend op bovenstaande functies):
6 extra scènes, statusweergave, 2x alarm
TRB302B

Eigenschappen:
Max. lengte ingangskabel
Afmetingen TRB302A (Øxh)
Afmetingen TRB302B (Øxh)
Omgevingstemperatuur
Voeding TRB302A (batterij TG402)
Voeding TRB302B (netvoeding)

10 m
51x16 mm
53x27 mm
-5…45 oC
3 V Lithium ½ AA
230 V~

Verwijzingen:
Technische gegevens
Aansluiten van inbouwmodules

u pag. 220
u pag. 212

Uitvoering

Verp.

2-voudig, batterijvoeding
2-voudig, 230 V~

1
1

Bestelnr.

TRB302A
TRB302B

Schakelaarinterface
Voor het koppelen van potentiaalvrij contacten met een KNX-installatie, afkomstig van bijv. schakelaars, raamcontacten of thermostaten
Configuratiemodus:
KNX-TP: Easy | System

TXB304

Functies:
- schakelen aan/uit
- dimmen op/neer
- bedienen op/neer (met alarmfunctie)
- noodbesturing
- tijdfuncties
- aansturen van verwarming
- scenario’s aanroepen
- prioriteit
Ingangen:
- voor het aansluiten van potentiaalvrije contacten
- signaalspanning wordt aan de interface onttrokken
Eigenschappen:
Max. lengte ingangskabel
Afmetingen (hxbxd)
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)
Verwijzingen:
Technische gegevens
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5m
35x38x12 mm
IP30
0…45 oC
typ. 30 V=
u pag. 254

Uitvoering

Verp.

2-voudig
4-voudig

1
1

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

TXB302
TXB304

Schakelingangen
Inbouwmodules
Universele interface 8-voudig comfort, inbouw
Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties.
Configuratiemodus:
- KNX-TP: System

Eigenschappen:
Ingang-aftastspanning
Leidinglengte
Uitgangsstroom
Afmetingen (bxhxd)
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

elk kanaal 20 V
max. 10 m
elk kanaal max. 0,8 mA
44x48x32 mm
typ. 150 mW
-5...45 °C
typ. 30 V=

Uitvoering

Verp.

universele interface 8-voudig comfort inbouw, zwart, KNX

1

Bestelnr.

7564 80 01

Overige modules, toebehoren

7564 80 01

Functies:
- met 8 onafhankelijke binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten
- 8 binaire ingangen, 8 uitgangen of 4 binaire ingangen en 4 uitgangen
programmeerbaar
- uitgangen voor led bijv. als status-led
- bijpost voor lichtscène-tastsensor
- starten van het cyclisch zenden ook via schakelobject mogelijk
- objecten: schakelen, geleiding en terugmelding door de uitgang
(enkel toepassing van 4 ingangen/4 uitgangen)
- object voor audio-/videosturing
- tweede bedieningsniveau via object of 3-toetsbediening (enkel
toepassing van 8 ingangen)
- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektron. zekering)
- met schroefklemmen

Technische wijzigingen onder voorbehoud
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Combinatie schakelingangen en -uitgangen
Inbouwmodules
Deze inbouwmodules kunnen
decentraal een schakelsignaal

innemen en tegelijkertijd een
lokale last aansturen.

Inbouwcombinatie 10 A/AC1
Gecombineerde inbouwmodule met 1 ingang en 1 uitgang.
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System

TRB501

Functies:
- quicklink: schakelen, dimmen, 2 scènes, tijdschakeling,
maakcontact (NO), prioriteit
- Easy/System mode (aanvullende op bovenstaande):
6 extra scènes, statusweergave, 2 x alarm
- 1 x 230 V maakcontact
- 1 potentiaalvrije ingang
Eigenschappen:
Contactbelastbaarheid:
gloei-/halogeenlamp 230 V
spaarlampen 230 V
tl-verlichting ongecompenseerd
tl-verlichting parallel gecompenseerd
tl-verlichting met EVSA
conventionele trafo
elektronische trafo
Lengte ingangskabel
Afmetingen (Øxh)
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Voeding (netvoeding)

1500 W
8x 18 W
800 W
250 W
450 W
800 W
600 VA
max. 5 m
52x29 mm
IP30
0…45 oC
230 V~

Uitvoering

Verp.

1 ingang + 1 uitgang

1

Bestelnr.

TRB501

Schakelaarinterface met led-uitgangen
Gecombineerde inbouwmodule met ingangen voor potentiaalvrije
contacten en uitgangen voor het aansturen van ledsignalering.
Configuratiemodus:
KNX-TP: Easy | System

TX308

Functies:
- schakelen aan/uit
- dimmen op/neer
- bedienen op/neer (met alarmfunctie)
- tijdfuncties
- aansturen van verwarming
- scenario’s aanroepen
- prioriteit
Ingangen:
- voor het aansluiten van potentiaalvrije contacten (max.
leidingslengte 5 m)
- signaalspanning wordt aan de interface onttrokken
Led-uitgangen:
- vrij aanstuurbare uitgangen
- hoge efficiëntie leds in tableaus, schakelaars, optocouplers
Eigenschappen:
Contactstroom ingang
Kenmerken leduitgang
Afmetingen (hxbxd)
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)
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0,5 mA
1,8 V=/850 μA
35x38x12 mm
IP30
15 mA
0…45 oC
typ. 30 V=

Uitvoering

Verp.

2 ingangen + 2 uitgangen
4 ingangen + 4 uitgangen
led-kit, 4-voudig, voor de TXB344

1
1
1

Technische wijzigingen onder voorbehoud

Bestelnr.

TXB322
TXB344
TG308

Combinatie schakelingangen en -uitgangen
Opbouwmodules
Opbouwcombinatie 10 A IP55
Gecombineerde opbouwmodule met 1 ingang en 1 uitgang, geschikt
voor gebruik buitenshuis.
Configuratiemodus:
KNX-RF: quicklink | Easy | System

Eigenschappen:
Contactbelastbaarheid:
gloei-/halogeenlamp 230 V
spaarlampen 230 V
tl-verlichting ongecompenseerd
tl-verlichting parallel gecompenseerd
tl-verlichting met EVSA
conventionele trafo
elektronische trafo
Lengte ingangskabel
Afmetingen (hxbxd)
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Voeding (netvoeding)

1500 W
6x18 W
600 W
6x58 W
600 W
600 VA
max. 5 m
150x85x35 mm
IP55
-10…55 oC
230 V~

Uitvoering

Verp.

1 ingang, 1 uitgang, wit

1

Bestelnr.

TRE400

Overige modules, toebehoren

TRE400

Functies:
- quicklink: schakelen, dimmen, 2 scènes, tijdschakeling,
maakcontact (NO), prioriteit
- Easy/System mode (aanvullende op bovenstaande):
6 extra scènes, statusweergave, 2 x alarm
- 1 x 230V-maakcontact
- 1 potentiaalvrije ingang
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Busaankoppelaars
Busaankoppelaar inbouw, plus
Voor B.IQ tastsensoren met kamerthermostaat en display of
Bluetooth-gateway.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System
Functies:
- met programmeertoets en rode programmeer-led
- busaansluiting via aansluitklem
- zonder spreidklemmen
7504 00 03

Eigenschappen:
Busbelasting
Inbouwdiepte
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

6,9 mA
20 mm
-5...45 °C
typ. 30 V=

Uitvoering

Verp.

busaankoppelaar inbouw, plus, KNX

1

Bestelnr.

7504 00 03

Busaankoppelaar inbouw
Als interface tussen instabus-KNX/EIB-programmamodule en
busleiding.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System
Functies:
- met programmeertoets en rode programmeer-led
- busaansluiting via aansluitklem
- zonder spreidklemmen
7504 00 01

Eigenschappen:
Busbelasting
Inbouwdiepte
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

5,2 mA
23 mm
-5...45 °C
typ. 30 V=

Uitvoering

Verp.

busaankoppelaar inbouw, KNX

1

Bestelnr.

7504 00 01

Beschermkap
Voor bescherming van busaankoppelaars tijdens de bouwfase.
Functies:
- geschikt voor 7504 00 01 en 7504 00 03

Uitvoering

Bestelnr.

7500 00 07

beschermkap
7500 00 07
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Analoge modules
DIN-railmodules
Analoge ingang 4-voudig
Voor de verwerking van analoge signalen afkomstig van actieve
analoge sensoren.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

TYF784

Functies:
- ingangssignalen conform DIN IEC 381 deel 1 en 2
- twee grenswaarden per kanaal
- ingangen afzonderlijk te programmeren
- ingangen 4-20 mA worden op draadbreuk bewaakt
- cyclisch zenden of zenden bij absolute ingangsverandering instelbaar
- met groene en rode statusled (bedrijf/fout)
- voor wind-, regen-, helderheids-, temperatuur-, schemer- en vochten temperatuursensor
- voor actieve sensoren
- met schroefklemmen
Eigenschappen:
Spanning ingangen
0…1 V, 0…10 V
Hulpstroom (verwarmings/neerslagherkenning) 0…20 mA; 4…20 mA
Ingangsimpedantie spanningsmeting
ca. 18 kOhm
Ingangsimpedantie stroommeting
ca. 100 Ohm
Stroomverbruik (hulpspanning)
max. 5,2 mA
Afmeting
4 mod.
Busbelasting
max. 150 mW
-5…45 oC
Omgevingstemperatuur
Voeding (hulpspanning)
24 V~
Voeding (KNX-bus)
typ. 30 V=
Uitvoering

Verp.

ingang, 4-voudig

1

Bestelnr.

TYF784

Analoge actor 4-voudig
Voor het omzetten van KNX-telegrammen naar analoge signalen voor
bijv. aansturing van verwarmings-, airco- en ventilatietechniek.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

Eigenschappen:
Spanning uitgangen
Stroom uitgangen
Uitgangsimpedantie
Stroomverbruik (hulpspanning)
Afmeting
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (hulpspanning)
Voeding (KNX-bus)

0…1 V, 0…10 V
0…20 mA, 4…20 mA
> 1 kOhm
max. 170 mA
4 mod.
max. 5,2 mA
-5…45 oC
24 V~
typ. 30 V=

Overige modules, toebehoren

TYF684

Functies:
- uitgangssignalen conform DIN IEC 381
- 4 onafhankelijke analoge uitgangen
- kanalen afzonderlijk instelbaar
- cyclische detectie van de uitgangen
- uitgangsstatus via status- en/of schakelobject uitleesbaar
- met groen/rode statusled (bedrijf/fout)
- met schroefklemmen

Uitvoering

Verp.

actor, 4-voudig, grijs

1
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Bestelnr.

TYF684

173

Schakelklokken
DIN-railmodules
Schakelklokken voegen een
verdergaande vorm van
automatisering aan de KNXinstallatie toe doordat acties
automatisch tijdsgestuurd
plaatsvinden.
Digitale schakelklok 2-kanaals
Voor het tijdgeschakeld sturen van busdeelnemers.
Configuratiemodus:
KNX-TP: Easy | System

TXA022

Functies:
- schakelen aan/uit
- bedienen op/neer (bijv. rolluiken)
- besturing verwarming (daginstelling)
- dimwaarden
- master/slave-functie
- aanroepen scenario’s
- prioriteit
- met dag-/weekprogrammering
- export van schakelprogramma naar bijgeleverde programmeersleutel EG005
- automatisch activeren van (nood)schakelprogramma vanaf
programmeersleutel EG005
- beveiliging tegen ongeoorloofd wijzigen middels optionele programmasleutel EG004
- handbediening in/uit, permanent of tijdelijk
- automatische instelling zomer- /wintertijd
- 56 programmeerstappen
- mogelijkheid tot programmeren met de pc
- balkweergave voor eenvoudig invoeren van de dagprogrammering
- weekprogramma
- 2 kanalen
- willekeursprogramma
TX023:
- via optionele RF-antenne EG001 synchroniseerbaar met het
DCF77-signaal
- impulsschakeling
Eigenschappen:
Nauwkeurigheid
Afmeting
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

± 1,5 sec/24 u
2 mod.
IP20
max. 10 mA
-5…45 oC
typ. 30 V=

Opmerkingen:
TXA022 standaard afgeleverd in 'slave' toestand
TXA023 standaard afgeleverd in 'master' toestand
Uitvoering

Verp.

2 kanalen
2 kanalen, met DCF-ingang

1
1

Bestelnr.

TXA022
TXA023

DCF RF-antenne
Voor DCF-tijdsynchronisatie van schakelklok TXA023.
Functies:
- met één antenne kunnen meerdere schakelklokken worden
gesynchroniseerd

EG001
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Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

DCF-RF-antenne

1

EG001
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Schakelklokken
Toebehoren
Vergrendelsleutel
Beschermt tegen programmawijzigingen van de TXA022 en TXA023.

EG004

Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

vergrendelsleutel

1

EG004

Programmeersleutel
Voor het overzetten van schakelprogramma’s van en naar de TXA022
en TXA023 schakelklokken.
EG005

Functies:
- voor het opslaan van extra schakelprogramma’s

Omschrijving

Verp.

programmeersleutel

1

Best.nr.

EG005

Sleuteladapter voor programmering op de pc
Voor het programmeren van de sleutel vanaf een pc.
Functies:
- met software voor Windows
Omschrijving

Verp.

RS-232 aansluiting, grijs
USB-aansluiting, grijs

1
1

Best.nr.

EG003
EG003U

EG003U
Bewaarvak programmeersleutels
Hierin kunnen tot 3 programmeersleutels in de schakelkast worden
bewaard.
Omschrijving

Mod.

Verp.

grijs

1

1

Best.nr.

EG006

Overige modules, toebehoren

EG006
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Tijdzender
DIN-railmodules
Met tijdzenders wordt de
KNX-installatie “tijdbewust” gemaakt en door overige busdeelnemers worden verwerkt.
Tijdzender
Stuurt tijd en datum naar de KNX-bus.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

7591 00 02

Functies:
- naar keuze quartz-aangedreven of door het DCF77-tijdsignaal
- tijdzone en overschakeling zomer-/wintertijd flexibel programmeerbaar
- automatische omschakeling zomer-/wintertijd uitschakelbaar
- geschikt voor schaduwregeling met zonnestandberekening
- met rode statusled voor DCF77-ontvangst
Eigenschappen:
Reservetijd (lithiumcel)
Afmeting
Voeding (KNX-bus)

ca. 10 jaar
2 mod.
typ. 30 V=

Verwijzingen:
Geschikt voor optionele DCF-ontvanger 7590 00 47
Uitvoering

Verp.

grijs

1

Bestelnr.

7591 00 02

DCF-ontvanger
Ontvanger voor het DCF77-signaal voor aansturing van tijdzender
7591 00 02.
Functies:
- met wandhouder en schroefbevestiging

7590 00 47

Eigenschappen:
Leidinglengte
Afmetingen (bxhxd)
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

max. 200 m
64x98x34 mm
IP54
-20...70 °C
typ. 30 V=

Verwijzingen:
Geschikt voor optionele DCF-ontvanger 7590 00 47
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Uitvoering

Verp.

grijs

1
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Bestelnr.

7590 00 47

Gateway
DALI
Gateways vormen een koppeling
tussen een KNX-installatie en
een (deel)installatie die gebaseerd is op een andere technologie. De gateway maakt dat het
geheel fungeert als één systeem.
DALI/KNX-gateway
Voor het schakelen en regelen van EVS met DALI-interface.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

Eigenschappen:
Afmeting
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

4 mod.
IP20
typ. 5,2 mA
5…45 oC
typ. 30 V=

Opmerking:
Gecombineerde adressering mogelijk van individuele DALI-apparaten
en DALI-groepen.

Uitvoering

Verp.

DALI/KNX-gateway

1

Bestelnr.

TYA670D

Overige modules, toebehoren

TYA670D

Functies:
- als DALI master en spanningsvoorziening voor DALI-apparaten
- max. 64 DALI-apparaten in max. 32 groepen en max. 16 lichtscènes
- uitlezen waarden DALI-componenten via KNX
- schakelen aan/uit
- dimmen op/neer
- tijdfuncties
- handbediening, ook zonder KNX-bus mogelijk
- aanroepen 16 scenario’s
- noodfunctie
- terugmelding van lichtsterkte en schakelstand
- centrale schakelfunctie
- blokkeerfunctie van afzonderlijke groepen
- terugmelding schakelstand
- melding bedrijfstoestand
- schroefklemmen
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Gateway
EnOcean
EnOcean-gateway
Vormt een bidirectionele koppeling van EnOcean-schakelaars met de
KNX-installatie.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

TYC120

Functies:
- bidirectioneel omzetten van EnOcean- en KNX-telgrammen
- schakelen, dimmen, besturing van jaloezieën en verwarmingskleppen
- elk kanaal afzonderlijk configureerbaar
- onderling koppelen van EnOcean-componenten via drukknoppen
en display
- logica en regelfuncties
- LCD-scherm voor inbedrijfstelling en diagnose
- ingebouwde repeater voor EnOcean-signalen
- montage op inbouwdoos mogelijk
Eigenschappen:
Afmetingen (bxhxd)
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)
Verwijzingen:
EnOcean-schakelaars

81x81x25 mm
IP20
ca. 12 mA
-5…45 oC
typ. 30 V=
u pag. 135

Uitvoering

Verp.

grijs

1

Bestelnr.

TYC120

Gateway
Funk
Funk-ontvanger
Vormt de koppeling tussen een KNX-installatie en een Insta Funkbus
(deel)systeem
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

7563 00 04

Functies:
- verandert signalen van geprogrammeerde Funkbus-zenders in
telegrammen voor KNX
- functiekanalen 50
- programmeerbare Funk-zenders (toetsen): 100
- verwerking van Funk-signalen van Funk-hand-, wand-,
inbouwzender en Funk-melder
- voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties
- dim-/positie-indicator 1 Byte
- bijpost voor lichtscène-tastsensor
- functie-kanaalindicatie van 2 cijfers en 7 segmenten
- programmeertoets en keuzeknop functiekanaal
- groene voedingsled en rode programmeerled
- bevestigingsmateriaal
- schroefklemmen
Eigenschappen:
Zendfrequentie Funkbus
Afmetingen (bxhxd)
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)

433,42 MHz
110x94x38 mm
typ. 6 mA
-5…45 oC
typ. 30 V=

Opmerking:
Voor het programmeren van Funk-zenders is een 9V-blokbatterij
nodig.
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Uitvoering

Verp.

opbouw, wit

1
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Bestelnr.

7563 00 04

Router
DIN-railmodule
IP-/KNX-router
Lijnkoppelaar over TCP/IP ethernet
Configuratiemodus:
KNX-TP: System
Functies:
- IP-communicatie: Ethernet 10BaseT (10 Mbit) via RJ45-aansluiting
- protocol: EIBnet/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management), DHCP
- 5 leds voor bedrijfstoestand
Eigenschappen:
Vermogensopname (hulpspanning)
Afmeting
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (hulpspanning)
Voeding (KNX-bus)

max. 800 mW
2 mod.
IP20
max. 10 mA
-5…45 oC
24 V~/DC
typ. 30 V=

Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

grijs

1

TH210

Overige modules, toebehoren

TH210
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Kameractor
DIN-railmodule
Kameractor
Geschikt voor het schakelen van verlichting, jaloezieën of andere belastingen in combinatie met aansturing van 230V-stelaandrijvingen.
Configuratiemodus:
KNX-RF: System

7531 40 19

Functies:
- 4 potentiaalvrije maakcontacten (ook instelbaar als verbreekcontact
of voor jaloeziesturing)
- 2 uitgangen voor aansturing van stelaandrijvingen 230 V~
- met noodprogramma voor sensor- of busstoring
- handbediening ook zonder busspanning mogelijk
Eigenschappen:
Kabeldoorsnede
Type aansluiting
Afmetingen
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (hulpspanning)
Voeding (KNX-bus)
Maakcontacten
- contactbelastbaarheid
- inschakelstroom
- gloeilampen 230 V
- halogeenlampen 230 V
- conventionele trafo
- elektronische trafo
- tl-ongecompenseerd
- tl-parallel gecompenseerd
- tl-duoschakeling
Stelaandrijving
- aantal stelaandrijvingen
- schakelstroom

0,5 – 4,0 mm2
schroefklemmen
4 mod.
5,2 mA
-5...45 °C
230 V~
typ. 30 V=
16 A 230 V~ AC1
max 800 A / 200 µs
3000 W
2500 W
1200 VA
1500 VA
1000 W
1160 W / 140 µF
2300 W / 140 µF
max. 4 per uitgang
max 150 mA

Opmerkingen:
Geoptimaliseerd voor inbedrijfsname met ETS3 vanaf versie D
patch A.
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Uitvoering

Verp.

4-/2-voudig

1
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Bestelnr.

7531 40 19

Telefoonschakelmodule
DIN-railmodule
Telefoonschakelmodule
Schakelt actoren vanaf het analoge telefoonnet.
Configuratiemodus:
KNX-TP: System

Eigenschappen:
Opgenomen vermogen
Afmeting
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Voeding (netvoeding)

max. 2 W
5 mod.
IP20
0…50 oC
230 V~ 50 Hz

Opmerkingen:
Voor integratie in de KNX-installatie zijn separate in- en uitgangsmodules noodzakelijk (bijv. TXB304, TXA306 of 2x TR302A/B).
(1)
Niet alle telefooncentrales leveren hun signalen en spanningen aan
volgens de Europese telecomnorm TS 103 021; controleer vooraf.
Uitvoering

Verp.

grijs

1

Bestelnr.

TH020C

Overige modules, toebehoren

TH020C

Functies:
- Nederlands gesproken
- opname eigen meldtekst mogelijk
- backup-reserve 4 uur
- analoge telefoonaansluiting (PSTN)
- 3 schakeluitgangen 5 A - 250 V AC1
- 1 ingang temperatuurmeting; CTN 10 kΩ t.b.v. temperatuursensoren (EK081, EK083, EK086)
- handbediening
- toegangscode
Alarmingangen digitaal:
- 1 ingang 0-24 V schakelgrens 7 V ± 1 V
- 1 ingang 230 V~ schakelgrens 140 V ± 40%
- conform Europese telecomnorm TS 103 021(1)
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Toebehoren
Datarail
Met datarails zijn modulaire componenten via drukcontacten
eenvoudig met elkaar te verbinden in de meterkast. Datarails
met zelfklevende onderlaag zijn speciaal op het veelzijdige
univers verdeelsysteem afgestemd.
Eigenschappen TG004:
Geïntegreerd aansluitblok
Lengte

TG004

TG030

TG007

nee
180 /155 mm

Eigenschappen TG030:
Geschikt voor DIN-rail met hoogte
Geïntegreerd aansluitblok
Lengte

7,5 mm
ja
214 mm

Eigenschappen TG031:
Geschikt voor DIN-rail met hoogte
Geïntegreerd aansluitblok
Lengte

15 mm
nee
214 mm

Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

datarail zonder aansluitblok
datarail met aansluitblok voor DIN-rail met hoogte 7,5 mm
datarail met aansluitblok voor DIN-rail met hoogte 15 mm
afdekstrook voor datarail, lengte 243 mm

1
1
1
1

TG004
TG030
TG031
TG007

Busklemmen
2-polige connector voor aansluiting van de busspanning
en hulpspanning (geel/wit).

TG008

TG025

Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

rood/zwart
geel/wit

50
50

TG008
TG025

Buskabel
Voor het transporteren van KNX-bussignaal en -voeding en eventuele
SELV-hulpspanning.
Functies:
- EIB-Y(ST)Y 2x2x0,8 (testspanning 4 kV)
TG018

182

Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

lengte 100 m
lengte 500 m
halogeenvrij, 100 m
halogeenvrij, 500 m

1
1
1
1

TG018
TG019
TG060
TG061
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Toebehoren
Overspanningsbeveiliging voor buskabel
Beschermt KNX-TP busdeelnemers tegen overspanning.
Functies:
- 2-polige veiligheidsuitschakeling
TG029

Opmerking:
Niet geschikt voor netspanning!

Uitvoering

Verp.

Bestelnr.

overspanningsbeveiliging

1

TG029

Doorverbindingsbruggen
Voor het snel bedraden van modulaire componenten.

TG200B

Uitvoering

Verp.

zwart
grijs
bruin

50
50
50

Bestelnr.

TG200A
TG200B
TG200C

Isolatiekapjes
Voor het scheiden van 230V- en SELV-circuits.

Verwijzingen:
Meer informatie

u pag. 214

Uitvoering

Verp.

voor buskabelverbindingen
voor inbouwschakelactoren

10 sets UYTG0XXK
10 stuks UYTXB20XK

Bestelnr.

Overige modules, toebehoren

UYTG0XXK

Functies:
- vinyl, transparant
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Technische bijlage

In dit gedeelte vindt u aanvullende technische informatie over de producten in deze catalogus.
Ook is algemene achtergrondinformatie opgenomen over KNX-bussystemen en de
verschillende configuratiemethoden: quicklink, Easy mode en System mode.
Uitgebreide montagehandleidingen worden met de producten meegeleverd en zijn tevens te
downloaden vanuit de Hager e-catalogus. Ga hiervoor naar www.hager.nl, zoek het gewenste
product en ga vervolgens naar het tabblad 'Documentatie en Software'.
Productdatabanken en bijbehorende applicatiebeschijvingen zijn te downloaden vanuit de Hager
e-catalogus, zoals hierboven beschreven, en via www.hager.nl/software
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Algemeen
Symbolen
Verklaring van symbolen
De volgende tabel geeft een algemene toelichting op de meest voorkomende symbolen die gebruikt worden in deze catalogus en/of op
producten.

Symbool

Deze toelichting vervangt niet de normtekst en heeft uitsluitend een
informatief karakter.

Verklaring
VDE-keurmerk

	CE-markering - Alle Hager-producten zijn in overeenstemming met de Europese regelgeving.
		
		

Deze apparaten mogen niet bij het algemene afval en moeten via het gescheiden afval
worden afgevoerd.

	KNX is de opvolger van EIB. Apparaten met deze logo's voldoen aan de KNX-wereldstandaard.
10 AX	X = geschikt voor het schakelen en voeden van gasontladingslampen
AC, ~

Wisselspanning

DC, =

Gelijkspanning

AC 1

AC1 schakelt ohmse belasting 0,8 < cos (phi) < 1

AC 3

AC3 schakelt inductieve belasting 0 < cos (phi) < 0,8

RAL	Gestandaardiseerde kleurcodering
EDV

Voor elektronische computerapparatuur

SELV

Zeer veilige, zeer lage spanning

SV	Noodstroomvoorziening met aggregaat (VDE 0107, 1994-10)
ZSV 	Noodstroomvoorziening met accu’s (VDE 0107, 1994-10)
WSV

Noodstroomvoorziening

µ		Contactafstand volgens EN60669-1/A2 VDE 0632-1/A2
Gloeilampen
Halogeenlampen
		
		
		

Elektronisch voorschakelapparaat
met analoge 1-10 V stuuringang
Conventionele transformator

Elektronische transformator
Led
CFL
		

Motoren

		

Drukknopprogrammering
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Algemeen
Beschermingsgraden
Beschermingsgraad van behuizingen
IP

X

X

X

X

Volgorde:

Code

Bescherming van materieel:

Bescherming van personen:

IP

-

tegen aanraking van gevaarlijke delen
met:

Eerste
kencijfer

Tweede
kencijfer

0
1
2
3
4
5
6

(niet beschermd)
tegen vaste voorwerpen
tegen vaste voorwerpen
tegen vaste voorwerpen
tegen vaste voorwerpen
tegen stof
stofdicht

0
1
2

(niet beschermd)
tegen druppelend water
tegen druppelend water bij een
schuine stand tot 15º
tegen sproeiend water
tegen opspattend water
tegen waterstralen
tegen golven
tegen onderdompeling
tegen opstelling onder water

3
4
5
6
7
8

Aanvullende
letter
(optioneel)

Toevoegde
letter
(optioneel)

A
B
C
D

>
>
>
>

50,0 mm
12,5 mm
2,5 mm
1,0 mm

(niet beschermd)
de rug van de hand
een vinger
gereedschap
een draad
een draad
een draad
tegen aanraking van gevaarlijke delen
met:
de rug van de hand
een vinger
gereedschap
een draad

-

Aanvullende informatie m.b.t.:
H
M
S
W

hoogspanningsmaterieel
beweging tijdens de beproeving
met water
stationair tijdens de beproeving
met water
weersomstandigheden

Toelichting
Voorbeelden van IP-codes:
IP44
geen aanvullende en/of toegevoegde letters
IPX5
het eerste kencijfer is weggelaten
IP2X
het tweede kencijfer is weggelaten
IP20C
met een aanvullende letter
IP23S
met een toegevoegde letter
IP21CM met een aanvullende en toegevoegde letter
IPXXC
geen kencijfers, maar met een aanvullende letter

-

Aanvullende letters worden alleen gebruik indien:
- de daadwerkelijke bescherming tegen aanraking van
gevaarlijke delen hoger is dan niet aangegeven door het
eerste kencijfer of
- alleen de scherming tegen aanraking van gevaarlijke
delen is aangegeven. Het eerste kencijfer wordt dan
vervangen door een X.

Besch.graad

Symbool
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Beschermingsgraden
Verklaring

I		

Apparaten met beschermingspotentiaalvereffening

II		

Dubbelgeïsoleerde apparaten

III		

Apparaten met aansluiting voor veilige lage spanning
Wisselspanning tot 50 V, gelijkspanning tot 120 V
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Algemeen
KNX-bussystemen
KNX van Hager
Het domoticasysteem van Hager (ook bekend onder de productgroepnaam tebis KNX) voldoet geheel aan de KNX-wereldstandaard.

KNX
KNX heeft zich ontwikkeld tot wereldstandaard voor bussystemen.
Fabrikanten die volgens deze standaard werken, garanderen uitwisselbaarheid van hun systemen en producten.

Inleiding bussystemen
Bussystemen zijn ontwikkeld om installaties in gebouwen eenvoudiger aan te leggen en ze sneller te kunnen veranderen tegen lagere
kosten. Deze techniek maakt ook integratie van andere functies
mogelijk. Dit heeft ervoor gezorgd dat bussystemen voor domotica
zich steeds verder ontwikkelen en uitbreiden.

De Hager en Berker KNX-componenten ondersteunen één of meerdere configuratiemogelijkheden. De keuze voor configuratiemodus
wordt primair bepaald door zowel de complexiteit als de functionaliteit van een installatie. Binnen een installatie kan slecht één configuratiemodus tegelijkertijd gebruikt worden.

Voordelen bussystemen
Actoren sturen de belasting aan en kunnen, doordat de locatie
voor bediening en schakelen is gescheiden, dicht bij de belasting
geplaatst worden, waardoor draden die de grootste stroom voeren zo
kort mogelijk blijven.
De logische verbinding tussen sensor en actor wordt achteraf door,
verschillende soorten softwareconfiguratie gedefinieerd.
KNX-bussystemen vormen een infrastructurele oplossing voor kabelen kabelgeleidingssystemen. Ze leiden tot reductie van kosten en
bieden een hoge mate van flexibiliteit.

Benodigde infrastructuur (KNX-TP installatie):
Kabelgeleidingssystemen vormen een onmisbare schakel tussen
verdeler en eindverbruiker. Het tehalit-kabelmanagementportfolio
biedt oplossingen voor het snel en professioneel verwerken van
bekabeling voor de KNX-componenten en overige verbruikers.
Volg altijd de richtlijnen m.b.t. de vulfactor van transportkanalen.
Voor meer informatie zie pagina’s:
quicklink 		
u pag. 195
Easy mode
u pag. 198
System mode
u pag. 203

Configuratiemodus van KNX-bussystemen
Hager biedt als enige leverancier drie configuratiemogelijkheden voor
programmering van KNX-componenten:
• quicklink: werkt d.m.v. drukknoppen en ledindicatie
rechtstreeks op de componenten
• Easy mode: werkt met een draadloos programmeerapparaat
• System mode: werkt met ETS-programmeersoftware vanaf een pc
Werking bussystemen
Een bussysteem verbindt alle bedienpunten (sensoren) met alle
elektronische schakelaars (actoren). De busverbinding kan
gevormd worden door een buskabel (KNX-TP), een draadloze
verbinding (KNX-RF) of een combinatie van beide waarbij de
configuratie de verbinding vormt tussen beide.

figuur "kabelgoot met
conventionele bekabeling"

figuur "kabelgoot met
KNX-busbekabeling"

Bussysteem

alleen energiebekabeling
bedrade
schakelaar
verdeler

S12
La1
S10

actor bij de lamp

S15
S13

S14

draadloze
schakelaar

La1
S11

schakelsignalen via bussysteem
bedraad of draadloos

radiogolven

ontvanger

Eisen aan de buskabel en maximale afstanden
De buskabel bestaat uit een of twee getwiste aderparen van
0,8 mm2 die afgeschermd worden door een folie.
Type kabel: Y(ST)Y 2x2x0,8 mm2 / Hager bestelnummer TG018. De
kabel is gekeurd en kan 4 kV weerstaan. Met deze aderdoorsnede
kan een lijnafstand van 700 m worden overbrugd:

Voeding 30 V 320 mA
TXA111
Busingang
TXB304

Max. 350 m

Busactor
TXB201A

Max. 350 m

- maximale afstand tussen twee busdeelnemers: 700 m
- maximale afstand tussen busdeelnemer en voeding: 350 m
Het is belangrijk om een buskabel te gebruiken die voldoet aan de
KNX-standaard. Een andere kabel, zoals Cat.5 IP-kabel, heeft te
dunne aders, waardoor er teveel spanningsverlies ontstaat.
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Max. 700 m

Ook een gewone bel- of telefoonkabel is ongeschikt, omdat door het
ontbreken van de afscherming gemakkelijk storingen in de kabel kunnen binnendringen.
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Gebruik van lijnkoppelaars
Een lijnkoppelaar wordt gebruikt om een hoofdlijn te koppelen met
een zone of een zone met een lijn. Met het mobiele Easy mode
programmeerapparaat van Hager, de TX100B, zijn de filters in de
lijnkoppelaar niet te wijzigen en kan deze TYF130 alleen als galvanische scheiding worden gebruikt tussen lijnen met elk een eigen
busvoeding. Met ETS-programmeersoftware zijn deze filterwaarden
wel te wijzigen, waardoor gekozen kan worden of de TYF130 werkt
als galvanische scheiding tussen de twee ingangslijnen of dat er ook
gefilterd wordt op het bereik van de groepsadressen.
Aan elke kant van een TYF130 moet dus een voeding worden geïnstalleerd die berekend is op de stroomcapaciteit van de aangesloten
buscomponenten. De TYF130 telt mee als een busdeelnemer op sublijn en heeft een eigen fysiek adres. Bij voorkeur krijgt de lijnkoppelaar
het eerst vrije adres dat beschikbaar is in het bereik van
de zone of lijn. Neem hiervoor altijd de '0'.
Voorbeeld: 1.2.0 = lijnkoppelaar van zone 1 lijn 2.

Er mogen niet meer dan zes lijnkoppelaars tussen twee busdeelnemers in staan. Elke doorgang via een lijnkoppelaar verlaagt namelijk
de routeteller in het telegram. Bij de ingang van de 7e lijnkoppelaar
staat deze teller op nul en zal de 7e lijnkoppelaar het telegram niet
meer naar de andere ingang sturen.
Deze methode is ingevoerd, om te voorkomen dat in een lijn de vertragingstijden te lang worden. De filters en het aantal lijnkoppelaars
moeten zo gekozen worden dat centrale functies vanuit de hoofdlijn
(backbone) altijd mogelijk zijn naar iedere busdeelnemer, waar dan
ook in de installatie. Een centrale post bij de ingang van een gebouw
moet dus altijd onderdeel uitmaken van de
hoofdlijn en/of daar maximaal met 1 lijnkoppelaar mee verbonden zijn. Bij het ontwerp gaat
de voorkeur uit naar zo kort mogelijke lijnen.

Het filteren maakt het mogelijk om bepaalde telegrammen lokaal te
houden, waardoor in de centrale delen van de installatie een lage
telegrambelasting gewaarborgd blijft.
Ook is het voor ervaren programmeurs mogelijk om bepaalde groepsadressen 'dubbel' te gebruiken op voorwaarde dat die delen van de
installatie elkaars telegrammen via het filter niet kunnen 'zien'.

Bepalen van benodigde voedingscapaciteit in een
KNX-installatie
Buscomponenten van een KNX-installatie worden gevoed via de
busleiding vanuit centrale voedingen. Deze voeding is gemonteerd in
de verdeler. De busvoeding moet onder alle omstandigheden de benodigde stroom kunnen leveren voor alle buscomponenten die in die
lijn zijn aangesloten.
Voorheen bepaalde de KNX-norm dat een component niet meer dan
10 mA mocht gebruiken. Door de sterke behoefte aan meer functionaliteit is meer stroomafname noodzakelijk. Tevens is het gebruik van
het wit/gele aderpaar voor een extra voeding ongewenst. De norm is
inmiddels aangepast zodat ook hogere stroomafnames zijn toegestaan.

De busbelasting staat vermeld bij de componenten op de bestelpagina’s. Voor componenten waarvan de busbelasting niet is gespecificeerd mag een waarde van 10 mA worden aangenomen. De
capaciteit van de voeding kan berekend worden door alle stromen bij
elkaar op te tellen.
Als veiligheidsmarge geldt dat de voeding bij nieuwbouw tot ongeveer 80% mag worden benut. De resterende 20% is voor toekomstige uitbreidingen of voor het opvangen van intensieve communicatie.
Indien de installatie meer producten bevat dan op één voeding kunnen worden aangesloten, dan moet een lijnkoppelaar worden ingezet,
zoals de TYF130. Een lijnkoppelaar verbindt twee buskabels met
elkaar die elk een eigen voeding hebben.

KNX-RF
Het is mogelijk dat een installatie volledig uit draadloze componenten
bestaat, m.a.w. waarbij het bussyteem draadloos is. Hierbij kan o.a.
gedacht worden aan de Beker.Net componenten. Alle componenten
die quicklink ondersteunen, zijn draadloze componenten (geldt niet
per definitie omgekeerd).
In de praktijk zal een volledig draadloze KNX-installatie meestal in
quicklink worden geconfigureerd of in Easy mode; in combinatie met
de mediakoppelaar TR131A is System mode ook mogelijk.

Technische wijzigingen voorbehouden
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Koppelen van bedrade en draadloze componenten
De mediakoppelaar TR131A brengt een bidirectionele verbinding tot
stand tussen het KNX-TP en het KNX-RF bussysteem en ondersteunt
Easy en System mode configuratie.
In de configuratiefase krijgt de ETS-programmeersoftware, die verbonden is met het KNX-TP bussysteem, via de mediakoppelaar
tevens toegang tot de draadloze componenten die onderling verbonden zijn als KNX-RF bussysteem. Omgekeerd krijgt de draadloze Easy-programmeerunit TX100B via de mediakoppelaar tevens
toegang tot de bedrade componenten die verbonden zijn met het
KNX-TP bussysteem.
In de normale bedrijfsmodus worden KNX-telegrammen tussen bedrade en draadloze componenten automatisch omgezet en doorgegeven door de mediakoppelaar.
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Systeemmodules KNX-RF en KNX-TP
Technische gegevens
Bestelnr.

TR131A
(mediakoppelaar)

TR140A
(RF-versterker)

TR351A
(RF KNX-ontvanger)

Voedingsspanning

30 V= busspanning

230 V~ 50 Hz ± 15%

30 V= busspanning

Maximale busbelasting

20 mA

-

20 mA

Stand-byvermogen

300 mW

800 mW

300 mW

Zendfrequentie

868,3 MHz

Zendvermogen

max. 25 mW

Bedrijfstemperatuur

0ºC tot +45ºC

Opslagtemperatuur

-20ºC tot +70ºC

Beschermingsgraad

IP30

Afmeting

203 x 77 x 26,5 mm

Antenne

52 mm

Normen

EN 50428

-

* Voor gegevens TX100B zie pagina 198.

Mediakoppelaar TR131A

1
2

5

4
3

6

(1) 	ledindicatie KNX-buscommunicatie
(2) (3) adresseerknop (combinatie)
(4)
(5)
(6)
			
			
			
			
(7)

RF-antenne
ledindicatie KNX RF-communicatie
2 digit 7 segment display:
- Programmeerstatus
- Modus TR131A
- Telegramteller
- Indicator lege batterij
Aansluitcompartiment

7

Meer informatie over de juiste plaatsing van deze producten (i.v.m. het bereik van RF-signalen) vindt u op pagina 193.
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RF KNX-ontvanger TR351A

5

1

4
3

2

6

TR351A

(1)	 led rood
(2) + toets
(3) - toets
(4) antenne
(5) led groen
(6) display
(7) afdekkap

7

Beknopte toelichting op displayweergave van de TR351A
Om de functies van de TR351A volledig in te zetten, wordt het gebruik van de TR351A
samen met ETS geadviseerd.

Omschrijving

			

1

ON

OFF

TR351A in modus 'ingang aanmelden'. De eerst ontvangen RF
ingang wordt gekoppeld aan het getoonde kanaal.

2

ON

OFF

TR351A heeft de gedetecteerde RF ingang opgeslagen in het
geheugen.

3

OFF

ON

TR351A staat in de modus 'ingang verwijderen'. De eerst
ontvangen RF ingang wordt verwijderd van het getoonde
kanaal.

4

OFF

ON

TR351A heeft de gedetecteerde RF ingang verwijderd
uit het geheugen.

5

OFF

ON

Display knippert.
TR351A verwijdert alle ingangen van een kanaal.

6

*

ON

ON

TX100B in modus 'Prog', 'Num' of 'Visu' (Weergave):
Ingang is verbonden met het getoonde kanaal.

7

*

ON

ON

TX100B in modus 'Prog', 'Num' of 'Visu' (Weergave):
Ontvangen ingang is niet verbonden met de TR351A

8

*

Knippert

Knippert

9

OFF

OFF

TR351A maakt tabel met RF adressen leeg
(minimale duur 5 seconden)

10

OFF

OFF

TR351A zet alles in fabrieksinstelling

11

OFF

OFF

Normaal bedrijf

12

OFF

OFF

Melding van een ingang met lege/bijna lege batterij

13

OFF

OFF

Visualisatie actief.
Geen ontvangen kanaal.

14

OFF

OFF

TR351A adres toekennen
'adresseerknopje aan'

15**

OFF

OFF

TR351A is in ETS-leermodus.

* :
** :

TX100B in modus 'Prog', 'Num' of 'Visu' (Weergave):
Het gekozen kanaal is nog niet als ingang aangemeld bij de
TX100B

Technische
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Led n Led j Display o

Deze functie is beschikbaar in combinatie met de TX100B.
Deze functie is beschikbaar bij ETS.

Meer informatie over de juiste plaatsing van deze producten (i.v.m. het bereik van RF-signalen) vindt u op pagina 193.
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Systeemmodules KNX-RF en KNX-TP
Drukknoppen k en l van de TR351A
Drukknoppen 2 en 3 hebben verschillende functies. Welke functie actief wordt, hangt af van
de duur dat de knop wordt ingedrukt.
Onderstaande tabel geeft de tijden aan die horen bij kort of lang drukken op toets of :
Combinatie
A
B
C
D
E
F
G

kort drukken
/
kort drukken
lang drukken
/
lang drukken
zeer lang drukken

/
kort drukken
kort drukken
/
lang drukken
lang drukken
zeer lang drukken

Functie:
gewenst kanaal kiezen
gewenst kanaal kiezen
adresseerknop activeren
ingang aanmelden
ingang verwijderen
kanaal/ingangstabel verwijderen
naar fabrieksinstelling

Duur van drukken drukknoppen
22 sec.
Sek

kort
drukKurzer
ken
Druck

10
10sec.
Sek

lang
drukLanger
ken
Druck

Sehr lang
langer
zeer
Druck
drukken

Aanmelding van ingangen op de TR351A zonder programmeerapparaat
Fysieke adresseerknop
activeren
Toetscombinatie C
Ingang aanmelden:
Stap 1 Naar modus 'ingang aanmelden' met combinatie
D
Stap 2 Gewenste kanaal kiezen
met A of B
Stap 3 Kanaal aanmelden door
ingang te bedienen
Stap 4 Modus 'Ingang aanmelden' beëindigen met
combinatie D

Ingang verwijderen:

Verbindingen op een kanaal
leegmaken:

RF ingangstabel verwijderen:
Toetscombinatie F

Stap 1 Naar modus 'ingang
verwijderen' met
combinatie E
Stap 2 Gewenste kanaal
kiezen met A of B
Stap 3 Kanaal aanmelden door
ingang te bedienen
Stap 4 Modus 'Ingang verwij-deren' beëindigen
met combinatie E

Stap 1 Modus 'ingang verwijderen' kiezen met combinatie E
Stap 2 Gewenst kanaal kiezen
met A of B
Stap 3 Kanaal wissen met F
Stap 4 Modus 'ingang verwijderen' verlaten met combinatie E

TR 351 naar fabrieksinstelling (reset):
Toetscombinatie G

Alle met de hand aangebrachte wijzigingen kunnen naderhand worden
ingelezen in ETS.
Lees ook de uitgebreide handleiding van de TR351A. Deze is te
downloaden via www.hager.nl/e-catalogus (zoek op TR351A).
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Display-modus aanzetten:
Stap 1 Combinatie A of B
Stap 2 Ingang bedienen
Display TR351A gaat na
een aantal seconden
automatisch weer uit

KNX
Bereik KNX-RF signalen

Koppelen van bedrade en draadloze componenten
De mediakoppelaar TR131A brengt een bidirectionele verbinding tot
stand tussen het KNX-TP en het KNX-RF bussysteem en ondersteunt
Easy en System mode configuratie.
In de configuratiefase krijgt de ETS-programmeersoftware, die verbonden is met het KNX-TP bussysteem, via de mediakoppelaar
tevens toegang tot de draadloze componenten die verbonden zijn
met het KNX-RF bussysteem. Omgekeerd krijgt de draadloze Easy
programmeerunit TX100B via de mediakoppelaar tevens toegang tot
de bedrade componenten die verbonden zijn met het KNX-TP bussysteem.
In de normale bedrijfsmodus worden KNX-telegrammen tussen bedrade en draadloze componenten automatisch omgezet en doorgegeven door de mediakoppelaar.

Vuistregel
Bouw en vormgeving van gebouwen variëren aanzienlijk.
Het is daarom lastig om één algemene regel te vinden,
waarmee exact de plaatsing van de ontvangers kan worden
bepaald. Als vuistregel kan worden aangehouden:
per verdieping één TR351A/TR131A per oppervlakte van 225 m2.
Voor een groot woonhuis betekent dit twee tot drie stuks.
Plaatsing: hal, overloop en eventueel de zolder.
In uitzonderlijke gevallen kan de RF-versterker TR140 worden
ingezet om producten te verbinden die zich verder van elkaar
bevinden dan 30 meter.
Montage
De TR351A/TR131A moet verticaal worden gemonteerd en bij voorkeur centraal geplaatst worden in een vak van ongeveer 15 x 15
meter, waarbinnen ook de gekoppelde schakelaars zich bevinden.
Centrale montage in de meterkast blijft een bruikbare optie, mits het
volgende in acht wordt genomen:
- Montage direct achter het houten paneel boven de toegangsdeur
verdient de voorkeur.
- Afgeraden wordt montage naast de verdeler bij een achterwand van
beton, steen of metaal, aangezien dit een aanzienlijke daling van de
reikwijdte geeft.
Bij het plaatsen van de TR351A/TR131A dient de antenne altijd
verticaal te staan.

TR351A KNX-ontvanger voor System mode
DeTR351A is uitsluitend een KNX-ontvanger en wordt ingezet
wanneer er alleen veel draadloze ingangen nodig zijn in een verder
bedrade ETS-installatie. Het voordeel van de TR351A-ontvanger is
dat aan de draadloze zijde geen programmering plaatsvindt. Het
is een soort draadloze drukknopverlenger waarbij de status van de
draadloze drukknop wordt overgezet naar een bedrade ingang. Het
toekennen van de functies van de ingang gebeurt aan de TP-zijde via
ETS. In de TR351 zijn 32 verschillende kanalen aanwezig waarbij per
kanaal meerdere draadloze ingangen kunnen worden aangemeld.
Regels voor positioneren van draadloze schakelaars
en ingangen
De reikwijdte van de gereserveerde 868,3 MHz band is vastgelegd
in internationale regelgeving. Dit garandeert dat meerdere huisinstallaties in eenzelfde straat storingsvrij kunnen werken met draadloze
schakelaars via het KNX-protocol. In het vrije veld wordt met een
draadloze KNX schakelaar ongeveer 100 meter gehaald. Metaal,
steen, hout, beton en zendmasten in de omgeving kunnen de radiosignalen echter verzwakken, waardoor de reikwijdte daalt. Binnen
een woning is maximaal 30 meter haalbaar, onder voorwaarde dat
schakelaar en ontvanger elkaar kunnen 'zien'. Voor een storingsvrije
werking is het daarom noodzakelijk om bij de engineering reeds de
positie van de ontvangers bewust te bepalen. Een gouden regel is om
in de ontwerpfase vooral niet tot het uiterste te gaan. De kosten van
een extra ontvanger wegen namelijk niet op tegen aanpassingen achteraf. Ingrepen in de infrastructuur zijn altijd vervelend en duur.
Een juiste plaatsing van de ontvangers garandeert dat de klant de
draadloze schakelaars binnen het gebouw ook daadwerkelijk flexibel kan plaatsen. Herinrichting is dan probleemloos, omdat er met
draadloze schakelaars geen ingrijpende wijzigingen nodig zijn in de
installatie.

2 x TR351A of TR131A: 1 per verdieping

schakelaar met goede ontvangst
schakelaar met redelijke ontvangst
schakelaar buiten bereik

Anticiperen op veranderingen
Bij flexibele inrichting van kantoren is het belangrijk goed te kijken
naar de vaste en de flexibele bouwelementen. De TR351A/TR131A
kan het best op een vast bouwelement worden geplaatst. Voor
het aanmelden of wijzigen van schakelaars is het praktisch om de
TR351A/TR131A op een zichtbare en bereikbare plaats te hangen,
bijvoorbeeld op een wand of kolom op een hoogte buiten het directe
handbereik.
Plaatsen van meerdere ontvangers TR351A of mediakoppelaars
TR131A
Soms kan het voorkomen dat in een bepaald segment van 225 m2
meer dan 32 kanalen (TR351A) of meer dan 255 producten (TR131A)
nodig zijn. In dat geval kan een extra TR351A of TR131A worden
geplaatst. Ontvangers op de 868,3 MHz band maken gebruik van zogenaamde 'dubbelsuper'-ontvangers. Dit betekent dat elke ontvanger
ook een kleine zender is met een reikwijdte van +/- 25 cm, waardoor
de ontvangers elkaar binnen deze afstand kunnen beïnvloeden. Let er
daarom op dat bij plaatsing van meerdere apparaten deze ten minste
50 cm van elkaar gemonteerd worden.
Bij het plaatsen dient de antenne altijd verticaal te staan.
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Ontwerp van de KNX-installatie
Inleiding
De basis voor een KNX-installatie is de keuze van infrastructuur.
Hager biedt zowel bedrade als draadloze componenten. De keuze
tussen bedrade en draadloze communicatie is dan sterk gekoppeld
aan gewenste flexibiliteit van bediening en de eisen van onderhoud,
zoals het vervangen van batterijen. In de meeste gevallen kan de
aanleg van een buskabel eenvoudig worden meegenomen in het ontwerp, terwijl draadloze componenten vooral meerwaarde hebben als
renovatieoplossing om hak-en breekwerk te voorkomen.

Configuratiemethoden
Configuratiemodus van KNX-bussystemen
Hager biedt als enige leverancier drie configuratiemogelijkheden voor
programmering van KNX-componenten:
•
quicklink: werkt d.m.v. drukknoppen en ledindicatie rechtstreeks
op de componenten
•
Easy mode: werkt met een draadloos programmeerapparaat
•
System mode: werkt met de ETS-programmeersoftware vanaf
een pc
De Hager en Berker by Hager KNX-componenten ondersteunen
één of meerdere configuratiemogelijkheden: System mode wordt
door alle KNX-componenten ondersteund, zoals vastgelegd in de
KNX-standaard. Binnen één installatie kan slechts één configuratiemodus tegelijkertijd gebruikt worden.

Onderstaande figuur geeft een richtlijn voor de bepaling van de geschikte configuratiemodus.
Groeipadscenario
De verschillende configuratiemodi ondersteunen tevens een groeipadscenario: er kan gestart worden met een eenvoudige installatie
die later stapsgewijs kan worden uitgebreid in functionaliteit en
complexiteit door toevoeging van nieuwe componenten. Bestaande
componenten kunnen worden hergebruikt in een andere configuratiemodus.
Zie ook het Hager KNX-systeemoverzicht op de uitklappagina vanaf
pagina 18.

De keuze voor een configuratiemodus wordt primair bepaald door
zowel de complexiteit als de gewenste functionaliteit van een installatie. Daarnaast richten de configuratiemethoden zich op verschillende
doelgroepen, te weten:
•
quicklink: toe te passen door iedere installateur
•
Easy mode: toe te passen door de domotica-installateur;
Hager biedt hiervoor 'KNX Easy' trainingen aan
•
System mode: toe te passen door KNX-gecertificeerde System
Integrator of installateur en Hager Domoticapartner. Als KNXgecertificeerd opleidingsinstituut biedt Hager hiervoor 'KNX
System ETS' trainingen aan die, na een succesvol afgelegd
examen, leiden tot het benodigde certificaat.

quicklink
drukknopconfiguratie

Easy mode met
Hager programmeertool
TX100B

System mode
met ETS-software

u Complexiteit (aantal componenten) u

2-20
KNX draadloos
-- Basisfuncties
- schakelen
- dimmen
- rolluik/jaloezie

10-100
Basisfuncties plus:
KNX bedraad
-- domovea
visualisatie
-- klimaatbeheersing
- ventilatie
- verwarming
-- basis energiebeheer

u Functionaliteit u
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50-50.000
Basisfuncties plus:
-- koppeling andere
systemen
-- DALI-gateway
-- groter aantal
detailfuncties
-- groter aantal scènes
-- energiebeheer
-- beheer op afstand
-- Hager-visualisatie

Configuratiemethoden
quicklink programmeerstappen
In de quicklink-mode – d.w.z. via de toetsen op het component
zelf - kan nagenoeg elke gewenste functie gerealiseerd worden. Elke
zender heeft een configuratieknop (cfg) en elke ontvanger heeft een
configuratie- en een functietoets (cfg + fct). Alle functies worden door
gekleurde indicatieled’s getoond en kunnen met de fct-knop eenvoudig doorgebladerd worden.

cfg
of

of

Configuratie activeren
• De cfg-knop van de zender
kort indrukken
• De cfg-led van de zender gaat
aan
• De cfg-led van alle ontvangers
binnen bereik lichten op
• Zender en ontvanger zijn nu in
configuratiemodus

Ingang kiezen
• Op de zender kort de knop
(ingang) indrukken die een bepaalde functie moet krijgen
• De cfg-led van de zender knippert 1 seconde ter bevestiging
van de keuze

Functie kiezen
• De fct-knop van de geselecteerde ontvanger herhaaldelijk
kort indrukken
• De led fct geeft beschikbare
functies weer door middel van
kleur en knipperpatroon

Functie bevestigen
• De fct-knop van de ontvanger
minimaal 2 seconden ingedrukt houden, totdat cfg-led
begint te knipperen
• cfg-led stopt na enkele seconden met knipperen en brandt
continu
• fct-led geeft geselecteerde
functie weer
• Functie is opgeslagen

Configuratie afsluiten
• cfg-knop op de zender kort
indrukken
• cfg-led van de zender gaat uit
• cfg-led’s van alle ontvangers
binnen bereik gaan uit
• De configuratie is opgeslagen

fct-led

Dimmer

Functie
on
/off

Functie
on
/off

on
on /offon
on/off
/off
+

aan/uit

on

aan

on
off
on/off-+
+
+
off
off -on
-off1 +
1
1 off 21 2

2
12

scène 2

2

2

2

tijdschakeling

off

-

off 1

2

off

aan/uit (maakcontact NO)
prioriteitschakeling aan
prioriteitschakeling uit

on

verwijderen

on
/off
on/off
/off
on /offon

on
on on+ off
on
on
on/off+
-++
+
on /off

--+
+ 1
1 1 off 2
11 off -

off
off off- off
off1
-on
on

scène 1

122

scène 2

2

tijdschakeling

2122

2 2
1

on

on
on on+ off
on
on
off
off off
on
off
on- off
1
off

verwijderen

opwaarts, stop
neerwaarts, stop
scène 1
scène 2

2

2

aan/uit (maakcontact
onNO)
/off

on on off
on
on
off off on
off
off
off

on /off
+

aan/uit, dimmen +/–on /off

off
off off- on
- 1 +-- uit, dimmen –
off

uit

1off 211-

off
on
off

Functie
on
/off

on
on on
+ off
+
on
on/off-+
+aan, dimmen +
1

on

on

on
on /off
on /off
on
on/off
/off
+

scène 1

on
on /off
on
off
on
on +

Rolluik-/jaloezieuitgang

off

rolluikbesturing (maakcontact)
prioriteitschakeling op
prioriteitschakeling neer
verwijderen

aanwezigheidssimulatie

aanwezigheidssimulatie 2

aanwezigheidssimulatie

master/slave

master/slave

master/slave
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Configuratiemethoden
quicklink functieoverzicht
Ontvangers

In dit functieoverzicht is te zien welke functies geprogrammeerd kunnen
worden in quicklink, afhankelijk van de combinatie sensor/zender
en actor/ontvanger.

Drukknop, opzetmodule KNX-RF,
1-, 2- of 4-voudig

Bewegingsmelder,
opzetmodule KNXRF, 1,1 m of 2,2 m

op dimmermodule
op schakelaarmodule
op beide

op dimmermodule
op schakelaarmodule
op beide

Schakelklok
jaloezieën,
opzetmodule,
KNX-RF

on

OK off

Zenders
Bestelnummer
Afstandsbedieningen KNX-RF
2-, 4-, 6- of 18-voudig
Drukknop wandmodule KNX-RF 1-/2-voudig, zonnecel
Drukknop wandmodule KNX-RF 1-/2-voudig, batterij

TU402/TU404/
TU406/TU418
8565 51/61 ..
8565 52/62 ..

Drukknop verlichting opzetmodule KNX-RF,
1-, 2-, 4-voudig

8514 51 ..
8514 61 ..
8564 81 ..

8514 51 .. /61 ..
8564 81 ..

8534 51 ..
8534 61 ..

8574 52 ..

2)

2)

2)

2)

2)

2)

8574 52 ..

Schakelklok jaloezieën, opzetmodule, KNX-RF

1)

1)

1)

1)

1)

1)

OK off

on

Drukknop jaloeziebediening, opzetmodule, KNX-RF

8524 51 ..

Schakelklok jaloezieën, opzetmodule, KNX-RF

8574 51 ..
OK

Bewegingsmelder, opzetmodule KNX-RF, 1,1 m
Bewegingsmelder, opzetmodule KNX-RF, 2,2 m
Bewegingsmelder KNX-RF, IP55, batterijvoeding
Bewegingsmelder KNX-RF, IP55, zonnecel

853451 ..
853751 ..
TRE520
TRE530

Bewegingsmelder, opzetmodule KNX-RF,
1,1 m of 2,2 m

8534 51 ..
8534 61 ..

8587 61

00

1/2 AA
3 V CR category 2 1 %
Receiver r duty cycle
Transmitte
MHz
868,3
E1

6T1130b

Inbouwcombinatie, KNX-RF, inbouw/opbouw
Inbouwcombinatie, jaloezie-uitgang + ingang, KNX-RF
Inbouwingang KNX-RF, 2-voudig
Inbouwingang KNX-RF, 2-voudig, 230 V

E2

TRB501/TRE400
TRB521
TRB302A
TRB302B

Helderheidssensor KNX-RF

TRC321B

Raamcontact KNX-RF

TRC301B

2)

2)

1)

1)

2)

1)

Functies
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aan/uit

aan/uit, dimmen -

1)

aan en uit worden gelijktijdig geconfigureerd

aan

aan, dimmen +

2)

aan: contact gesloten, uit: contact geopend

uit

aan, dimmen -

prioriteit-aan

aan/uit, dimmen +/-

Scène 1 + 2

prioriteit-uit

aan/uit, dimmen +

tijdschakeling 1 s tot 3 u

aanwezigheidssimulatie

Technische wijzigingen voorbehouden

Opbouwuitgang,
KNX-RF,
IP55,
1-/2-voudig

Tussenstekker
16 A,
KNX-RF

Opbouwcombinatie,
KNX-RF,
inbouw/
opbouw

Dimmermodule,
inbouw,
200 W,
KNX-RF,
1-voudig

Drukknop
jaloeziebediening,
opzetmodule

Schakelklok
jaloezieën,
opzetmodule

Inbouwcombinatie,
jaloezieuitgang 1-v
+ ingang
2-v, KNX-RF

Opbouwuitgang
rolluik-/
jaloezie,
KNX-RF,
IP55, 1-v

fct
cfg
on
off

OK

8527 51 00
AC-1 230 V~,

TRE201
TRE202

TRC270D

TRB501
TRE400

cfg

TRB210

8524 51 ..

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

2)

2)

2)

2)

1)

1)

1)

5A

2
Receiver category
%
duty cycle 1
Transmitter
868,3 MHz

fct

L

1)

8574 51 ..

fct

N L

TRB521

TRE221

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

2)

2)

2)

2)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

opwaarts, stop

prioriteit-neer

neerwaarts, stop

Slave bewegingsmelder bijpost

1)

aan en uit worden gelijktijdig geconfigureerd

Verwijderen (functie bij alle componenten)

2)

op: contact gesloten max. 2 min., neer: contact open voor 2 min.

Technische
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R,L,C

6T1361a

50/60 Hz
AC 230 V~,
45 °C
20 ... 200 W/VA
868,3 MHz

6T1365a

8547 51 00

cfg

prioriteit-aan
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Configuratiemethoden
Easy mode
Ontwerpen en programmeren in Easy mode
In Easy mode worden producten automatisch herkend en voorzien
van een uniek adres. De sensoren en actoren staan elk in een eigen rij
en kunnen met een simpele handeling met elkaar worden verbonden.
Hager heeft voor deze programmeermethode een handzaam programmeerapparaat ontwikkeld: de TX100B.
Easy mode programmeerapparaat TX100B
Dit draagbare programmeerapparaat is voorzien van een zenderontvanger in het gereserveerde en genormeerde 868,3 Mhz-bereik.
Met de ingebouwde zenderontvanger kan de TX100B rechtstreeks
communiceren met andere draadloze KNX-busdeelnemers.

Voor communicatie met deelnemers met een busaansluiting zijn benodigd: een voeding en een mediakoppelaar die draadloze signalen
omzet naar signalen op de buskabel.
Het voordeel van deze draadloze techniek is dat de gebruiker
tijdens de programmering vrij door het gebouw kan bewegen.
De afstand tussen de TX100B en een uitgang mag bij het
programmeren echter nooit groter zijn dan 30 meter. De afstand
tussen een draadloze ingang en de TX100B moet bij het
programmeren ongeveer 15 cm bedragen.

Globale stappen bij het programmeren in Easy mode
Programmeren met de TX100B gaat heel eenvoudig, maar moet wel
nauwkeurig gebeuren. Eerst wordt van de installatie een tekening gemaakt, waarop alle componenten met geografische plaats en functie
te zien zijn.
De gemonteerde in- en uitgangen (componenten) van de gehele installatie worden nu onder een nieuwe projectnaam ingelezen in het
interne geheugen van de TX100B. Zodra deze componenten bekend
zijn, moeten alle ingangen worden voorzien van het juiste volgnummer en de juiste functies. Daarna worden de uitgangen gekoppeld
aan één of meerdere ingangen. Tot slot wordt de installatie getest en
worden de gegevens opgeslagen in het externe geheugen, de USBstick.

Extern geheugen
Het is uiterst belangrijk om regelmatig een back-up te maken van de
programmeergegevens in de TX100B naar het externe USB geheugen.

Servicetips
De TX100B wordt geleverd in een stevige kunststof koffer. In de
koffer is ook voldoende ruimte voor het meenemen van servicematerialen. Neem de volgende materialen mee naar een project:
- 4 stuks AA alkaline reservebatterijen (let op datum!)
- 1 USB-stick met verloopkabel
- acculader TX100B
- handleiding TX100B
- reserve-mediakoppelaar

Het volledig opladen van de accu’s duurt de eerste keer ongeveer 16
uur, daarna 3,5 uur. Tijdens het laden kan er niet geprogrammeerd
worden.

Reservebatterijen
Omdat de TX100B draadloos is, werkt
deze op accu’s of batterijen. Deze accu’s moeten volledig opgeladen zijn bij
aanvang van programmeren. Bij normaal
gebruik (inbedrijfstelling) gaan de meegeleverde 1950 mA/h accu’s ongeveer acht
uur mee. Het energieniveau wordt weerTX100B
gegeven in het display van de TX100B.
De TX100B heeft een veiligheid ingebouwd, die dataverlies helpt te voorkomen. Bij te lage accuspanning
wordt de data opgeslagen en schakelt de TX100B zich uit, voordat er
te weinig energie over is om de data nog te kunnen opslaan.
Voedingsspanning TX100B
Voor de voedingsspanning van de TX100B zijn er twee
mogelijkheden:
- accu’s, 4 x type LR6 Ni-Mh – min. 1550 mA/h 1,2 V
(meegeleverd)
- batterijen, 4 x type LR6 AA 1,5 V
Bij normaal gebruik (inbedrijfstelling) gaan de meegeleverde 1950
mA/h accu’s ongeveer acht uur mee. Het energieniveau wordt weergegeven in het display van de TX100B.

Maximale grootte van het systeem
De Easy mode is gemaakt voor woonhuisinstallaties. De gemiddelde
grootte is 10 tot 100 ingangen. De TX100B kan maximaal 255 ingangen en 255 uitgangen met elkaar verbinden.
Productherkenning en updates
De TX100B bevat een interne databank, waarin standaardinstellingen
van KNX-componenten zijn opgeslagen. De productdatabank maakt
onderdeel uit van de software van de TX100B en wordt regelmatig
verbeterd en vernieuwd. Nieuwe versies kunnen worden gedownload
via www.hager.nl/software.

Advies is dan ook om 4 stuks AA penlite alkalinebatterijen mee te
nemen, zodat bij te lage accuspanning de programmering nog kan
worden afgerond door het inzetten van batterijen (let op: schakelaar
in het accucompartiment omzetten naar de juiste voedingsbron).
Als de TX100B langer dan 2 tot 4 weken niet wordt gebruikt, is het
verstandig om de accu’s uit de TX100B te halen. Zelfs goede kwaliteit
NiMH accu’s hebben de eigenschap om 1% van hun energie per dag
te verliezen door interne lekstromen. Na 3 maanden zijn ze dus leeg.
De koffer heeft voor batterijen een uitsparing.
Reserve-mediakoppelaar
Voor installaties met alleen bedrade componenten is de mediakoppelaar TR131A na het programmeren niet meer benodigd.
Bij de volgende klus kan deze na een reset weer worden ingezet.
De koffer heeft een uitsparing voor de TR131A. Desalniettemin is
een praktisch advies om de mediakoppeling vast in de installatie
op te nemen i.v.m. toekomstige uitbreidingen.

Accu’s opladen
Voor het opladen van de accu’s wordt een oplader bijgeleverd.
Tijdens het opladen is het niet mogelijk om een installatie met
behulp van de TX100B te configureren.
Tip: neem altijd 4 alkaline reservebatterijen
mee naar het project, zodat u altijd het
project kunt opleveren (voor het geval
de accucapaciteit ontoereikend is).

Wisselen van accu naar batterijen
Met de schuifschakelaar (1) in het accucompartiment kan overgeschakeld worden van accu’s naar batterijen en andersom.
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Configuratiemethoden
Easy mode - programmeerunit TX100B
Technische gegevens
TX100B
Voedingsspanning

4 Batterijen of 4 Accu’s LR
6 (zie onder)

Accu’s

Ni-Mh 1,2 V, 1950 mAh

Batterijen

Alkaline 1,5 V

Acculader

Oplader type AA
230 V/ 9V 1,3 A

Max. stroomverbruik

0,2 A (bij laden)

Max. vermogensverlies

2 W (bij laden)

Bedrijfsduur bij normaal
gebruik

8 uur

Max. duur opladen

3 h 30 min (1e keer 16 h)

Zendfrequentie

868,3 MHz

Zendvermogen

max. 10 mW

Extern geheugen

USB-stick (FAT32)

Bedrijfstemperatuur

0ºC tot +45ºC

Opslagtemperatuur

-20ºC tot +70ºC

Beschermingsgraad

IP20

Gewicht

340 gr

Afmeting

75 x 169 x 34,5 mm

Antenne

52 mm

Programmeerapparaat TX100B
Het draagbare programmeerapparaat TX100B dient voor het snel en
eenvoudig programmeren van een installatie in Easy mode.
Met de TX100B kunt u de gewenste functies programmeren en de
verbindingen tussen alle producten die zich in een installatie bevinden, visualiseren: TP-en/of RF-producten, unidirectionele of bidirectionele producten. Als de installatie TP-producten bevat, moet gebruik
worden gemaakt van de mediakoppelaar TR131A.
Taalondersteuning
Om het programmeren met de TX100B echt ‘easy’ te houden zijn
alle schermen en commando’s van de TX100B beschikbaar in het
Nederlands. De standaardtaal bij levering is Engels en kan eenvoudig
worden gewijzigd in Nederlands.
USB-aansluiting
De TX100B is uitgevoerd met een USB-aansluiting. Deze kan
gebruikt worden voor een USB-memorystick, maar ook om de
TX100B direct te verbinden met een USB-ingang van een
computer. Hiervoor wordt een kabeltje mee geleverd.
TX100B
Hardwareversie
Intern geheugen
Max. aantal producten
in een installatie
Software-update

4.0 of hoger
1 mB of hoger
255 ingangen
255 uitgangen
vanaf 1.9

Firmare-update

ja

Installatiebestanden

BIN (lezen)
TXH
afh. van
geheugen

Aantal installaties
in extern geheugen
Extern geheugentype

USB-stick of
computer

Bestandsformaat

FAT16, FAT32

Technische
informatie

USB-aansluiting
Op de volgende 2 pagina's vindt u een lijst van symbolen en iconen
die gebruikt worden in de TX100B.
Op pag. 202 vindt u een beschrijving van display en toetsenbord.
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Configuratiemethoden
Easy mode - programmeerunit TX100B, symbolen en functies
Symbolen en functies
Toepassing

Functie

Verlichting

INGANG

Symbool

Uitleg
Verlichting AAN
Verlichting UIT
AAN/UIT (met schakelaarcontact; gesloten = aan, open = uit)
AAN/UIT (met impulscontact; impuls aan/impuls uit)
AAN/UIT (met impulscontact voor unidirectionele RF-producten)
Omhoog dimmen
Omlaag dimmen
Met 1 toets dimmen
Dimwaarde 100%
Dimwaarde 75%
Dimwaarde 50%
Dimwaarde 25%
Geforceerd UIT
Geforceerd AAN
AAN met tijdvertraging
UIT met tijdvertraging
AAN/UIT met tijdvertraging
Scène comfort
Scène AAN
Scène UIT
Scène dimwaarde

UITGANG

Uitgang AAN/UIT
Uitgang dimmer

Jaloezieën/

INGANG

Rolluiken

OP (met impulscontact; impuls op/impuls stop)
NEER (met impulscontact; impuls neer/impuls stop)
OP - NEER (met impulscontact; impuls op/stop / impuls neer/stop)
Geforceerd OP
Geforceerd NEER
Scène omlaag
Scène rolluik
Weeralarm
Windbeveiliging
Regenbeveiliging

UITGANG

200

Uitgang rolluik/jaloezie
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Symbolen en functies
Toepassing

Functie

Verwarming

INGANG

Symbool

Uitleg
Comfort
Eco (nacht)
Stand-by
Afwezigheid
Comfort + afwezigheid
Vorst/Auto
Vorstbeveiliging
Automatisch
Eco tijdfunctie
Geforceerd UIT
Geforceerd Comfort
Geforceerd Eco (nacht)
Geforceerd Vorstbeveiliging
Comforttijdfunctie

UITGANG

Verwarmingsuitgang
Verwarming UIT

Schakelklok

INGANG

Schakelklok met slave-functie
OP/NEER (met schakelaarcontact; gesloten = op, open = neer)
NEER/OP (met schakelaarcontact; gesloten = neer, open = op)
OP (met schakelaarcontact; gesloten = op, open = geen actie)
NEER (met schakelaarcontact; gesloten = neer, open = geen actie)
Dimwaarde bij AAN/Dimwaarde bij UIT
Scenario bij AAN/Scenario bij UIT

UITGANG

Schakelklok als masterfunctie

Schemer-

INGANG

Schemerschakelaar-slave-ingang

schakelaar

UITGANG

Schemerschakelaar-masteruitgang

Roomcontroller

INGANG

Weergave op roomcontroller (regel 1 tot 4)
Verwarming

Aanwezigheid

UITGANG

Logische functie

INGANG

Aanwezigheidsmelder-slave-ingang
Aanwezigheidsmelderbereik

UITGANG

Aanwezigheidsmelder-masteruitgang
Uitgang

INGANG

Rook-/hittemelder

Technische
informatie

Rookmelding

Standaard
Ventilatie

UITGANG

Ventilator AAN/UIT

Overige

INGANG

Geen functie
Batterijstatus

UITGANG

Tekstveld AAN/UIT
Led AAN/UIT
Scenario 1 tot 8
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Easy mode - programmeerunit TX100B
Programmeerapparaat TX100B
(1) aan/uit knop
(2) groot, verlicht display
(3) displaytoetsen*
(4) toetsenbord
(5) tweede toetsenbord
(6) aansluiting voor oplader
en USB-aansluiting
(7) toets ‘menu oproepen’

*

displaytoetsen (3)

Beschrijving van het display
informatie over de
ingangen

(1)
(2)

(3)

(7)

Auto Alle Num
(4)

De displaytoetsen geven
toegang tot diverse functies.
De betreffende toetsfunctie
staat niet vast, maar is afhankelijk van de plek in het menu.
De functie wordt telkens in
het display boven de toets
weergegeven.

aantal ingangen die de
gekozen uitgang aansturen
(bijv. uitgang 25 wordt aangestuurd door 2 ingangen
waaronder de 17)

informatie over de
uitgangen

titelbalk
aantal uitgangen verbonden aan weergegeven
ingang (bijv. 5 uitgangen
voor ingang 17)

totaal aantal
fouten in
installatie

uitgangsnummer

ingangsnummer

uitgangstype

ingangsfunctie

(5)

(6)

fout op
weergegeven
ingang

fout op
weergegeven uitgang

aantal
ingangen in
installatie

aantal uitgangen in
installatie

functies toegewezen aan displaytoetsen

Verklaring van de symbolen in het display

Hoofdtoetsenbord TX100B

laadniveau batterij
(1)

(2)
rechterzijde: uitgangen

(3)

(4)
(1)

linkerzijde: ingangen

(2)

RF-product

(5)
(1) Ingang
- Selecteren van een ingangsnummer
- Selecteren van een toegewezen functie voor de gekozen
ingang
- Navigatie in de menu’s
(2) Uitgang
- Selecteren van een uitgangsnummer
- Navigatie in de menu’s
(3) Ingangs- of functiekeuze, terugkeer
- korte toetsdruk: omschakelen van de functiekeuze
en het ingangsnummer - scrollen met toets (1)
‘Terug-functie’ in het hoofdmenu (7)
(4) L
 ocaliseren van alle producten in de installatie
- Handfunctie: functiecontrole
(5) Bevestigingstoets
- Bevestiging van de huidige actie
- Bevestiging van data-invoer
- Bevestiging van een menu (modus-menu)
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TP-product (bedraad)
‘verbinding voorbereid’
‘verbonden’
‘verbinding verbreken’

i Signalen
- enkelvoudige pieptoon: succesvolle opdracht
- dubbele pieptoon: mislukte opdracht
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Configuratiemethoden
System mode - ETS-programmeersoftware
Ontwerpen en programmeren in System mode
In System mode moet de installateur via de computer alle producten
stuk voor stuk instellen en met elkaar verbinden. Dit betekent: alle
unieke adressen bedenken en deze samen met alle gewenste functies in ieder product invoeren. System mode geeft toegang tot heel
veel functies. Doordat alles vrij te kiezen is, zijn er veel mogelijkheden.
Een uitkomst bij grotere installaties met uitgebreide functionaliteit.
ETS
System mode wordt geprogrammeerd in ETS (Engineering Tool Software). Dit is een computerprogramma dat gemaakt is om KNX-apparaten met elkaar te verbinden. Het kan draaien op een computer met
besturingssysteem Windows. De computer wordt via de USB-poort
verbonden met een interfacemodule (TH101). De interfacemodule
wordt vervolgens aangesloten op de KNX-buskabel en zorgt voor het
omzetten van de signalen van de computer naar de buskabel.
De ETS-software is zo gemaakt dat producten van verschillende fabrikanten via dezelfde bedieningsschermen kunnen worden
gekoppeld en geprogrammeerd.

Waar kan ik ETS kopen?
De ETS-software wordt beheerd en ontwikkeld door de KNX
Associatie. ETS-software is dus geen Hager product en kan niet bij
Hager worden gekocht. Het eenvoudigst bestelt u de software en een
licentie via www.knx.nl.
ETS is beschermd en wordt daarom geleverd met een vrijgave-code
(licentie) op basis van de hardware van de pc. Na het installeren
werkt het programma beperkt zonder code. In die tijd kan via ETS de
licentie worden opgevraagd. Nadat de betaling is ontvangen bij KNX,
ontvangt te gebruiker een vrijgavecode retour die in ETS moet worden ingevoerd. Het programma is dan onbeperkt bruikbaar,
echter alleen op die pc waarvan de hardwarecode is ingelezen.
Bij het overzetten naar een andere pc moet opnieuw een code
worden aangevraagd bij de KNX Associatie met opgave van reden.

Er zijn natuurlijk verschillen, omdat niet elk product dezelfde mogelijkheden heeft, maar dat is geen probleem. Alle basisfuncties zijn
op dezelfde plaats te vinden, zodat de gebruiker zich alleen in de
afwijkende zaken hoeft te verdiepen.
Deze manier van programmeren in ETS noemt men binnen KNX
de System mode en het is de meest uitgebreide vorm die de KNXstandaard te bieden heeft. Alle mogelijke functies die een product
heeft, zijn via ETS te bereiken.

Taalondersteuning in ETS
ETS-software ondersteunt verschillende talen, waaronder Nederlands.
Nog niet alle databestanden van
producten (productdatabanken)
zijn in de Nederlandse taal beschikbaar, maar wel in het Duits,
Engels of Frans. Als een databank
geen Nederlandse vertaling biedt,
dan kiest het ETS-programma de
primaire taal die de databank heeft.

Welke licenties ETS zijn er?
Er zijn verschillende licenties voor diverse doelgroepen en omvang
van projecten. Voor een actueel overzicht en prijzen, raadpleeg
www.knx.nl.

Productherkenning in ETS: applicatiesoftware
Omdat ETS met verschillende KNX merken kan samenwerken, gaat
ook de herkenning van producten anders dan bij een TX100B van
Hager.
In System mode heeft u te maken met 3 onderdelen:
- Systeemsoftware ETS: te koop bij KNX
- Productdatabanken/applicatiesoftware: gratis te downloaden
bij de fabrikanten
- Projectbestanden: worden aangemaakt door de gebruiker

Versie

Formaat/
bestandstype

Commentaar

ETS2

*.vd(x-2)

vd = Producten

ETS3

*.vd(3-5)

vd = Producten

ETS4

*.knxprod

knxprod = Producten
(krachtig ETS4 formaat; bij het gebruik
van dit formaat gaat
de import sneller)

Voor elk KNX-product levert een fabrikant applicatiesoftware. Dit is
een bestand dat ETS nodig heeft om te weten wat het product kan
en hoe het de gegevens in het product moet laden. Een ETS-applicatiesoftwarebestand is herkenbaar aan de extensie, zoals in de tabel
aangegeven.
Omdat ETS steeds verder ontwikkeld wordt, ontstaan nieuwe
mogelijkheden. Om de applicatiesoftware te kunnen gebruiken, moet
ETS deze kunnen lezen. In de tabel staat aangegeven
welke bestandsextensie hoort bij welke ETS-versie.

Bij het uitbrengen van deze catalogus is ETS4 de actuele versie.
Oudere bestandsformaten kunnen meestal worden ingelezen, tenzij
door de leverancier anders vermeld. Advies blijft om hier niet zonder
meer vanuit te gaan en het eerst te proberen.
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Programmeersoftware

Berker.Net
Compatibiliteitsoverzicht
Het Berker.Net platform bestaat uit inbouwmodules en opzetstukken
die gecombineerd kunnen worden om een groot aantal verschillende
functies te kunnen realiseren.
Inbouwmodules:
•	Elektromechanische inbouwmodule met schakel-, dim-,
jaloeziebedienings-, voedings- of bijpostfunctie.
Opzetmodules voor bediening,
in conventionele en KNX-RF uitvoering:
•	Opzetmodules voor schakelen of
dimmen van verlichting
•	Opzetmodules voor bediening van rolluiken
of jaloezieën
•	Opzetmodules met een schakelklok- of
bewegingsmelderfunctie.
In onderstaande tabel ziet u de mogelijke combinaties van
inbouw- en opzetmodules.

Opzetmodules

n = standaard
l = KNX draadloos
Inbouwmodules
Drukknop
verlichting
1-v/2-v

Drukknop
universeel
4-v

Schakelaar 1-v

n l (1-v)

l

Schakelaar 2-v

n l (2-v)

l

LV-impulsdimmer

n l (1-v)

Universele dimmer 1-v
Universele dimmer 2-v

Drukknop
jaloezie

Bewegingsmelder

n

l

l

n

l

n l (1-v)

l

n

l

n l (2-v)

l

Jaloeziesturing

n

230V-voeding

	l

l

Relaisschakelaar 1-v

n l (1-v)

l

l
l

Bijpost bewegingsmelder

n
	l
n

l

n

l

Opzetmodules voor bediening, in draadloze uitvoering:
Aanvullend zijn er zelfstandige KNX-RF vlakke wandschakelaars
-	
met batterij of zonnecel (in het laatste geval is de schakelaar
onderhoudsvrij)
Ingebruikname:
Zodra de opzetmodule van spanning wordt voorzien, geeft de
statusled de compatibiliteit weer met de gebruikte inbouwmodule.
Configuratie vindt plaats door één van onderstaande
programmeermethoden:
- KNX quicklink drukknopprogrammering
- KNX Easy mode met draadloos programmeerapparaat TX100B
- KNX System mode met ETS. Hierbij is mediakoppelaar TR131A
of KNX/RF-ontvanger TR351A benodigd.
Reikwijdte:
Vooral in gebouwen afhankelijk van de omgeving.
Met de TX100B kan de signaalsterkte gemeten worden.
- In het vrije veld tot 100 m
- In gebouwen tot 30 m
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Jaloezieschakelklok
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Verlichtingsschakelklok

l

	l

l
l

Berker.Net
Module-overzicht
KNX-RF
Opzetmodules

KNX-RF opzetmodules
(quicklink, Easy mode, System mode)

Drukknop,
KNX-RF, quicklink,
1-voudig

Drukknop,
KNX-RF, quicklink,
2-voudig

Drukknop,
KNX-RF, quicklink,
4-voudig

Bewegingsmelder,
KNX-RF, quicklink,
1,1/ 2,2 m

Schakelklok
verlichting,
KNX-RF, quicklink

Drukknop
jaloeziebediening,
KNX-RF, quicklink

Schakelklok
jaloezieën,
KNX-RF, quicklink

Inbouwmodules

Bestelnr.

8514 51 xx

8514 61 xx

8564 81 xx

8534 51 xx
8534 61 xx

8574 52 xx

8524 51 xx

8574 51 xx

Elektronische schakelaar
1-voudig

8512 11 00

•

•

•

Relaisschakelaar
1-voudig

8512 12 00

•

•

•

Conventionele dimmer

8542 11 00

•

•

•

•

•

•

Universele zelﬂerende
dimmer, 1-voudig

8542 12 00

Elektronische schakelaar
2-voudig

8512 22 00

Universele zelﬂerende
dimmer, 2-voudig

8542 21 00

Jaloezieschakelmodule

8522 11 00

•

•
•

•

•

•

8502 01 00

•
Bijpost voor bewegingsmelder

•

•

•

•

•

8532 01 00

Technische
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230V-voeding voor KNX-RF
opzetmodules

•

•
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Koppelen van niet-KNX sensoren
De Hager KNX-ingangsmodules bieden de gebruiker de mogelijkheid om eigen sensoren aan te
sluiten. Bij het aansluiten moeten een paar regels
in acht worden genomen, zodat veiligheid en
werking gewaarborgd zijn. Deze pagina geeft een
overzicht van de mogelijkheden en eisen die aan
een koppeling gesteld worden.
Aansluiten sensoren met 230V-uitgang
De ingangsmodules TXA304, TXA306 en TXA310
zijn ontworpen om rechtstreeks 230V-signalen
om te zetten in commando’s.
Deze modules isoleren de 230V-ingangen van de
KNX-busaansluiting en zorgen dat de bus veilig
blijft. Bij alle andere ingangsmodules zijn de
ingangen galvanisch verbonden met de
KNX-busaansluiting. Om deze veiligheidsreden
mogen deze ingangsmodules nooit gebruikt
worden in een 230V-gevoed apparaat zonder
veiligheidsscheiding van 4KV. )1 Bij het aansluiten
van een 230V-contact moet wel gelet worden op
eventuele ontstoorcondensatoren of neonlampjes
die parallel aan het schakelcontact van de sensor
kunnen staan.
Zonder belasting kan de spanning op de ingang
van de TXA304, TXA306 of TXA310 al hoog genoeg zijn om een open contact als gesloten te
meten.
Parallel schakelen van een ontstoorcondensator
tussen de ingang en de nul verhelpt dit probleem.
Ontstoorfilters met ingebouwde X2-condensator,
weerstand en aansluitdraadjes zijn bij de elektrogroothandel verkrijgbaar en kunnen gemakkelijk
worden ingebouwd. Een waarde van 100 nF+ 220
E voldoet in de meeste gevallen.

230 V~
N

La1

Schakelaar met
neonlamp

TXA304

*

KNX buskabel

*In geval van TXA306 niet altijd mogelijk

TXA304/306/310

Aansluiten sensoren met vrij contact op busingang
Wanneer de isolatie tussen het contact en de 230 V gegarandeerd
4 kV is, dan kunnen ook binaire busingangen, zoals een TXB302 of
TXB304, worden gebruikt. Op deze manier kunnen bijv. PIR-sensoren
(EE804 en EE805), alarmsystemen en rookmelderrelais worden doorgekoppeld. Bij de montage is ook hier weer een strikte galvanische
scheiding tussen 230V-lassen en de KNX-busaansluiting noodzakelijk.

Isolatie
TXB304

KNX buskabel
zeer veilige spanning
(SELV)

Aansluiten sensoren met vrij contact op
draadloze ingang 230 V
De ingangen TRB302B en TRB304B bevatten een KNX-zender met
230V-voeding. De ingangen zijn galvanisch gekoppeld met 230 V en
alleen te gebruiken met een vrij contact dat 230 V mag schakelen.
Alarmcontacten voor lage spanning zijn meestal niet geschikt! Het
voordeel van de TRB302B en TRB304B is, dat de koppeling draadloos uitgevoerd kan worden terwijl de 230V-voeding ervoor zorgt dat
de zender altijd werkt. De TRB302B kan eventueel ook vervangen
worden door een draadloze uitgang met een TRB501. Het voordeel
is dat de lamp zowel door de PIR-sensor als door een andere
schakelaar kan worden bediend.

TRB501

Waarschuwing
Ingangen verbonden met 230 V

)1 De installateur is verantwoordelijk voor het handhaven van de SELV-veiligheidsklasse van de
KNX-busvoeding. De ingangen van de ingangsmodules, zoals de TXB302, TXB304, TX308 zijn
elektrisch verbonden met de KNX-buskabel!

206

Technische wijzigingen voorbehouden

TRB501

TRB302B

Koppelen van niet-KNX sensoren
Aansluiten sensoren met vrij contact op draadloze ingang met
batterijvoeding
Draadloze ingangen op batterijvoeding geven de gebruiker een eenvoudige en
veilige toegang tot een KNX-installatie. Met deze ingangen kunnen druktoetsen,
schakelaars, tijdklokken, alarmsystemen en niet-KNX-apparatuur eenvoudig
worden gekoppeld met de KNX-installatie. Enige voorwaarde is, dat de ingang
geschakeld wordt met een vrij contact. Belangrijk aandachtspunt bij draadloze ingangen met batterijvoeding is de keuze van het ingangscontact. Bij het sluiten van
het contact gaat een zeer kleine detectiestroom lopen die de batterij ontlaadt. Bij
een drukcontact loopt de detectiestroom maar kort en bij een gemiddeld gebruik
ligt de batterijlevensduur tussen de 3 en de 5 jaar. Bij een schakelaar loopt de detectiestroom langer en zal de batterijlevensduur afnemen tot minder dan een jaar
als de schakelaars meer dan 8 uur per dag ingeschakeld blijven.

TRB302A

TRB302A TRB304A

Galvanische scheiding

Elektronisch apparaat

Technische
informatie

Bidirectionele koppelingen maken
De TXB344 is ontworpen voor inbouw in bedieningspanelen met druktoetsen,
waarbij via de led de werkelijke status van een actor kan worden weergegeven.
Bijbehorende led-kit is de TG308. Per TXB344 kunnen 4 ingangen en uitgangen
worden bediend en worden weergegeven.
Een andere toepassing voor de TXB344 is interfacing. Met de TXB344 kunnen
ervaren ontwerpers met gedegen kennis van elektronica eigen gebouwde
apparatuur eenvoudig aansluiten op de KNX-bus in zowel Easy als System mode.
Per TXB344 kunnen 4 binaire ingangen en uitgangen worden uitgewisseld. Te
denken valt aan alarmen met terugmelding, maar ook comforttoepassingen in
verwarming, koeling en verlichting. De koppeling moet echter wel aan de eis voldoen dat de keten t.o.v. het 230V-lichtnet 4 KV kan weerstaan. In de handel zijn
verschillende optische koppelaars beschikbaar die kunnen werken met zeer lage
spanningen en stromen (3 V en 0,5 mA). Keuze van de optocoupler en het garanderen van de isolatieveiligheid zijn de verantwoordelijkheid van de ontwerper.
Er is tevens een TXB322 met 2 in- en uitgangen.

TRB302A

Technische wijzigingen voorbehouden
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KNX-actoren en magneetschakelaars
Beveiligen van actoren en magneetschakelaars
Uitschakelkarakteristiek:
B/C volgens NEN-EN 60898
D volgens IEC947-2

Een KNX-uitgang (actor) is de vervanger van een schakelaar. De functie is:
een belasting schakelen onder normale omstandigheden.
In de actor is een relais ingebouwd dat bestuurd wordt door de elektronica die de
telegrammen ontvangt van de KNX-bus. Omdat het energieverbruik van actoren zeer laag
moet zijn, worden speciale bi-stabiele relais gebruikt. Bij een normaal relais sluit het contact
zolang er spanning op de spoel wordt gezet. Bi-stabiele relais kunnen zonder blijvende
bekrachtigingsspanning in twee schakelstanden blijven staan. Ze hebben twee spoelen:
één voor aan en één voor uit. Een korte spanningsimpuls op de spoel is voldoende. Kleine
relais hebben een veel lager afschakelvermogen, omdat het veersysteem dat de contacten
tegen elkaar drukt veel kleiner is dan bijvoorbeeld bij installatieautomaten. Dit verklaart ook
waarom een installatieautomaat wel kortsluitstromen van 6 kA kan schakelen en schakelmateriaal, kleine relais of kleine magneetschakelaars niet.
In een kortsluitsituatie bestaat de belastingsweerstand uit de weerstand van het elektriciteitsnet en de transformator. Om de verliezen in normaal bedrijf zo laag mogelijk te houden,
is de weerstandswaarde van de gehele keten slechts tientallen milliohms. Zo kunnen in een
installatie bij kortsluiting gemakkelijk stromen gaan lopen van meer dan 1000 A. De automaat
begrenst deze stroom niet. Het enige wat gebeurt, is dat de installatieautomaat na een
bepaalde tijd afschakelt en de installatie veiligstelt tegen langdurige overbelasting.
Automaten zijn ingedeeld in verschillende klassen die aangeven welke kortsluitstromen ze
maximaal kunnen verbreken. Voor een huisinstallatie is 4,5 kA voldoende. De maximale
afschakeltijden staan in de grafiek hiernaast. Voor een 4,5 kA klasse B-automaat van 16 A
betekent dit dat deze binnen 0,01 seconde moet verbreken bij stromen > 56 A.

In geval van een kortsluiting loopt deze hoge stroom ook door de relaiscontacten van een
actor. Als deze gesloten zijn, is dit geen probleem, omdat de contacten dan over een
groot oppervlak stevig op elkaar gedrukt zijn.
Bij het schakelen van een kortsluiting is de situatie anders. De contactvlakken raken elkaar
op het moment van inschakelen net en alle stroom moet door dat kleine raakvlak. Het metaal smelt door de enorme hitte die vrijkomt en de contacten worden door de contactdruk
aan elkaar gelast. Hoe groter de stroom, hoe meer metaal er smelt, hoe sterker de las.
De contacten komen alleen los indien het
veersysteem sterk genoeg is om de las
Hoofdschakelaar en hoofdautomaat van verdeler
kapot te trekken.
16A B

Welke beveiliging moet ik toepassen?
De actoren zijn ingedeeld in klassen. Elke
klasse heeft een maximale stroom en een
maximale waarde van de installatieautomaat.
Om voldoende beveiligd te zijn in geval
van eenmalige kortsluiting, adviseert Hager
om bij installatie de maximaal toegestane
waarden van de installatieautomaat niet
te overschrijden en gebruik te maken van
hulpbeveiligingen die sneller aanspreken.
Hager aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor defecten op actoren als gevolg van
kortsluitsituaties.

Hoofdverdeelrail in verdeler

Aardlekschakelaar
40A 30 mA

Verdeelrail achter aardlekautomaat

Hoofdautomaat
altijd 2-polig
MHS516
16A B

Aardlekschakelaar

40 A 30 mA

40 A 30 mA

VD-draad in buis of KISS-kabel

MHS516
16A B

MHS516
16A B

Aardlekschakelaar

TRB201
Hulpautomaat
1-polig

TXB201A
glaszekering

TXB201A

S

S

S

La

La

La

S

S1

La

S2

La

S4

La

La

S5

La

S6

La

TXA204C
TXA206
4 kanalen 16 A per kanaal
6 kanalen 4 A per kanaal
lampen met groter vermogen veel lampen met laag vermogen

		
1 installatieautomaat
Actor
Inom
Maximale waarde
klasse			
A
4A
4 A B-kar.
A
4A
4 A B-kar.
B
10 A
10 A B-kar.
C
16 A
16 A B-kar.
D
16 A / 200 uF 16 A B-kar.
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2 installatieautomaten
Maximale waarde
hoofdautomaat
16 A B-kar.
16 A B-kar.
16 A B-kar.
16 A B-kar.
16 A B-kar.

4A T
TXB202B of
TR221

4A B

S3

4A T

glaszekering

4A T
4A B

glaszekering

Waarde
hulpbeveiliging
4 A (glaszekering)
4A
6, 10 A
4, 6, 10 A
10 A
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La

TR201
1 kanaal 16 A
plafondlamp

M1

La

TXB201A
1 kanaal 4 A
plafondlamp

S7

TXB201A
1 kanaal 4 A
wandcontactdoos

TXB202A
2 kanalen 4A
rolluikmotor

KNX-actoren en magneetschakelaars
Aansturen van magneetschakelaars door actoren
De ESN...B reeks is een familie magneetschakelaars voor domotica-toepassingen. Belangrijkste kenmerken zijn de hoge kwaliteit en
het feit dat ze geruisarm zijn.
Met behulp van een magneetschakelaar kunnen zwaardere belastingen worden geschakeld. Hager adviseert om magneetschakelaars
te gebruiken bij zware belastingen en installaties met het risco op
kortsluiting. Het vervangen van een magneetschakelaar is eenvoudiger dan het vervangen van een actor, omdat deze laatste ook geprogrammeerd moet worden.

Keuze van de toepassing van magneetschakelaars
De keuze van magneetschakelaars is afhankelijk van de volgende
criteria:
- Gebruikscategorie (verwarming, verlichting, ...)
- Geïnstalleerd vermogen
- Aard van het geïnstalleerde vermogen
- Levensduur (aantal keren schakelen onder bedrijfomstandigheden)
- Hoogfrequente verlichting
Aanbevelingen bij het installeren van magneetschakelaars
- De bedrijfstemperatuur lager houden dan 40˚C.
- Plaatsing van magneetschakelaars bij voorkeur onder in de
verdeler.
- Bij toepassing van meerdere magneetschakelaars naast elkaar,
tussen elke magneetschakelaar een afstandsstuk LZ060 opnemen (i.v.m. warmtedissipatie).

TXA204A

TXA304

De waarde kan met de volgende vuistregel worden
berekend:
R ~ 230 V / I nominaal [A]
C ~ 100 nF per A
Voor kleine lasten volstaat meestal: 100 nF + 220 E
Hager heeft deze ontstoorfilters niet in haar productassortiment. De filters zijn in verschillende waarden te bestellen bij de elektro- en elektronica(groot)handel.
In moeilijke gevallen is het zaak om de fabrikant van het te schakelen
product om advies te vragen.
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Gebruik van ontstoorfilters
Bij het schakelen van magneetschakelaars, motoren en TLD-verlichting kunnen stoorpieken ontstaan. Deze veroorzaken klikgeluiden in
audiovisuele installaties, verstoren datacommunicatie en kunnen de
levensduur van schakelcontacten verkorten.
Een oplossing is het toepassen van RC-ontstoorfilters. Meestal zijn in
apparaten al filters ingebouwd. Dit filter bestaat uit een condensator
en een weerstand in één behuizing.
Het berekenen van filters is specialistisch werk, maar voor eenvoudige toepassingen loont het om zelf een RC-filter aan te brengen.
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Calculatie warmteontwikkeling
Verliesvermogen
Binnentemperatuur verdeler
Wanneer KNX-componenten samen met andere modulaire componenten in één gesloten verdeler worden gebouwd, zal de
binnentemperatuur van deze verdeler stijgen. De hoogte van de
uiteindelijke temperatuur hangt af van de verhouding tussen de
warmte-afvoercapaciteit van de verdeler naar de buitenlucht, de
omgevingstemperatuur van de buitenlucht en het verliesvermogen
plus stand-byvermogen dat in de verdeler wordt opgewekt door
de geïnstalleerde componenten.
Berekening verliesvermogen
Voor de berekening van totaal gegenereerde warmtecapaciteit moet
uitgegaan worden van de maximaal mogelijke dissipatiewaarde in
de verdeler. De temperatuur in de verdeler mag de maximale waarde
van de componenten niet overschrijden. In de tabel hiernaast staan
de richtwaarden voor het berekenen van de verliesvermogens.
Waarden zijn gegeven voor de belangrijkste KNX-producten die
warmteafgifte van betekenis geven. De waarden gelden bij maximale
belasting (alle kanalen in bedrijf) inclusief het stand-byverbruik. Voor
componenten die niet in de verdeler zijn gemonteerd, maar wel zijn
aangesloten op de voeding, moet het verliesvermogen dat gedissipeerd wordt in de voedingen ook worden meegenomen.
Wanneer gegevens ontbreken
Voor KNX-producten die niet in de tabel zijn opgenomen, met schakelcontacten tot stromen van 16 A, is een verliesvermogen van 2 W
per contact een goede richtwaarde.
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Bestelnummer

Verliesvermogen

Bestelnummer

Verliesvermogen

75310002
75312013
75314021
75318003
75710004
75910001
TE330
TE360
TE370
TGA200
TH210
TJA450
TX211A
TXA022
TXA111
TXA112
TXA114
TXA116
TXA204A
TXA204B
TXA204C
TXA204D
TXA206A
TXA206B
TXA206C
TXA206D
TXA207A
TXA207B
TXA207C
TXA207D
TXA208A
TXA208B
TXA208C
TXA208D
TXA210AN
TXA210N
TXA213N
TXA215
TXA223
TXA224
TXA225
TXA226
TXA227
TXA228
TXA304
TXA306
TXA310

4,5 W
4W
8W
3W
5W
4,8 W
0,5 W
1,8 W
1,8 W
3,6 W
1,1 W
3,9 W
1,3 W
0,3 W
4W
4W

TYA604A
TYA604B
TYA604C
TYA604D
TYA606A
TYA606B
TYA606C
TYA606D
TYA606E
TYA608A
TYA608B
TYA608C
TYA608D
TYA610A
TYA610B
TYA610C
TYA610D
TYA624A
TYA624B
TYA624C
TYA624D
TYA628A
TYA628C
TYA661A
TYA661B
TYA663A
TYF130
TYF642F
TYF646T
TYF684
TYF784

1,3 W
3,3 W
8,3 W
8,3 W
1,3 W
5,3 W
12,3 W
12,3 W
6W
2,6 W
6,6 W
12,6 W
12,6 W
3W
7W
15 W
15 W
2,3 W
2,3 W
2,3 W
2,3 W
4,6 W
4,6 W
2,3 W
4,8 W
5,8 W
0,42 W
3W
2W
7,5 W
6W

1,3 W
3,3 W
8,3 W
8,3 W
1,3 W
5,3 W
12,3 W
12,3 W
3W
7W
15 W
15 W
2,6 W
6,6 W
12,6 W
12,6 W
2,3 W
4,8 W
5,8 W
10,5 W
2,3 W
2,3 W
2,3 W
2,3 W
4,6 W
4,6 W
0,12 W
0,33 W
0,45 W
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Calculatie warmteontwikkeling
Stand-byvermogen
Stand-byvermogen van een KNX-installatie
Een KNX-installatie verbruikt in rust een kleine hoeveelheid energie.
In de praktijk kan deze eenvoudig worden gemeten met een goede
Watt-meter.
Tijdens de ontwerpfase kan men ook eenvoudig een indicatie
krijgen van het te verwachten vermogen.
Stand-byvermogen van een RF-installatie
Om het stand-byvermogen van de gehele RF-installatie te berekenen,
dienen alle stand-bywaarden bij elkaar geteld te worden. Een goede
richtlijn hierbij is een waarde van ca. 0,65 W per component. De
exacte waarden zijn te vinden in de productdocumentatie die tevens
kan worden gedownload via de e-catalogus.
Stand-byvermogen van een TP-installatie
Voor het bepalen van het opgenomen vermogen van de TP-producten dienen alle maximale bus-stroomwaarden bij elkaar opgeteld te
worden. Deze waarden zijn terug te vinden bij de technische gegevens op de bestelpagina’s.
De som van de stroom wordt vermenigvuldigd met de 30Vbus- spanning en geeft een indicatie van het afgenomen busvermogen. In de praktijk komt hierbij nog een kleine stand-bywaarde van
de voeding zelf en die ligt in de orde van 4 W. Dat samen geeft het
opgenomen vermogen aan de netzijde.

Technische
informatie

Formule voor berekening stand-byvermogen:
Pstand-by = 4 W + (30 x Ibus [A])
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Montagerichtlijnen
Plaatsen van inbouwingangen
Het juist plaatsen van een ingang in een inbouwdoos
Een lasdoos is meestal ingebouwd in een muur van steen of beton.
Steen en beton schermen radiosignalen gedeeltelijk af en daarom
is het belangrijk de ontvangst te optimaliseren.
Voor een optimale ontvangst van het radiosignaal is het nodig dat:
- de antenne aan de voorzijde van de module wordt geplaatst
tussen de actor en het deksel van de lasdoos (zie de oranje
draad op de foto hiernaast; bij uitgangen is de antenne paars);
- de antenne zoveel mogelijk verticaal staat;
- de antenne niet wordt afgeschermd door een metalen
deksel of lichtarmatuur.

Het juist aansluiten van een schakelaar*
NB:
De TRB302A en TRB304A worden gevoed met een batterij.
De ingangen moeten bij voorkeur bediend worden door een
drukschakelaar.
Bij het gebruik van schakelaars die langdurig contact blijven
maken, moet rekening gehouden worden met een hoger batterijverbruik. De batterijlevensduur kan dan teruglopen tot beneden de
100 dagen.

De ingangsdraden van de TRB302B en TRB304B zijn via een
hoogohmige weerstand verbonden met de 230V-voeding. De ingangen mogen dus niet verbonden worden met schakelaars of relaisuitgangen die onvoldoende galvanische scheiding hebben.
* Volledige ondersteuning van het conventionele programma
in de catalogus Schakelmateriaal Berker by Hager 2014/2015
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Montagerichtlijnen
Inbouwen van een actor
Het juist inbouwen van een actor in een inbouwdoos in de muur
Een lasdoos is meestal ingebouwd in een muur van steen of beton.
Steen en beton schermen radiosignalen gedeeltelijk af en daarom
is het belangrijk de ontvangst te optimaliseren.
Voor een optimale ontvangst van het radiosignaal is het nodig dat:
- de antenne aan de voorzijde van de module wordt geplaatst tussen de actor en het deksel van de lasdoos (zie de paarse draad
op de foto hiernaast);
- de antenne zoveel mogelijk verticaal staat;
- de antenne niet wordt afgeschermd door een metalen
deksel of verlichtingsarmatuur.

Het juist monteren van een actor in het plafond
Op een centraaldoos worden vaak armaturen gemonteerd met
gloeilampen. Gloeilampen en halogeenlampen worden erg heet
en kunnen de actor oververhitten waardoor de levensduur van de
actor korter wordt.
De actor kan beschermd worden tegen oververhitting door deze
op de bodem van de centraaldoos te plaatsen en de draden met
lassen daaroverheen te plaatsen. De centraaldoos moet altijd afgesloten worden met een kunststof deksel. Voor de montage van
het armatuur (plafonnière) kunnen 5 mm afstandsbusjes worden
gebruikt met M4 binnen/buitendraad of een stukje M4 draadeind.
Door het armatuur enkele milimeters van de deksel af te houden
wordt de warmteoverdracht beperkt.

Technische
informatie

Het plaatsen van een lamp (i.v.m. warmteontwikkeling)
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Montagerichtlijnen
Isolatiekapjes voor actoren en buskabel
Isolatiekapjes actor

Stap 1
Knip de isolatiekap op maat,
zodat de buskabel er gemakkelijk doorheen kan.

Stap 2
Knip aan de zijkant van de isolatiekap een sleufje voor het doorvoeren van de VD-draad.

Stap 3
Schuif de isolatiekap over de
buskabel en strip deze 25 mm
aan.

Stap 4
Verwijder de bescherming, maar
let op dat de blanke koperen
draad in tact blijft.

Stap 5
Strip alle aders van de buskabel
5 mm aan.

Stap 6
Las de rood/zwarte aders en de
geel/witte aders af in de Wago
lasklem 0,8 mm2.

Stap 7
Schuif de rood/zwarte Wago
aansluitklem aan de actor. Twist
de blank koperen kernen bij
elkaar.

Stap 8
Schuif de isolatiekap over de
actor heen. Let hierbij op dat de
aansluiting voor de VD-draad op
de juiste plaats zit.

Stap 9
Monteer de VD-draad in de desbetreffende aansluiting.

Stap 10
Maak een trekontlasting m.b.v.
bindbandjes over de buskabel en
isolatiekap.

Stap 11
Duw de actor zo ver mogelijk
tegen de onderkant van de centraaldoos.

Stap 12
Las de overige bekabeling af. Let
hierbij op dat de adresseertoets
bereikbaar blijft.

Stap 1
Knip de isolatiekap op maat,
zodat de buskabel er gemakkelijk doorheen kan.

Stap 2
Schuif de lange en de korte isolatiekap over de buskabel heen.
Kabel bij de korte kap 20 mm
aanstrippen, bij de lange 25 mm.

Stap 3 en 4
Verwijder de bescherming, maar
let op dat de blanke koperen
draad in tact blijft. Strip alle buskabel aders 5 mm aan.

Stap 5 en 6
Schuif d.m.v. de zwaluwstaart de
rood/zwarte en geel/witte Wago
lasklem (0,8 mm2) aan elkaar.

Stap 7
Steek de draden in de lasklem en
buig deze zo dat de verbinding
aan de bovenkant zit. Twist de
blank koperen kernen aan de
onderkant bij elkaar.

Stap 8
Schuif de beide delen over elkaar
heen.

Stap 9
Maak een trekverbinding d.m.v.
trekbandjes.

Stap 10
Duw de lasverbinding onder in
de centraaldoos en las de overige bekabeling af.

Isolatiekapjes buskabel
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Alimentation
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Lichtbesturing en schakelactoren
Schakelactoren	
Ventilatiemodus TXB202A

Twee-kanaalsmodus TXB202A
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/
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unabhängig vom Konﬁgurationsmodus.
Nach dem Einschalten oder einer Rücksetzung
auf Werkseinstellungen ist eine Wartezeit von
15 Sekunden abzuwarten, bevor die Konﬁguration
En fonctionnement
:
vorgenommen werden
kann.

V2.6.0

• Possibilité de commande manuelle de la sortie à

Werkzeug,
siehe
partir du bouton poussoir K
Le produit
TRB201 est un récepteur radio
• Visualisation de l'état de la sortie sur la LED fct
alimenté
par le secteur qui fait partie du système
mpfängern
mitgeliefert.
(allumé rouge = relais fermé).
d’installation Tebis.
bung der
Commandé à distance
par1:
desAnsicht
émetteurs radio
Les fonctions
Bild
Schaltaktor
4fachprécises du produit dépendent de la
Achtung
:
(1) Schuifschakelaar/statusindicatie
erhältlich.
(produits d’entrées,
poussoirs, télécommandes...),
conﬁguration et du paramétrage.
Einbau
und
Montage dürfen nur durch
il commute une charge électrique
en tout ou
rien.
bank und
(2) 	 Programmeertoets
en
-led
Conﬁguration
eine Elektrofachkraft
erfolgen gemäß den
ssoftware
beim
Légende
schalter/Statusanzeige
Ces récepteurs peuvent être
conﬁgurés
de 3 façons
(3) 	 Aansluitingeinschlägigen
KNX
Installationsnormen
des
Landes
1 Bouton poussoir et LED de conﬁguration J
différentes :
mier-Taste
und
-LED
erfolgen.
(4)
Aansluiting
relaisuitgang
: conﬁguration sans outil, voir notice 6T7952
quicklink
Antenne
2
•
zu ändern, ist das
avec
les récepteurs radio.
3 Bouton poussoir et LED fonction
K deSie
la darauf,livrée
- Achten
den
Funksender
möglichst
ss
KNX
einstellungen"
• TX100/B V.2.6.0 ou > : descriptif des fonctions du
sortie
weit entfernt vom produit
Gerätdisponible
anzubringen.
chez le constructeur.

ss Relaisausgänge
4 Bornier de raccordement :
- L : Phase 230V
- N : Neutre

2A

L1
L2
L3

6

• ETS3 ou > via TR131 : base de données et
descriptif du logiciel d’application disponible chez le
constructeur.

N

230 V

Lampes Incandescentes / Glühlampen / Incandescent lam

230 V

Lampes halogènes / Halogenlampen / halogen lamps / H

12V DC
24V DC

Transformateur ferromagnétique / Konventioneller Transfo
transformator / Trasformatore ferromagnetico

L N S1

S2

12V DC
Transformateur électronique / Elekronischer Transformato
24V DCventilatorTrasformatore elettronico
VMC
unit

Tubes ﬂuorescents non compensé / Leuchstofﬂampen oh
Nietgecompenseerde TL-lampen / Carichi ﬂuorescenti no

Tubes ﬂuorescents pour ballast électronique / Leuchstofﬂa
lampen voor elektronische ballast / Carichi ﬂuorescenti per

230 V

Tubes ﬂuorescents compensés en parallèle / Leuchstofﬂam
Rolluik/jaloezie-modus TXB202A

Parallel compensated ﬂuorescent tubes / Parallel gecompens

Bus

Fluo
compact / Sparlampen / Compact ﬂuorescent / Com
/
30V DC

Spéciﬁcations techniques / Technische Daten / Technical characteris
Alimentation

Versorgungsspannung Supply voltage

Voedingsspa

Fréquence d’émission Sendefrequenz

Transmission frequency Zendfrequen

Encombrement

Abmessungen

Dimensions

Afmeting

Schutzart

Degree of protection

Bescherming

T° de fonctionnement

Betriebstemperatur

Operating temperature

Bedirijfstemp

T° de stockage

Lagertemperatur

Storage temperature

Opslagtemp

Normes

Normen

Norms

Normen

L1
Indice
L2
L3

2A

de protection

N

KNX-RF-schakelactor 16 A
TRB201
Receiver category 2 / Transmi

Type de charges / Lasttyp / Load type / Bela

L
N

Lampes
Incandescentes /:
V
Raccordement / Anschlusskapazität / Electric connection /230
Aansluiting
/ Collegamenti

1

2

NL

TRB201

LED
Het product TRB201
is LED
een radioontvanger
die
3
fct
gevoed is doorcfgmiddel
van stroom, het maakt deel
L N N
uit van het Installatiesysteem Tebis.
4
Op afstand bediend door radiozenders
(ingangsproducten, drukknoppen, afstandsbedieningen...),
schakelt het een elektrische belasting om in
aan/uit werking.
cfg

fct

230 V

Lampes halogènes / Halog

12V DC

Transformateur ferromagn

24V DC
transformator / Trasformat
In functie
:
• Handbediening
van de uitgang
12V DC
Transformateur
électroniqu
24V DC K Trasformatore elettronico
drukknop
• VisualiseringTubes
van ﬂuorescents
de toestand
va
non co
Nietgecompenseerde
TL-l
LED fct (rode
LED = relais geslo
Tubes ﬂuorescents pour ba
De speciﬁeke
functies van het pro
230 V
lampen voor elektronische
de conﬁguratieTubes
en de
parameterin
ﬂuorescents compen

Conﬁguratie

Parallel compensated ﬂuore

Fluo compact / Sparlampe

Er zij 3 methodes voor de conﬁgura

Legende
• quicklink : conﬁguratie zonder g
Retour
usine
1 Drukknop
en conﬁguratie LED cfg
handleiding 6T7952 die de radioon
Appuyer et maintenir le poussoir J jusqu’au
V.2.6.0/ of
> : omschrijvin
clignotement
de la LED cfg (>10s) puis relâcher.
• TX100/B
2 Antenne
Spéciﬁcations
techniques
Technische
Date
La ﬁn du retour usine est signalée par l’extinction
productfuncties is verkrijgbaar bij
fct van de uitgang.
Drukknop
en LEDprovoque
functiel’effacement
de3la led
cfg. Cette opération
Alimentation
Versorgungsspannung
Supply
• ETS3 of > via TR 131: Database
complet
de la conﬁguration du: produit, quel que soit
4 Aansluitklemme
le mode de conﬁguration.
- L : Fase 230V
Après une mise sous tension ou un retour usine
-N
: Nulleider
attendre
15 secondes
avant de procéder à une
conﬁguration.
: Uitgang met contact 230V

Functies

• 1 autonoom kanaal bediend door de KNX-radio
AC1.
• 1 contact
Attention
: µ16 A 230 V
- Appareil à installer uniquement par un
installateur électricien selon les normes

Fréquence d’émission
van de

Sendefrequenz
toepassingsoftware
zijn
Transm

producent.
Encombrement
Abmessungen

Dimens

!

Indice de protection

Schutzart
Degree
Om de conﬁguratiemodus
te w
T° de fonctionnement
Betriebstemperatur
Operat
terugkeren
"fabrieksinstelling".

T° de stockage

Lagertemperatur

Storage

Normes

Normen

Norms

: Sortie contact 230VFactory Reset
ontrol using
In funzionamento :
d’installation
en vigueur dans le pays.
IT
Seite
19.09.2012
• Possibilità
di comando
Maintain
J 1/9
pushbutton
down until
LED
Pour changer
de mode
decfg
conﬁguration, il faut
- Prendre soin d’éloigner au maximum
Raccordement
/ Anschlusskapazität
/ Electricmanuale
connectio
Fonctions
obligatoirement faire un “retour usine” du produit.
l’antenne
du produit.
ﬂickers
pulsante K .
fct • 1 voie indépendante commandée
Lo
strumento
TRB201 è un ricevitore radio
par la(>10s),
radio KNXthen release. cfg LED turns OFF to
AC1.
signal Factory Reset end. This operation removes
• 1 contact µ16 A 230 V
• Visualizzazione dello stato dell'u
alimentato dalla rete, facente parte del sistema
the entire product conﬁguration in any conﬁguration
(acceso rosso = relè chiuso).
d’installazione Tebis.
duct depend on
Im Betrieb :
In
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
DE
NL
mode.
Comandato
a distanza
dallebisemittenti
radio
Le funzioni precise dello strument
• Möglichkeit zur manuellen Ansteuerung über
•H
Taste
J drücken und
gedrückt halten,
die
cfg blinktd’entrata,
(>10 Sekunden),
dann loslassen.
LED
Taster
K gegeben.
TRB201 is een radioontvanger
die paramd
Das Gerät TRB201 ist ein netzstromgespeister
prodotti
pulsanti,
telecomandi...), Het productdallaconﬁgurazione
After power switch-On
or Factory
Reset, wait for 15s
e dalla
Die Rücksetzung auf Werkseinstellungen wird
• Anzeige des Ausgangszustandes über die LED fct
•V
gevoed is door middel van stroom, het maakt deel
Funkempfänger.
commuta una carica elettrica in “tutto o niente”.
before to do a new conﬁguration.
durch das Erlöschen der LED cfg angezeigt.
L
(rot leuchtend = Relais geschlossen)
uit van het Installatiesysteem Tebis.
Er ist Bestandteil des Tebis-Installationssystems.
Bei
dieser
Operation
wird
die
komplette
in 3 different
ways
: Funksender fernsteuern
Op
afstand
bediend
door
radiozenders
(ingangsEs lässt sich
durch
Conﬁgurazione
Die genauen Funktionen dieser Geräte hängen von
De
Konﬁguration
des Gerätes gelöscht,
producten, E
drukknoppen,
afstandsbedieningen...),
(Eingangsgeräte,
Taster, Fernsteuerungen usw.)
Legenda
der jeweiligen Konﬁguration und den jeweiligen
de
out tool,
see User's
possibile conﬁgurare queste ricev
Technische wijzigingen
voorbehouden
unabhängig vom
Konﬁgurationsmodus.
216
schakelt het een elektrische belasting om in
und schaltet elektrische
Lasten (Ein/Aus).
Parametereinstellungen ab.
1 Pulsante e LED di conﬁgurazione J
with the radio transmit• quicklink : conﬁgurazione senza
Nach dem Einschalten oder einer Rücksetzung
aan/uit werking.
Co
auf2Werkseinstellungen
ist eine Wartezeit von
libretto 6T7952 fornito con i ricevit
Legende
Antenna
Er
Einstellungen

!

¶
ß

Modulo 4 uscite
Módulo 4 salidas

Instruzioni d’uso
Instrucciones de instalación

Lichtbesturing en schakelactoren
Schakelactoren	
TP RF

230V~

Bus
30 V

Schakeluitgangen TXA204x, TXA206x (afgebeeld 4-voudige actor)
• Auto/Manu

• Status

30 V DC

1 W (4x4A),
, 8 W (4x16A)

schakelaar

L1
L2
L3
N

leds

• Drukknoppen

lokale bediening
1
C1

• Verlichte drukknop voor fysieke
adressering

4 x 17,5 mm

TXA204D

5
C3

7
C4

C1

C3

C2

C4

auto

IP 30

—> + 45 °C

a
i
e
y
—> + 70 °C
z
r

C1
2

30V DC

-

+

Module met 6 uitgangen en stroommeting
Modulo a 6 uscite con misura di corrente
Módulo 6 salidas con medición de corriente

EN 60669-1
N 60669-2-1
N 50090-2-2

2

3
C2

C2
4

C3
6

C4
8

Bus
De uitgangen kunnen op verschillende fasen aangesloten worden.

—> 2,5 mm2

M

tebis
V2.7.0

Bn , . :

Schakelactor
arico/Tipo de carga

TYA606E met stroommeting
TXA204A TXA204B TXA204C TXA204D

ampen
ade ad incandescenza
descentes
1 • Auto/Manu schakelaar
ktroinstallateur
eenlampen
tallatienormen
ade ad alogene
enos
even !

bare belastingtransformator
magnetische
2 • Status leds
rmatore ferromagnetico
ormador
n
structies ferromagnético
kan

L1
L2
L3
N

800 W

1200 W

2300 W

2300 W

800 W

1200 W

2300 W

2300 W

800 W

1200 W

1600 W

1600 W

and of andere

onische transformator
rmatore elettronico3 • Drukknoppen lokale bediening
ormador electrónico

ecompenseerde
mente da un TL-lampen
i ﬂuorescenti
le normenon compensata
ﬂuorescente no compensados
4 • Verlichte drukknop voor
SELV.voor elektronische fysieke
mpen
ballast adressering
(mono of duo)
m
missibile perper ballast elettronico (mono o duo)
i ﬂuorescenti
ﬂuorescente con balastro electrónico

800 W

1000 W

7
C4

9
C5

11
C6

1200 W

1200 W

2

TYA606E

C3

C1

1

auto

800 W

1000 W

12 x 36 W

struzioni può

C4

15 x 36 W
C1
2

6 x 23 W

C2
4

C5

1200 W

C2

el’apparecchio,
gecompenseerde TL-lampen
iricolose.
ﬂuorescenti compensata in parallelo
ﬂuorescente compensados en parallelo

acte TL-lampen
oigm
atpoaritato
mente
ompact
ún as normas

5
C3

3
C2

1
C1

C3
6

C6

20 x 36 W
C4
8

12 x 23 W

C5
10

C6
12

18 x 23 W

1200 W

3

20 x 36 W

4

1 500 W
200 µF
18 x 23 W

t
s
o

6T 8504-01A

cendio u otras

co/Tipo de carga

M

mpen
de ad incandescenza
Schakelactor
escentes

TYA608x
tebis
Schakelactor TXA208x
V2.7.0

tallatienormen

nische transformator
even ! elettronico
matore
brmador
are belaelectrónico
sting
2 • Status leds

N

1

C1

30V DC

-

+

2300 W

C3

S Varning!

C5

C7

2W
25 x 18

• Apparaten
får
endast
installeras3 av
C2
C6
C4
behörig
elektriker
enligt C8i landet gällande
1000 W4
installationsnormer.
• Laktta installationsreglerna TBTS. 130 µF
• Överskrid inte den maximala laddningen som
C1 för
C2apparaten.
C3 C4 C5 C6 C7 C8
tillåts
2
10 12 14
16
4
8
6
25 xkan
18 det
W leda
• Om man inte följer dessa anvisningar,
till skador på apparaten, brand eller andra farliga
konsekvenser.

200 W

Bus

Conﬁguracion
• TX100 V1.4.0
detallada en
conﬁgurado
considerado
iluminación. P
ejecute las in
conmutador
, pulse sim
segundos los
antes de lanz
las salidas (a
• ETS: softwa
(alumbrado
especiﬁcacio

Prueba y pues
Conmutador A
mando local
Cuando el con
(
) , los p
las cargas con
Utilice la posic
trabajar en mo
el módulo. Cua
posición Auto d
permanece
las órdenes pro

Indicador de e
Los indicadores
salida correspo
Al alimentar el
aplicación, los
conﬁguración
• Iluminación
durante 5 s
• Calefacción:
durante 5 se
El parpadeo pe
la carga de un

Pulsador lumi
físico .
Accione el puls
el direccionam
veriﬁcar la pres
encendido indi
módulo está en

Opgelet :

Attenzione :

Atencion

- Het toestel mag alleen door een elektroinstallateur worden geïnstalleerd.
- De ZLVS-installatievoorschriften naleven !

- L’apparecchio deve essere installato unicamente
da un installatore qualiﬁcato
- Rispettare le regole d’installazione SELV.

- Este módu
riamente p
- Respetar la

co/Tipo de carga

Módulo 10 saídas
Aktor med 10 utgångar
Modul med 10 utganger

M

Schakelactoren TYA604x, TYA606A-D, TYA610x
tebis
Schakelactoren TXA207x
(afgebeeld 10-voudige actor)

Bn,.:

1 • Comutador Auto/Manu
• Omkopplare Auto/Manu
• Omkobler Auto/Manu
2 • Indicadores luminosos de estado
• Statusindikeringslampor
• Statusindikator
3 • Botões de comando local
• Tryckknappar för lokalstyrning
• Trykknapper for manuell betjening

TYA608A

TYA608B

TYA608C

1

3
C2

5
C3

7
C4

9
C5

11
C6

13
C7

15
C8

17
C9

19
C10

C1

C3

C5

C7

C9

C2

C4

C6

C8

C10

auto

30V DC

-

+

C1
2

C2
4

C3
6

C4
8

C5
10

C6
12

C7
14

C8
16

C9
18

2
3
4

C10
20

Bus

As saídas podem ser ligadas a fases diferentes.
Utgångarna kan anslutas till olika faser.
Utgangene kan tilkobles ulike fase

TYA608D

Tipos de carga/Typ av last/Belasning

800 W

incandescentes
1200 W
2300Lâmpadas
W
2300
W
230 Vv Glödljus
Technische
wijzigingen voorbehouden
Glødelamper

800 W

1200 W

halógena
2300Lâmpadas
W
2300
W

1
C1
TYA610x

4• Botão de luminose de
endereçamento físico
• Ljustryckknapp för fysisk
adressering
• Trykk-knapp med lys for fysisk
adressering

O Viktig!

6T elektriker
8502 A
• Apparatet skal installeres av autorisert
og i henhold til de normer for installering som
gjelder i landet.
• Overhold TBTS installasjonsregler.
• Maksimal tillatt lading per apparat må ikke
overskrides
De uitgangen kunnen op verschillende fasen aangesloten worden.
• Manglende respekt for disse instruksjonene kan
medføre skader på apparatet, brann eller ha
andre farlige konsekvenser.

mpen
de ad incandescenza
escentes

enlampen
de ad alogene

L

auto

cte TL-lampen

ciones puede
cendio u otras

Verlichte drukknop voor fysieke
adressering .
Druk op de verlichte drukknop
om de
ysieke adressering van het product te realiseren
of de aanwezigheid van de bus te veriﬁëren:
led brandt = bus aanwezig en product in Fysieke
adressering.

Funciones
• 4 salidas ind
BUS KNX.
• 4 contactos
• Visualización
módulo.
• Posibilidad d
desde el mó
Las funciones co
de la conﬁgurac

V2.7.0

• Aparelho a ser instalado apenas por um técnico
habilitado de acordo com as normas de instalação
em vigor no pais.
1380 W
• Respeitar as regras de instalação MBTS.
• Não ultrapassar a carga máxima admissível por
aparelho.
13 15
7
5
17 19
9
11
• O C1
nãoC2
respeito
instruções
800 W pode
C6 C7 C8
C3 C4 C5 destas
causar danos no aparelho, incêndio ou outras
consequências perigosas.

TYA608x

struzioni può
mpatto
’apparecchio,
mpact
ricolose.

BTS.
admisible por

Funzioni
Functies
• 4 vie indipendenti azionate dal bus KNX.
• 4 aparte kanalen die worden aangestuurd
• 4 contatti liberi da potenziale.
door de KNX-bus
• Visualizzazione dello stato delle uscite sul
4 potentiaalvrije contacten.
•
prodotto
Houd
rekening met eenmalige maximale
inschakelstromen.
• Visuele weergave van de toestand van de
• Possibilità di azionare manualmente le uscite
op het
product. 208-209: KNX actoren
Leesuitgangen
tevens
pagina's
enprodotto.
magneetschakelaars!
partendo dal
• Manuele aansturing van de uitgangen mogelijk
Le funzioni precise di questi prodotti dipendono
vanaf het product.
dalla conﬁgurazione e dalla parametrizzazione.
De speciﬁeke functies van deze producten
Conﬁgurazione
Uitgang
Max. en van de
Max.
hangen af van de conﬁguratie
• TX100V1.4.0 o superiore: descrizione
parameterinstelling
type
inschakelstroom dettagliata
tijdsduur
nel libretto fornito con il conﬁguratore.
Conﬁguratie
All’uscita dalla fabbrica il prodotto è riconosciuto
TX100
V1.4.0
of
recentere
versie:
gedetailleerde
come
un
prodotto
A• beschrijving in de met80
A
20
ms d’illuminazione dal TX100. Per
de conﬁgurator meegelepassarlo in modo riscaldamento: in posizione Manu
verde handleiding. Bij de aﬂevering uit fabriek is
(
) del commutatore ,premete simultaneaB het product door de TX100 erkend als een
mente per 3 s i pulsanti delle vie 1 e 2 prima di lanverlichtingsproduct. Om
naar de verwarmingsciare la5numerazione
Automatica delle uscite (pres120A
ms
sione sul tasto
).
C modus over te schakelen, als de schakelaar
zich in de Manu-stand (
) bevind dient
ETS
:
software
applicativo
TL204B.
•
3 sec gelijktijdig de drukknoppen
(illuminazione
e riscaldamento): base di dati e
D uvangedurende
A alvorens u de
200 µs
kringen 1 en 2 in 800
te drukken
descrizione disponibili presso il costruttore.
Automatische nummering van de uitgangen
). A
E start (druk op toets 160
20 ms
Test e messa
in servizio
Commutatore Auto/Manu
e pulsanti di
• ETS: toepassingssoftware TL204B;
comando locale .
(verlichting en verwarming): database en
In posizione Manu (
) del commutatore , i
beschrijving verkrijgbaar bij de fabrikant.
pulsanti
permettono di azionare le cariche
Test en inwerkingstelling
raccordate alle uscite. Utilizzate la posizione
Auto/Manu schakelaar
en drukknoppen
Automatica
del commutatore
voor lokale bediening .
zich in de Manu-stand in modo esercizio o per conﬁgurare il prodotto. In
Als de schakelaar
i pulsanti
posizione
Auto
del commutatore
de
(
) bevind, kunt u met de drukknoppen
verbruikstoestellen aansturen die op de uitgangen sono inattivi e i relè reagiscono agli ordini
provenienti
dal
bus
KNX.
zijn aangesloten.
in
Gebruik de Auto-stand van de schakelaar
Led di stato
beheermodus of voor het conﬁgureren van het
Le led
indicano lo stato dei corrispondenti relè
de Autoproduct. Met de schakelaar in
d’uscita: acceso = relè chiuso.
stand zijn de drukknoppen
inactief en de
Alla messa sotto tensione del prodotto o dopo un
relais reageren op de bevelen afkomstig van de
telecaricamento, le led segnalano la conﬁgurazione
KNX bus.
del prodotto:
• illuminazione : led acceso ﬁsse per 5 s.
Status leds
• riscaldamento : led lampeggiante per 5 s.
De controlelampjes
geven de toestand van
de overeenkomstige uitgangsrelais aan:
Un lampeggio permanente dei led indica il
aan = relais gesloten.
caricamento d’un errato software applicativo.
Bij het onder spanning zetten van het product
Pulsante luminoso d’indirizzamento ﬁsico .
of na het downloaden, geven de leds de conﬁPremete il pulsante luminoso
per realizzare
guratie van het product aan:
l’indirizzamento ﬁsico del prodotto o veriﬁcare la
• verlichting: led’s branden gedurende 5 sec.
presenza del bus : led accesa = presenza bus e
• verwarming: led’s knipperen gedurende 5 sec.
prodotto in indirizzamento ﬁsico.
Een permanent knipperen van de led’s geeft het
downloaden van een verkeerde toepassingssoftware aan.

El módulo de
permiten cone
cargas eléctric
Forman parte
Permiten contr
(eléctrica o co
carga controla
potencial. Esto
variantes que
las cargas con

1600 W

T Atenção!

L1
L2
L3
N

ncompenseerde
structies kan TL-lampen
ﬂuorescenti
and
of anderenon compensata

uorescente no compensados
3 • Drukknoppen lokale bediening
pen voor elektronische ballast (mono of duo)
ﬂuorescenti per ballast elettronico (mono o duo)
mente da un
uorescente
con balastro electrónico
le norme
4 • Verlichte drukknop voor
gecompenseerde TL-lampen
fysieke
adressering
Sﬂuorescenti
ELV.
compensata
in parallelo
uorescente
en parallelo
m
missibile pcompensados
er

2300 W

TYA610A, TYA610B
TYA610C, TYA610D

Bn , . :

agnetische transformator
matore ferromagnetico
1 • Auto/Manu schakelaar
krmador
troinstalferromagnético
lateur

igatoriamente
ún as normas

I piloti a 4 uscite TXA204 sono relè che
permettono d’interfacciare il Bus KNX con cariche
elettriche azionate con regolazione
on-off (tutto o niente). Essi fanno parte del
sistema d’installazione Tebis.
Essi permettono di azionare l’illuminazione, il
riscaldamento (elettrico o acqua calda) o
qualsiasi altra carica azionata da un contatto privo
di potenziale. Questi prodotti sono disponibili in 4
versioni che si distinguono per il numero e la potenza
delle uscite.

Bus

a
i
Module 8 uitgangen
BTS.
212 Obernai
(FRANCE) - Tél. +333 88 49 50 50 - www.hagergroup.net
8 cedex
uscite
arope
de
misi-blBP
e yp78
or - 67Modulo
z
r
Módulo 8 salidas
ciones puede

enlampen
de ad alogene
nos

De stuurinrichtingen TXA204 met 4 uitgangen
zijn relais die als interface dienen tussen de
KNX-bus en de in de NO/NG-modus
aangestuurde verbruikstoestellen. Ze maken
deel uit van het Tebis-installatiesysteem. Ze
dienen voor het aansturen van de verlichting,
de elektrische of warmwaterverwarming of van
om het even welk door een potentiaalvrij
contact aangestuurd verbruikstoestel.
Deze producten zijn verkrijgbaar in 4 varianten
die verschillen naargelang van het vermogen en
het type van de aansluitbare verbruikstoestellen.

Technische
informatie
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TYA610A

TYA610B

TYA610C

TYA610D

800 W

1200 W

2300 W

2300 W
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Lichtbesturing en schakelactoren
Berker.Net inbouwmodules
Schakelaar 1-voudig, inbouwmodule (bestelnr. 8512 11 00)
• Bijposten voor bewegingsmelders kunnen alleen toegepast
worden wanneer de schakelinbouwmodule gecombineerd wordt
met een bewegingsmelderopzetmodule.
• Bijpostenbediening is alleen maar mogelijk als de inbouwmodule
voorzien is van een opzetmodule.
• Het aansluiten van een combinatie van inductieve en capacitieve belasting aan dezelfde uitgang is niet toegestaan.
• Uitsluitend standaard dimbare verlichting en trafo's toepassen.

Dimmerinbouwmodules
• Uitsluitend standaard dimbare verlichting en trafo's toepassen.
Conventionele dimmer 1-voudig, inbouwmodule
(bestelnr. 8542 11 00)
• Bijposten voor bewegingsmelders kunnen alleen toegepast
worden wanneer de dimmerinbouwmodule gecombineerd wordt
met een bewegingsmelderopzetmodule.
• Bijpostenbediening is alleen maar mogelijk als de inbouwmodule
voorzien is van een opzetmodule.
• Het aansluiten van een combinatie van inductieve en capacitieve belasting aan dezelfde uitgang is niet toegestaan.

Schakelaarinbouwmodule 1-voudig met pulsdrukker en bewegingsmelder
bijpost inbouwmodule

Relaisschakelaarinbouwmodule (bestelnr. 8512 12 00)
• Bijposten voor bewegingsmelders kunnen alleen toegepast
worden wanneer de schakelinbouwmodule gecombineerd wordt
met een bewegingsmelderopzetmodule.
• Bijpostenbediening is alleen maar mogelijk als de inbouwmodule
voorzien is van een opzetmodule.

Conventionele dimmerinbouwmodule 1-voudig met pulsdrukker en bewegingsmelder bijpost inbouwmodule

Universele zelflerende dimmer 1-voudig, inbouwmodule
(bestelnr. 8542 12 00)
• Bijposten voor bewegingsmelders kunnen alleen toegepast
worden wanneer de dimmerinbouwmodule gecombineerd wordt
met een bewegingsmelderopzetmodule.
• Bij het aansluiten van een last wordt deze automatisch herkend
en wordt de optimale dimmethode ingesteld. Het dimbereik van
de verlichting kan door fijnafstelling verder geoptimaliseerd worden.
• Bijpostenbediening is alleen maar mogelijk als de inbouwmodule
voorzien is van een opzetmodule.

Relaisschakelaar-inbouwmodule met pulsdrukker en bewegingsmelder-bijpost
inbouwmodule

Schakelaar 2-voudig, inbouwmodule (bestelnr. 8512 22 00)
• Om de 2-voudige schakelaarinbouwmodule te voorzien van
spanning dient uitgang 1 aangesloten te zijn op een belasting.
• Bijposten voor bewegingsmelders kunnen niet worden gebruikt
in combinatie met de 2-voudige schakelaarinbouwmodule.
• Bijpostenbediening is alleen maar mogelijk als de inbouwmodule
voorzien is van een opzetmodule.
• Het aansluiten van beide uitgangen aan dezelfde belasting heeft
tot gevolg dat de inbouwmodule kapot gaat.
• Het aansluiten van een combinatie van inductieve en capacitieve belasting aan dezelfde uitgang is niet toegestaan.

• Het aansluiten van een combinatie van inductieve en capacitieve belasting aan dezelfde uitgang is niet toegestaan.

Universele zelflerende dimmerinbouwmodule 1-voudig met pulsdrukker en
bewegingsmelder-bijpost inbouwmodule

• Uitsluitend standaard dimbare verlichting en trafo's toepassen.

Schakelaarinbouwmodule 2-voudig met pulsdrukkers als bijpost
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Lichtbesturing en schakelactoren
Berker.Net inbouwmodules
Universeel zelflerende dimmer 2-voudig, inbouwmodule
(bestelnr. 8542 21 00)
• Bij het aansluiten van een last wordt deze automatisch herkend
en wordt de optimale dimmethode ingesteld. Het dimbereik van
de verlichting kan door fijnafstelling verder geoptimaliseerd worden.
• Om de 2-voudige dimmerinbouwmodule te voorzien van spanning dient uitgang 1 aangesloten te zijn op een belasting.
• Bijpostenbediening is alleen maar mogelijk als de inbouwmodule
voorzien is van een opzetmodule.
• Bijposten voor bewegingsmelders kunnen niet worden gebruikt
in combinatie met de 2-voudige schakelaarinbouwmodule.
• Het aansluiten van beide uitgangen aan dezelfde belasting heeft
tot gevolg dat de inbouwmodule kapot gaat.
• Het aansluiten van een combinatie van inductieve en capacitieve belasting aan dezelfde uitgang is niet toegestaan.
• Uitsluitend standaard dimbare verlichting en trafo's toepassen.

Lokale bediening met jaloeziehalfcilinder-pulsdrukker als bijpost

Universele zelflerende dimmerinbouwmodule 2-voudig met pulsdrukkers als
bijpost

Jaloezieschakel-inbouwmodule (bestelnr. 8522 11 00)
• Bijpostenbediening is alleen maar mogelijk als de inbouwmodule
voorzien is van een opzetmodule.

Centrale sturing en groepsturing

Lokale bediening met jaloezieserie-impulsdrukker als bijpost

Technische
informatie

Lokale bediening

Toepassing bij meerdere installatieautomaten

Technische wijzigingen voorbehouden
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• ETS3 or > via TR131: Database and description
of software application available from the
Manufacturer.
In order to change the configuration mode,
a product "factory reset" is required.

: Dimming output

Functions
Lichtbesturing
schakelactoren
• 1 dimming channel controlleden
by KNX
radio.
O
• Automatic control of the type of load.
Dimmers

Warning :
- This unit is to be installed by a qualified
professional only according to the installation standard in force in the country.

Aansluitschema TRB302A

- Do not install the product close to the

controlled light.
TRB302A

- Make sure that the antenna is located as
1far away as possible from the product.

Protection against overheating or overload

Module
entrées
à encastrer
The2product
is protected
automatically against
overload, short-circuit and overheating.
Tastereingang 2 fach
2 flush mounted
inputs
NL
Inbouwmodule
met 2is ingangen
Het product TRB210
een radioontvanger die
gevoed is door middel van stroom, het maakt
Modulo
da incasso
deel2uitingressi
van het Installatiesysteem
tebis.

-

A

02 egory 2 le 1 %
cyc
cat
TRB3
ver duty
Recei itter V
3,0
TransmAA nce
1/2
CR in Fra E1
de
Ma

6T1130b

2
E2

3

cfg
Terugkerr naar de Fabrieksinstelling
De drukknop J indrukken (> 10s) totdat de
4
LED cfg knippert en dan loslaten. Het einde
van de fabrieksinstelling is gesignaleerd door
de gedoofde LED cfg. Deze operatie heeft de
totale verwijdering van de configuratie tot
gevolg, ongeacht de configuratiemodus.
Na het op spanning of het terug zetten op
fabrieksinstelling, 15s wachten vooraleer te
configureren.

,3 MH

868

+

-

De specifieke functies van het product hangen af
van de configuratie en de parameterinstelling.

Op afstand bediend door radiozenders
(ingangsproducten, drukknoppen, afstandsbedieningen...) et hij maakt het dimmen mogelijk
van halogeengloeilampen met LS [Lage
V2.6.0
Spanning] en ZLS
[Zeer Lage Spanning].

Module 2 entrées à encastrer
Tastereingang 2 fach
2 flush mounted inputs
Inbouwmodule met 2 ingangen
!
Modulo 2 ingressi da incasso

2
302Agory 1 %
TRBiver cateduty cycle
Rece mitter 0V
3,
Trans 2AA ce
1/
an
CR e in Fr E1
Mad

A

-

-

A

-

cfg
cfg

-

-

6T1130b

z

Oververhittings- of overbelastingsbeveiliging
Het product is automatisch beveiligd tegen overbelasting, kortsluiting en oververhitting.
Bij oververhitting of overbelasting wordt het
beschikbare vermogen automatisch verlaagd.
Om dit probleem te verhelpen, gaat u als volgt te
Legende
werk :
Bus
230V~
TP RF 1
30 V
Drukknop
en
configuratie
LED
J
- controleer of de uitgang kortgesloten is,
he power
Factory Reset
Maintain
J pushbutton down until LED cfg
- verlaag het vermogen van de op het product aan
2 Antenne
flickers (>10s), then release. cfg LED turns
gesloten par
belasting.
• La LEDOFF
s’allume
pendant
100ms
après
un appui
: entrée
Configuration
TX100 ou ETS
3toDrukknop
en
LEDend.
functie
K van
de
signal
Factory
Reset
configurée,
commande
émise.
Faites un appui sur le poussoir J lors de la phase
This operation
removes
the entire product
uitgang.
to the
• La LEDconfiguration
clignote rapidement
pendant 1s
après un appui :
d’apprentissage
par le TX100 ou pour l’adressage avec
Configuratie
in any configuration
mode.
4power
Aansluitklemme
:
pile faible
le TR131
ETS.
Dezeenontvanger
kan op 3 verschillende wijzen
After
switch-On or Factory
Reset, wait
• La led reste
éteinte
:
niveau
de
pile
trop
faible
L
: Fase
230V
for 15s- before
to
do a new
configuration.
Pour
changer de mode
de configuration,
il faut
geconfigureerd
worden
:
rent ways:
-N
:de
Nulleider
Les fonctions précises
ce produit dépendent de la
obligatoirement
un “retour usine”
du produit.
• quicklink faire
: configuratie
zonder
gereedschap, zie
see configuration
User's
et- du paramétrage.
: Dimuitgang
de handleiding 6T7952 die de radioontvangers
adio
Retour usine
vergezelt.
test et mise en route
Appuyer et maintenir le poussoir J jusqu’au
oductCâblage,Functies0
• TX100/B
V.2.6.0
> :(>10s)
omschrijving
van de productavec un bouton poussoir ou un interrupteur,
clignotement
de la
LED cfg
puis relâcher.
urer. En association
• 1 kanaal bediend door de KNX-radio
functies
is verkrijgbaar
fabrikant.
les modules s’installent dans une boîte d’encastrement
scription
La fin du
retour usine
est signaléebij
parde
l’extinction
de
• 60mm.
Automatische
detectie
van het
belastings- la LED
he de diamètre
• ETS3
La profondeur
dépendra
du type
cfg. of > via TR 131: Database en omschrijving
type.
d’appareillage
utilisé.
Cette opération
provoque l’effacement zijn
complet
de
van
de
toepassingsoftware
beschikbaar
bij de
Universele dimmer TYA661A/TYA661B en TXA210AN/TXA210N
mode,
La longueur de raccordement ne doit pas dépasser 10m.
la configuration
du produit, quel que soit le mode de
producent.
Isoler les fils
utilisés.
configuration. Après un changement de piles ou un
V2.6.0
In non
functie
:
Om attendre
de configuratiemodus
te wijzigen,
15s avant de procéder
à une moet u
van de uitgang is mogelijk via retour usine,
• Handbediening
Warning :
terugkeren "fabrieksinstelling".
Configuration
configuration.
de drukknop K

+

-

In operation :
• Availability of output manual control by
pushbutton K
• Display of output state on LED fct (red ON =
Aansluitschema
active output). dimmeractor TRB210
The specific features of each product depend
on configuration and set-up.
+

¢
£
§
•
¶

-

E2

868,3

Spécifications techniques / Technische Daten / Tec
z

MH

Alimentation

Versorgungsspannung

Sup

Durée de vie
Annähernde Lebensdauer Bat
approximative de la pile der Batterie
dur
Fréquence
d’émission
Opgelet
:

Sendefrequenz

Tra

- De installatie van het
toestel mag
Encombrement
Abmessungen

Dim

Distanceworden
maximum
de conform de installatieverricht,
Leitungslänge
raccordement
normen die van kracht zijn in het land.

Ma
dist

- Zorg ervoor dat de antenne zo ver
- This unit
is toconfigurés
be installed by
T° de fonctionnement
Betriebstemperatur
Ces émetteurs peuvent
être
dea 3qualified
façons
mogelijk van het product verwijderd is.
• Visualisering
van
de toestand
van de uitgang Changement de la pile
professional
only according
to the instalBus
différentes :
230V~
lation
standard
in forcelichtje
in the country.
op
de
LED
fct
(rood
brandt
=
uitgang
is
30 Vsans outil, voir notice 6T7952
• quicklink : configuration
La pile 2 est placée sous la trappe 1.
T° de stockage
Lagertemperatur
- Do not installradio.
the product close to the
livrée avec actief).
les récepteurs
Le changement de pile n’a aucune influence sur
controlled light.
• TX100/B V.2.6.0 ou > : descriptif des fonctions du produit
la configuration du produit.
Make sure that the antenna is located as
disponible chez- le
constructeur.
Normes
Normen
far away as possible from the product.
2 TR131
ETS3
ou > s’allume
via
: Logiciel
d’application
STRB302.
••La
LED
pendant
100ms
après un appui : entrée
Configuration par TX100 ou ETS
Base de données et descriptif du logiciel d’application
configurée,
commande
Faites un appui sur le poussoir
lors de la phase
disponible chez le
constructeur. émise.

Op

O

uitsluitend door een elektro-installateur

Durée min.
fermeture
- Installeer
het product
niet in deSchliessdauer
onmiddelMinimale
contact lijke nabijheid van de aangestuurde lamp.

TP RF

J

• La LED clignote rapidement pendant 1s après un appui :
d’apprentissage par le TX100 ou pour l’adressage avec
Eingang konfiguriert, Steuerbefehl gesendet.
Datenbank und Beschreibung der
pile
faible
TR131
en ETS.
NL
FR
• Die LED blinkt nach der Betätigung 1 Sekunde lang schnell :
Anwendungssoftware beimle
Hersteller
erhältlich.
• La
ledTerugkerr
restenaar
éteinte
: niveau de pile trop faible
Batterie
schwach.
angen
af
de Fabrieksinstelling
De
ingangsmodule TRB302A om in te bouwen is een
Konfiguration über TX100 oderPour
ETS changer de mode de configuration, il faut
ausgeschaltet:
Batterieladezustand
lling.• Die LED
Debleibt
drukknop
J indrukken
(> 10s) totdat de zu
batterij gevoede radiozender, die deel uitmaakt van het
Les
fonctions
précises
de ceHet
produit
dépendent
deJ
la in der Lernphase des obligatoirement
Taste
TX100 oder zur
faire un “retour
usine”Hijdumaakt
produit.
LED cfg knippert
en dan loslaten.
einde
schwach.
tebis-systeem.
de omschakeling mogelijk
iging
Adressierung mittels TR131 in der ETS-Software drücken.
van de
fabrieksinstelling
isGerätes
gesignaleerd
door
Die genauen
Funktionen
hängen
von der
configuration
et dudieses
paramétrage.
tussen de potentiaalvrije contacten en de KNX-bus.
en overbede gedoofde LED cfg. Deze operatie heeft de

!

jeweiligentotale
Konfiguration
jeweiligen tot
verwijderingund
vanden
de configuratie
het Parametereinstellungen
gevolg, ongeachtab.
de configuratiemodus.
agd.
Na het op spanning of het terug zetten op
Test, Inbetriebnahme
volgtAnschluss,
te
fabrieksinstelling,
15s wachten vooraleer te
In Verbund
mit einem Taster oder einem Schalter werden
configureren.
,
die Module in eine Unterputzdose, Durchmesser 60mm
oducteingebaut.
aan
Die Tiefe hängt von der jeweiligen eingesetzten

Câblage, test et mise en route

!

Retour usine

Um den Konfigurationsmodus zu ändern, ist das
Gerät obligatorisch auf "Werkseinstellungen"
zurückzusetzen.
Appuyer et maintenir

Hierdoor kunnen drukknoppen, schakelaars of andere
conventionele geautomatiseerde contactpunten

le poussoir
J jusqu’au
communiceren.
En association avec un bouton poussoir ou unZurücksetzen
interrupteur,auf Werkseinstellungen
clignotement de la LED cfg (>10s)
puis relâcher.
Legende
les modules s’installent dans une boîte d’encastrement
Taste J drücken und gedrückt
halten,
die LEDusine est signalée
La fin
dubisretour
par l’extinction de
1 Batterijluik
cfgtype
blinkt (>10 Sekunden), dann loslassen.
de diamètre 60mm. La profondeur dépendra du
la LED cfg.
2 Batterij 3V CR ½ AA
Die Rücksetzung auf Werkseinstellungen wird durch
Gerätausstattung ab.
3 Drukknop en
configuratie
d’appareillage
utilisé.
Cette opération provoque l’effacement
complet
deLED J
das
Erlöschen der LED cfg angezeigt.
Die Länge der Zuleitung darf 10m nicht überschreiten.
Bei dieser
Operation wird diela
komplette
Konfiguration
4 Connector
metle
aansluitdraden
Nicht
verwendetede
Drähte
sind zu isolieren. ne doit pas dépasser
La
longueur
raccordement
10m.
configuration
du
produit,
quel
que
soit
mode
devoor de ingangen
ijzen
Universele dimmer TYA663A en TXA213N des Gerätes gelöscht, unabhängig vom
(lengte 20 cm).
Isoler
configuration.
Après un changement de piles ou un
Einstellungen
Konfigurationsmodus. Nach einem
Batteriewechsel
dschap,
zie les fils non utilisés.
Functies
oder einer Rücksetzung auf Werkseinstellungen
ist eine
Diese Sender lassen sich lassen sich auf 3 unterschiedliche
vangers
retour usine, attendre
15s avant
de procéder à une
• 2 autonome kanalen
Wartezeit
von
15
Sekunden
abzuwarten,
bevor
die
Arten konfigurieren
:
Opgelet :
Configuration
e productconfiguration.
• quicklink : Konfiguration
ohne
Werkzeug,
siehe
Anleitung
•
Batterij
gevoed
Konfiguration
vorgenommen
werden
kann.
- De installatie van het toestel mag
6T7952
(mit den uitsluitend
Funkempfängern
mitgeliefert).
door eenêtre
elektro-installateur
Ces
émetteurs
peuvent
configurés de 3 façons
schrijving
conform de der
installatievan de LED 3 :
Batterie auswechseln
• TX100/B V.2.6.0 worden
oder >verricht,
: Beschreibung
Gerätfunktionen
baar
bij de
Changement de la pile Werkingskarakteristieken
différentes
: erhältlich.
normen die van kracht zijn in het land.
• Na één druk knippert de LED gedurende 1s : het
beim Hersteller
Batterie 2 befindet sich unter dem Deckel 1.
product niet in desans
onmiddel2Batterie
1
product is
niet
des Batteriefaches.
hat
ETS3 oder > via- Installeer
TR131
:het
Anwendungssoftware
STRB302.
••quicklink
: configuration
outil, voir notice
6T7952 Das Auswechseln
La pileder
est placée
sous la trappe
. geconfigureerd.
, moet u
lijke nabijheid van de aangestuurde lamp.
keinerlei Auswirkungen auf die Gerätkonfiguration.
livrée avec -les
récepteurs
radio.
Le
changement
de
pile
n’a
aucune
influence
sur
Zorg ervoor dat de antenne zo ver
mogelijk van
het
verwijderd is. des fonctions du produit
••TX100/B
V.2.6.0
>product
:pressing:
descriptif
la configuration
du produit.
LED flickers quickly
for ou
1s after
battery is low.
In order to change the configuration
mode, a product
IT
•disponible
LED remains off:
the battery
level is too low.
"factory reset" is required.
chez
le constructeur.
The specific functions of this product are defined in its
Il
modulo
d’entrata da incastrare TRB302A è
•configuration
ETS3 ou and
> via
TR131 : Logiciel d’application Factory
STRB302.
Reset
set-up.
un’emittente radio alimentata a pila, facente parte del
Maintain J pushbutton down until LED cfg flickers
Base de données et descriptif du logiciel d’application
sistema Tebis. Esso permette d'interfacciare i contatti
(>10s), then release. cfg LED turns OFF to signal
Wiring,
test and
start-up
liberi da potenziale con il bus KNX. Quindi è possibile
disponible
chez
le constructeur.
Factory Reset end.
The modules are installed in a flush-mounting box of 60mm

!

rendere comunicanti i pulsanti, gli interruttori o altri
This operation removes the entire product configuration
diameter in association with a push-button or a switch.
contatti d’automatismi convenzionali.
in
any
configuration
mode.
Depth
will depend
on the type ofSteuerbefehl
equipment used. gesendet.
Eingang
konfiguriert,
Datenbank und Beschreibung der
After power switch-On or Factory Reset,wait for 15s
The length of connection shall not exceed 10m.
Legenda
•Wire
DienotLED
lang
schnell
:
Anwendungssoftware beim 1
Hersteller
erhältlich.
before
to do
a new configuration.
usedblinkt
shall be nach
isolated.der Betätigung 1 Sekunde
Sportello delle
pile

Batterie schwach.
2 Pila 3V CR ½ AA
Change of battery
Configuration
Konfiguration
über TX100 oder
ETS e LED di configurazione J
3 Pulsante
•These
Die transmitters
LED bleibt
Batterieladezustand
zuis placed under cover
1.
Battery 2
mayausgeschaltet:
be configured in 3 different
ways :
Battery change has no influence
on the
product
Taste
J
in der Lernphase des
TX100 oder
4 Connettore
con filizur
di raccordo delle entrate (lunghezza
•schwach.
quicklink : configuration without tool, see User's
configuration.
20 ETS-Software
cm).
Instructions 6T7952 supplied with the radio transmitters.
Adressierung
mittels
TR131
in
der
drücken.
• TX100/B
V.2.6.0Funktionen
or >: Descriptiondieses
of productGerätes
features is hängen von der
Die
genauen
Funzioni
available from the Manufacturer.
Um
den
Konfigurationsmodus
zu
ändern,
ist
das
jeweiligen
Konfiguration und den jeweiligen
• 2 viti indipendenti.
• ETS3 or > via TR131: Application software STRB302.
Gerät obligatorisch auf "Werkseinstellungen"
• Alimentazione mediante pila.
Parametereinstellungen
ab. application available
Database and description of software
from the Manufacturer.
zurückzusetzen.
Funzionamento del LED 3 :

!

Anschluss,
Test,
Inbetriebnahme
Configuration220
by TX100
or ETS

J lpushbutton
once atTaster
TX100 learning
InPress
Verbund
mit einem
oder phase
einem Schalter werden
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• Il LED lampeggia per 1s dopo una pressione : lo
strumento non è configurato.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
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Lichtbesturing en schakelactoren
Dimmers
Universele dimmer 7531 20 13 (2-voudig) / 7531 40 21 (4-voudig)

Aansluitschema TX211A

+
S1

1

5

3

TX211A

S2

7

9

S3

1-10V

11 13 15

AC1

L
N

230 V

16A 230 V

Type de charges / Lastt
ballast
L
N

230 V

12V DC
24V DC

auto
min
max
3 x 1/10 V
50 mA

6

8

12V DC
24V DC

10 12 14 16

1/10 V

+ -

1/10V

Aansluitvoorbeeld en berekening pull-up weerstand:
De hulpvoeding levert een gestabiliseerde gelijkspanning Uv tussen
11 en 15 V; aanbevolen is 12 V. Voor verschillende situaties kan de
waarde van pull-up weerstand Rx kan als volgt worden berekend:

Spécifications
R = R *(U -10) techniques / Technische Daten / Technical characte
x

in

v

		
10
Alimentation
Versorgungsspannung
De maximale uitgangsstroom
= (Uv-10)
				
Rx
Rx moet groter
zijn dan = Verlustleistung
Uv
Dissipation
maximale
		
0,05
Vermogen P(R ) = Uv2
Encombrement x
Abmessungen
		
Rx

Indice
protection
Bij 12de
V mag
Rx niet lagerSchutzart
zijn dan 240 W;
de uitgangsstroom (Isink) is dan 50 mA per kanaal.
T°dedeuitgangsstroom
fonctionnement(Isource) Betriebstemperatur
is max. 2 mA.

Supply voltage

Voe

Power Dissipation

Max
war

Dimensions

Afm

Degree of protection

Bes

Technische
informatie

Aansluiting TX211A
De TX211A heeft zgn. open collector uitgangen. Hierdoor is het
noodzakelijk met pull-up weerstanden te werken indien de ingangsimpedantie van de aangesloten regelaar lager is dan ca. 100kW.

1/10 V

OUT
1/10V

1/10V

BUS KNX

Operating temperature

Bed

T°Richtwaarde:
de stockage
Lagertemperatur
Storage temperature
Ops
1 kW is een goede richtwaarde voor Rx,
indien Uv ≈ 12 V en Rin > 5 kW.
Raccordement
/ Anschlusskapazität / Electric connection / Aansluiting / Collegamenti:

•°
De stuurdimmer TX211A dient voor de dimsturing van
verlichtingskringen via een 1/10V-verbinding. Op die
manier is het mogelijk teledimmers (b.v. : EV100/
EV102) of elektronische voorschakelaars te dimmen.
Ze biedt ook de mogelijkheid tot NO/NG-bediening
van elektrische belastingen.
Technische wijzigingen voorbehouden
De stuurdimmer maakt deel uit van het
tebis-installatiesysteem.

Zodra de dimmer onder spanning is,
20 seconden nodig voordat hij de ee

Configuratie van de minimum
dimwaarden :

Deze waarden worden vastgelegd
van elkaar.
1. Stel de minimale of maximale va
- ofwel, door schakelaar 1 in m
221
en door gebruik van drukknop
(met lang drukken wordt de ve

Lichtbesturing en schakelactoren
Bewegingsmelders – IP55 buitenshuis
Kit Description TRE700 / 720

(Please refer to Detector User's Instructions).
(LED rood/groen) of tijdschakeling
(rode
Other devices can be added to the kit.
De detector en de ontvanger zijn gepreconfiguLED knippert) volgens het geval
reerd om te kunnen samenwerken.
Onderstaande
toepassingsvoorbeelden dieDe
gemaakt
kunnen
worden
met de TRE720 kit en
overige (LED uit)
- Wissen
verschillende
mogelijke
configuraties
Only delay, brightness level and detection zones
Hager
Bij de verbinding van een detector met een ontvanger
De ontvanger zal enkel de door de potentiometer
are to beKNX-RF-componenten
set by user.
zijn slechts 2 functies toegankelijk volgens de stand
gedefinieerde functie voorstellen.
van de potentiometer :
Bij een terugkeer naar de
fabrieksinstelling van één van de
producten, zullen ze niet meer
gepreconfigureerd zijn en dienen dus
opnieuw geconfigureerd te worden.

Inst. van de tijdvertraging op de detector

Inst. van de tijdvertraging op de ontvanger

5 min

30 s

30 s

15 min

15 min

Kit TRE700
1 detector TRE5..

+

1 ontvanger

5 min

Gepreconfigureerd
(ON/OFF-functie schakelaar)

1. De gepreconfigureerde functie wissen bij gebruik
van de kit TRE700 (cf configuratiehandleiding)
2. De potentiometer op
plaatsen.
Aanbevolen configuratie :
1. De potentiometer op een andere waarde plaatsen 3. De functie "tijdschakeling"
configureren (cf. configuratiehandleiding)
verschillend van
2. De functie ON/OFF schakelaar configureren
(cf. configuratiehandleiding)

Kit TRE700

+

1 of meerdere andere
ontvangers

1 detector TRE5..

+

meerdere ontvangers
Meerdere detectoren
TRE700-TRE5…

Voor een verschillende tijdvertraging op elke
ontvanger :
1. De gepreconfigureerde functie wissen bij gebruik
1. De potentiometer op een waarde plaatsen
van de kit TRE700 (cf configuratiehandleiding)
verschillend van
plaatsen.
2. De schakelaarsfunctie ON/OFF configureren (cf. 2. De potentiometer op
configuratiehandleiding) op de andere ontvangers 3. De functie "tijdschakeling"
configureren
(cf. configuratiehandleiding)
1. De potentiometer op een waarde plaatsen
verschillend van
2. De schakelaarsfunctie ON/OFF configureren
(cf. configuratiehandleiding) op elke ontvanger
Voor een identieke tijdvertraging op elke
ontvanger :

Afgeraden (conflict met tijdvertragingen)

+

1 of meerdere
ontvangers

Kit TRE700 / 720
of
1 detector TRE5..

Functie tijdschakeling niet gebruikt op de andere
zender(s) :
1. De potentiometer op een waarde plaatsen
+
verschillend van
1 of meerdere zenders
met uitzondering van 2. De andere zender(s) configureren
(zie configuratiehandleiding) met een
de detectoren
andere functie dan de tijdvertraging
+
1 of meerdere
ontvanger

1. De gepreconfigureerde functie wissen bij gebruik
van de kit TRE700 (cf configuratiehandleiding)
2. De potentiometer op
plaatsen op beide
detectoren
3. De functie "tijdschakeling"
configureren
(cf. configuratiehandleiding) op elke ontvanger

Functie tijdschakeling gebruikt op de andere
zender(s) :
1. De gepreconfigureerde functie wissen bij gebruik
van de kit TRE700 (cf configuratiehandleiding)
2. De potentiometer op
plaatsen
3. De functie "tijdschakeling"
configureren
(cf. configuratiehandleiding) op elke ontvanger
van elke betrokken zender

Opmerking : bij de configuratie hoeft stap 2 van de configuratiehandleiding niet uitgevoerd te worden bij een detector.

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN...
PROBLEEM

OORZAKEN

OPLOSSINGEN

Ongewenste
activering van de
belasting (lamp).

- Permanente activiteit van warmtebronnen in de detectiezone
(bomen of struiken die heen en weer bewegen door de wind,
aanwezigheid van katten of honden in de detectiezone).
- De detector bevindt zich boven een verluchtingsrooster.

- Het bereik van de detector beperken door de inclinatie ervan te
wijzigen of door de afdekplaatjes op de optiek vast te klikken of de
gevoeligheid te verminderen met behulp van de instelknop.
- De detector verplaatsen.

Het bereik
van de detector
is te klein.

- De installatiehoogte van de detector is niet optimaal (te hoog
of te laag).
- Hellend terrein.

- De installatiehoogte wijzigen (2,5m is optimaal).

Geen detectie bij
het naderen van
een voertuig of
een persoon.

- De motor van het voertuig is nog niet warm
(zwakke warmtestraling)

- De detector zo installeren dat de detectiezone schuin wordt
doorlopen.
- De batterijen vervangen.
- De detector zodanig plaatsen dat de zonnecel blootgesteld wordt
aan de zon.

- De personen lopen recht op de detector af.
- De detector beschikt niet meer over voldoende energie.

Technische specificaties
Elektrische karakteristieken
Voedingsspanning :

- TRE50., TRE52.

3 x 1,5V AAA

Werkingskarakteristieken

Afmetingen (L x b x h) : 153 x 91 x 130 mm
Lichtsterktedrempel : 5 —> 1000 Lux

- De inclinatie van de detector wijzigen.

Tijdvertraging : 30 s —> 15 min
Gevoeligheid : min. 20%, max. 100%
Beperking van de detectiezone : Afbreekbare afdekplaten meegeleverd
Zendfrequentie : 868,3 MHz
Transmitter duty cycle : 1%
Receiver category : II
Bereik : 100 m Open veld
Montagetoebehoren : beugel voor hoekmontage
(worden apart verkocht) EE855/52125, EE856/52126

3

222

Omgeving

Bedrijfstemperatuur : -20 °C —> +55 °C
Opslagtemperatuur : -20 °C —> +60 °C
IK : 04
Beschermingsgraad : IP55
Brandbestendigheid : 750°C
Normen : EN 60950-1 ; EN 301489-3 ;
EN 300220-2 ; EN 50491-3

6T 7972-01c

Technische wijzigingen voorbehouden

Lichtbesturing en schakelactoren
Bewegingsmelder comfort 1,1 m - 2,2 m wandmontage
Montage
Tussen zender en ontvanger een minimale afstand van ca. 1 meter
aanhouden. Bij elektronische apparaten die radiofrequente signalen
uitzenden, zoals computers, elektronische transformatoren en magnetrons, een minimale afstand van 0,5 m in acht nemen.

Let op de doordringbaarheid van materialen. Door de keuze van de
best mogelijke montageplaats kan de reikwijdte van het systeem
geoptimaliseerd worden.

Montage op of in de buurt van metalen oppervlakken kan de overdracht van draadloze signalen beïnvloeden.

Houd rekening met onderstaande aanwijzigen die van invloed zijn op
de juiste werking van de bewegingsmelder. Let op de bewegingsrichting: er is verschil tussen dwars door het detectiegebied gaan en
recht het detectiegebied in gaan. Bewegingen dwars op de bewegingsmelder kunnen beter worden gedetecteerd dan recht op de
melder af (afbeelding links).

Vermijd storingsbronnen in het detectiegebied. Storingsbronnen,
zoals radiatoren, ventilatoren, airconditioning en afkoelende lampen
kunnen ongewilde schakelingen veroorzaken (afbeelding midden).
Om storende invloeden te verminderen, kan het detectiegebied ingeperkt worden.

Kies een trillingsvrije montageplek. Trillingen kunnen ongewenste
schakelingen veroorzaken.

Technische
informatie

Aansluiten
Informatie over de elektrische aansluiting vindt u in de montagehandleiding van de inbouwmodule.

Technische wijzigingen voorbehouden

223

Lichtbesturing en schakelactoren
Aanwezigheidsmelders
Detektionsbereich
Detectiebereik
Zone 1
Zone

Zone 22
Zone

6m

h
2,5 m
2,5 m

2,5 m
x
y

1m

Lichthelligkeit
h

2,5m

3m

3,5m

x

5m

5m

5m

y

7m

8m

9m

De Y-waarde
geeftden
het Detektionsbereich
detectiebereik voor für
beweging
aan. Hoe
Der
Y- Wert gibt
Bewegung
an.
dichter
dedie
beweging
bij het
centrum
komt,
hoe preciezer
Je
näher
Bewegung
dem
Zentrum
kommt,
desto de
detectie. ist die Erkennung.
präziser

Zone 1
Zone

Instellingen

Zone 22
Zone

Helligkeitssensor
(unterhalb der Melder-Linse)

Flügelfedern

auto
test

1

h

1

2
on
1 min

Potentiometer 1
und 2

20 min

2
Adr
auto
test

-Linse

lux

1h

Lichtsterkte

Lichthelligkeit
lux

1

2
on

1 min
rungs-LED für Test,
an.
20 min
dressierungDer
undY- Wert gibt den Detektionsbereich für Bewegung
Je
näher
die
Bewegung
dem
Zentrum
kommt,
Adr 1 h desto
pfang

präziser
ist die Erkennung.
Lichtdrempel
Potentiometer
- instelling

waarde in Lux*
(ongeveer)

Toepassing

1

200

Vloer

> 1 ... 2 <

> 200 ... 400 <

2

400

Autotest

IR-Sensor
> 2 (Melder)
... On <

On

- Lichtsterkte Lux (
- Tijdvertraging ( )
- Aanwezig-/afwezigheidsmelding
- Start
- Cel actief/passief

Kantoren

)

(Fernbedienungen)
> 400 ...IR-Empfänger
1000 <

1000

Kantoren

* De nauwkeurigheid van de lichtsterktemeting (lux) wordt door
de omgeving beïnvloed (meubels, vloer, wanden, etc.).
Naar behoefte is de drempelwaarde met de potentiometer of
afstandsbediening aan te passen.
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Setup-afstandsbediening
Als de potentiometer op 'Autotest' staat, laten zich aan de hand van
de afstandsbediening EE807 de volgende parameters instellen:

Gebruiker-afstandsbediening
Afstandsbediening EE808 dient voor het
in-/uitschakelen van de verbruiker, zoals met
een schakelaar (on/off) en heeft dezelfde
functie als een wandschakelaar.

Technische wijzigingen voorbehouden
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Lichtbesturing en schakelactoren
Aanwezigheidsmelders
Plafondmontage KNX-aanwezigheidsmelder

Opbouwmontage KNX-aanwezigheidsmelder

3 3
t

t

Plafond
Decke
Decke

10 <10
t << 28
t <mm
28 mm

EEK005
EEK005

2 2

Afdekking

Schutzabdeckung
Schutzabdeckung

1 1

Technische
informatie

1 1

2 2

Technische wijzigingen voorbehouden
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Action

Instellingen

Gebruik de
auto-instellingen
(fabrieksinstellingen
of regel de instelling
met de afstandsbediening of via ETS
om het licht
automatisch te doen
branden gedurende
een ingestelde tijd.

Auto-instellingen
Plaats de potentiometer Lux op “auto test”.
De instellingen zijn vooraf vastgelegd :
Lux = 400,
tijd = 20 min.,

Het licht gedurende

Instellingen installateur

een bepaalde tijd
Opstarten
automatisch

Potentiometer

: testmodus voor 2 min.

auto
test

1

lux
2

on

Instellingen afstandsbediening EE807
(Handmatige instellingen gesperd).
auto
test

1

lux

Met
een parameter van de melder kunt u de
inschakelen.
2
status van het licht bij het inschakelen
selecteren (terugkeer netspanning).
on
Tijdens het inschakelen, knippert de groene of
1 min
de rode LED. In de inschakeltoestand ON wordt
20 min
de verlichting automatisch ingeschakeld als de
sensor voor het eerst onder spanning komt te
Adr 1 h
staan of bij terugkeer van de netspanning.
InDetectiezone
de inschakeltoestand
OFF wordt de
testen Testmodus
auto
verlichting
niet ingeschakeld
en zal de sensor
test
en valideren.
verplaatsen tot
De potentiometer
1
gedurende 30 s. niet functioneren
lux
“auto test”. terwijl de
sensor opwarmt.
In deze stand kan de afstandsbediening EE807
2
Deze parameter kan worden
wordengewijzigd
gebruikt. met
on
behulp van de afstandsbediening voor de
installatuer EE807.
KNX aansturing
verplaatsen tot "Adr." of
PINSCHAKELtoestandDe
: potentiometer
1 min
de afstandsbediening
• ON : het licht gaat onmiddellijk
branden EE807 gebruiken (lange
20 min
druk
> 5s. op de
toetsisSET.
gedurende 30 sec. als
er opnieuw
stroom
(relais gesloten).
Adr 1 h
Bij detectie blijft het licht branden gedurende
de ingestelde tijd (in de automatische modus).
Anders is het licht uit.
4
• OFF : De melder schakelt over op de automatische of halfautomatische modus na het
inschakelen.
Bedrijfsinstellingen
DALI/DSI-herkenning
De groene LED knippert gedurende deze
periode bij het herkennen van de DALI-last.
Lichtdrempel
400 lux
De rode LED knippert continu bij een DALI-busfout
(bedrading
ontkoppeld,
...)
of
een
DSI-last.
Tijdvertraging
20 min.

auto
test

1

lux
2

on

Lichtregelingsmodi
Modus
aanwezigheid
In combinatie met digitale voorschakel
Inschakelen
OFFproducten
apparaten (DALI en DSI) bieden deze
lichtstuurfuncties. Het toegepaste protocol
Actieve
cel (lichtsterkte
cel)
ON
wordt automatisch
herkend.
Met de instelpotentiometers kunt u de werkingsmodus van de aanwezigheidsmelder definiëren :
• Modus 1: regelingsfunctie actief in de automodus.
• Modus 2 : regelingsfunctie actief met lokale
instelwaarde.
Lichtregelingsmodi
• Modus 3 : regelingsfunctie inactief.
Modus 1

Modus 2

Modus 3

regelingsfunctie actief

regelingsfunctie actief

regelings-functie inactief

auto
test

auto
test

1

lux

lux

x

auto
test

2

2
on

1

on

1

lux
2

on

Modus 1: regelingsfunctie actief in de automodus.
Na detectie regelt de DALI uitgang het verlichtingsniveau op basis van de instelwaarde die
werd vastgelegd via de DK-ingang of de
afstandsbediening. Deze waarde wordt bewaard
als de nieuwe instelling.
De instelwaarde bedraagt standaard 400 Lux.
De uitgang wordt aangestuurd tijdens de duur
die werd ingesteld op de potentiometer .
Modus 2 : regelingsfunctie actief met lokale
instelwaarde (potentiometer).
Na detectie regelt de DALI V-uitgang het verlichtingsniveau op basis van de instelwaarde die
werd vastgelegd via de potentiometer  of de
afstandsbediening.
Dit niveau kan tijdelijk worden gewijzigd met
behulp van een drukknop.
Het verlichtingsniveau is bepaald.
De uitgang wordt aangestuurd tijdens de duur
die werd ingesteld op de potentiometer .
226
Modus 3 : regelingsfunctie inactief
Tijdens de aanwezigheid van een persoon stuurt

Technische wijzigingen voorbehouden

Modus 2

Modus 3

regelingsfunctie actief

regelingsfunctie actief

regelings-functie inactief

auto
test

auto
test

1

lux

lux

x

auto
test

2

2
on

1

on

1

lux
2

on

Modus 1: regelingsfunctie actief in de automodus.
Na detectie regelt de DALI uitgang het verlichtingsniveau op basis van de instelwaarde die
werd vastgelegd via de DK-ingang of de
afstandsbediening. Deze waarde wordt bewaard
als de nieuwe instelling.
De instelwaarde bedraagt standaard 400 Lux.
De uitgang wordt aangestuurd tijdens de duur
.
die werd ingesteld op de potentiometer
Modus 2 : regelingsfunctie actief met lokale
instelwaarde (potentiometer).
Na detectie regelt de DALI V-uitgang het verlichtingsniveau op basis van de instelwaarde die
of de
werd vastgelegd via de potentiometer
afstandsbediening.
Dit niveau kan tijdelijk worden gewijzigd met
behulp van een drukknop.
Het verlichtingsniveau is bepaald.
De uitgang wordt aangestuurd tijdens de duur
.
die werd ingesteld op de potentiometer
Modus 3 : regelingsfunctie inactief
Tijdens de aanwezigheid van een persoon stuurt
de melder zijn uitgang met een vooraf ingesteld
niveau (standaard 100%) dat kan worden
gewijzigd met behulp van een drukknop of de
afstandsbediening. De nieuwe instructies zijn
bewaard.
De uitgang wordt aangestuurd tijdens de duur
.
die werd ingesteld op de potentiometer
Na afloop van deze tijdvertraging gaat de uitgang over op een min. niveau gedurende 15
minuten en wordt dan uitgeschakeld.
Gebruik van de onderdrukkingsingang
Met een aangesloten DK kunt u de toestand van
de uitgang wijzigen. Als u de drukknop kort
indrukt, wordt de toestand van de uitgang
onderdrukt gedurende de tijd die werd ingesteld
. Als u lang drukt op
via de potentiometer
deze drukknop wordt het niveau instelwaarde
gewijzigd.
6T 7389C

OCOM 114284

waarde.
euw

Lichtbesturing en schakelactoren
Aanwezigheidsmelders

Modus 1

Hager 07.2012

ens gaat
anden.
htsterkte

In deze modus moet de melder worden geactiveerd
door een KNX drukknop of met de afstandsbediening EE808. Bij detectie van een aanwezigheid
Instellingen
schakelt het product niet in. Zodra het product
Het niveau van de lichtsterkte en de detectiegeactiveerd is, wordt het licht ingeschakeld geduduur kunnen worden ingesteld met behulp van
rende de ingestelde tijd en bij elke detectie wordt de
de potentiometers of van de afstandsbediening tijdvertraging opnieuw gestart.
(EE807) of via ETS.
Als de melder geactiveerd is, blijft het licht branden
gedurende de ingestelde tijd zolang er een aanweziTestmodus
gheid wordt gedetecteerd.
In deze modus kan de detectiezone worden
Zodra de melder het licht heeft uitgeschakeld, moet
gevalideerd. Om deze modus te selecteren,
Plafondmontage
KNX-aanwezigheidsmelder
u de drukknop of de afstandsbediening opnieuw
1 in de stand
plaatst u de potentiometer
activeren om het licht in te schakelen.
"auto test".

van de lichtsterktemeting).

Lichtbesturing en schakelactoren
Aanwezigheidsmelders	
Aansluiting TCC520E

Aansluiting TCC510S/TCC530E

L’

L

bus

bus
Taster

Taster

L
N

230 V

Aansluiting TCC521E
L

N

da+

da-

DALI ballast

bus
Taster
L
N

230 V

Belastingen TCC520E

16 A AC1
gloeilampen, 230 V halogeenlampen

2300 W

ZLS-halogeenlamp via ferromagnetische of
elektronische transformator

1500 W

compacte TL-lampen via elektronische voorschakelaar

23 x 23 W

parallel gecompenseerde fluorescentielampen 1000 W

1000 W

Technische
informatie

fluorescentielampen via elektronische voorschakelaar

Technische wijzigingen voorbehouden
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Lichtbesturing en schakelactoren
Schemerschakelaar
Schemerschakelaar 1-6 kanalen TXA025

Lichtsterktes
Voorwaarden en situaties

Lichtsterkte in Lux

Volle maan

< 1 Lux

Nacht, straat goed verlicht

20 tot 70 Lux

Dichtbewolkte lucht

1500 tot 2000 Lux

Bewolkte lucht

4000 tot 5000 Lux

Daglicht in de schaduw

10000 tot 15000 Lux

Zonlicht

> 15000 Lux

Koppelen van verschillende TXA025

228
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utters and/or blinds, ﬂush mounting

Jaloeziebesturing
Actoren
ibili e/o veneziane
ad incastro

bouwen rolluiken en/of jaloezieën

Aansluitschema TYB621C

Parallelbedrijf aandrijfmotoren d.m.v. scheidingsrelais WUJ70

1-

1-

30V DC

Op
Neer
Op
Neer

ue
e Adressierung
or
ng

anuale Salita

Op
Neer
Op
Neer

Bouton poussoir 5
Un appui long (2s > t > 10 s) sur le bouton poussoir
5 permet d'activer laschakelcommande en
manuelle
montée.
cours (montée/Aansluitschema
jaloezieactor

sique 4
outon poussoir
sage physique
ence du bus :
=
présence
age physique.
uton poussoir 4
nuelle descente.
bouton poussoir
duit.

Op
Neer
B

L
N

M1

M2

R2-U-230

52mm

• Bornier de raccordement
(1) 6
Statuslampje
neerlaten
• Anschlussklemmen
(2) Lampje
van fysieke
• Connection
terminalsaansturing
(3) Statuslampje
ophalen
• Aansluitklemmen
• Morsetti van
di collegamento
(4) Drukknop
fysieke aansturing en van handmatige bediening neerlaten
(5) Drukknop 2 van handmatige bediening ophalen
(6) Aansluitklemmen

YA621C. Base
onibles chez le

R2-U-230

L
N
Op
Neer

N

nuelle montée/
ussoirs 4 et 5.
duits dépendent
ge.

L
N

50mm

M2

Hoogte 22mm
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Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation
30 V DC TBTS
Dissipation maximale
225 mW
Consommation typique sur le bus KNX
5,9 mA
Consommation au repos sur le bus KNX
4,7 mA
Encombrement
53 x 29 mm
T° de fonctionnement
-5 °C —> + 45 °C
T° de stockage
- 20 °C —> + 70 °C
Raccordement
0,75 mm2 —> 2,5 mm2
Pouvoir de coupure
µ230Vv 4A AC1
Cadence de commutation maximale à pleine
charge
20 cycles de commutations / minute
Mode d'installation
Rail DIN
Altitude de fonctionnement
< 2000 m
Degré de pollution
2
Tension de choc
4 kV
Indices de protection
IP 20
IK
04
Catégorie de surtension
III
Norme
EN50491-3 ; EN60669-2-1

12 % noir

Figuur: aansluiting 230V-actoren als rolluikactor

6T 8512A

Figuur: aansluiting netvoeding

Figuur: aansluiting
last invoor
schakelmodus
aansluitschema
belasting als schakelactor
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L
N
PE

2A

M1

Ingangen

mmande

L1
L2
L3

Op
Neer

Ingangen

ge physique
Descente
dressierung
ung Ab.
dressing
n
uring en van
laten
sico e per
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Jaloeziebesturing
Actoren
Aansluitschema TYA624A/C, TYA628A/C
Aansluitschema TXA223, TXA 224, TXA227, TXA228
(afgebeeld 4-voudige actor)

Aansluitschema TYA624B/D
Aansluitschema TXA225, TXA226
(afgebeeld 4-voudige actor)
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Jaloeziebesturing
Sensoren: helderheidssensor
Helderheidssensor KNX-RF: TRC321B

Productbeschrijving

- LR03 /AAA +

r= min. 30 mm

r = 30 mm min.

- LR03 /AAA +

Technische gegevens
Voedingsspanning
Batterij, 2 x AAA LR03, 1,5 V
≈ 4 jaar
Levensduur batterij
Zendfrequentie
868,3 MHz
Reikwijdte
- binnen
maximaal 30 m
- vrije veld
maximaal 100 m
Afmetingen
138 x 26 x 31 mm
Beschermingsgraad
IP20 / IK04
-0 °C …+50 °C
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
-25 °C …+70 °C
Gewicht (incl. batterij)
70 g
Normen	EN50491-3
NF EN 60950
ETSI 301 489-1 v1.8.1
ETSI 301 489-3 v1.8.1
EN 300 220-1 v2.3.1
EN 300 220-2 v2.3.1

(1) Zuignap
(2)	Configuratietoets en
-led cfg
(3)	Knop en controle-led A
(4)	Potentiometer H en L
(5) Glasvezelkabel
(6)	Schroef afdekkap

Openen van de zender

Lengte van lichtsensorkabel aanpassen
L < 1,5 m

Aansluiten van lichtsensorkabel
(1)	Afsnijden met een mes
(2) Weg te werpen gedeelte
(3) Te bewaren gedeelte

Technische
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(1)	Gebruik een nieuwe
dop (meegeleverd)

(1) Afsnijden met een mes
(2) Vastklemmen ø 6 mm
1
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Jaloeziebesturing
Sensoren: helderheidssensor
Montage van lichtsensor: TRC321B
De maat X bepaalt de maximale
slag waarmee het rolluik daalt,
indien de lichtintensiteit boven
de ingestelde drempelwaarde
komt.

x

Montageklem
voor
Befestigungseinheit
lichtsensorkabel
für Lichtleiter

Automatische schemerfunctie en zonwering

Lux

LUX

(H)

2
1

3

5000
2500
1000

1500 Lux

7500

LUX

10000
OFF

500 Lux

LUX

(L)

4

5

150
75
10

225

LUX

t

300
OFF

Lux < Drempelwaarde H
(1) Rolluik omhoog
Lux > Drempelwaarde H
(2) Rolluik omlaag tot het niveau van de sensor en vervolgens weer
omhoog gedurende 1 s om de detectie opnieuw te garanderen
(3) Rolluik omhoog
Lux < Drempelwaarde L
(4) Rolluik volledig omlaag
Lux > Drempelwaarde L
(5) Rolluik niet automatisch omhoog
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Klimaatbeheersing
Meting
Technische gegevens TG053A

Voorbereidingen

Voedingsspanning

24 V= of 20 V~

Maximale busbelasting

10 mA

Kliknokken aan de zijkant
wegduwen en deksel naar
boven toe open klappen

Stroomopname

max. 100 mA

Busaansluiting

KNX +/- busklem

Bedrijfstemperatuur

-30 °C tot + 50 °C

Beschermingsgraad

IP44

Sensor

Afmeting (hxbxd)	ca. 77 mm x 96 mm x 118 mm
Gewicht

ca. 146 g
Kliknokken

Regensensor
Verwarmingssensor

Behuizing

ca. 1,2 W

Temperatuursensor
Meetbereik

-40 °C tot +80 °C

Nauwkeurigheid

0,1 °C
Montage TG053A

Windsensor
Meetbereik

0 m/s tot 70 m/s

Nauwkeurigheid

< 10 % van de meetwaarde

Lichtsensor
Meetbereik

0 Lux tot 150.000 Lux

Nauwkeurigheid	0 tot 120 Lux > 1 Lux
121 tot 1.046 Lux > 2 Lux
1.047 tot 52.363 Lux > 63 Lux
52.364 tot 150.000 > 423 Lux

Wand
of
mast

De sensorbehuizing moet
waterpas gemonteerd worden
tegen een muur of op een mast.

Extra montagesteunen:
TG353 groot
TG354 klein

De voet van de sensorbehuizing
bevat een aansluiting voor een
wand- of maststeun.
De houder kan naar beneden
worden geschoven

Componenten weerstation TG053A

De sensorunit moet aan de onderzijde ten minste 60 cm vrije
doorstroomruimte hebben voor
een correcte windmeting

1

Connector voor aansluiten benodigde extra voedingsspanning

2

Connector voor aansluiten van sensor in deksel

3

GPS-antenne

4

Controle-led voor correcte ontvangst

5

KNX-busconnector

6

Knop voor fysiek adres

7

Controle-led voor adres

Clip

Technische wijzigingen voorbehouden

Bij wandbevestiging moet de
holle kant van het montageplaatje naar voren wijzen. De
ronde clip moet aan de
bovenzijde zitten. Houder
moet waterpas staan.

Bij montage op de mast moet
de holle kant op de mast geklemd worden met de twee bijgeleverde slangenklemmen.
De clip moet nu aan de onderzijde zitten.
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Clip

Klimaatbeheersing
FanCoil
Coil
Fan
Regeling
Fan
Coil
Geräteaufbau
TYF642F
(Quelle
BDA6T7663A)
TYF642F
Geräteaufbau
TYF642F
(Quelle
BDA6T7663A)
Geräteaufbau
TYF642F
(Quelle
BDA6T7663A)
A4
A3
A2
A1
A1
A1

A2
A2

A3
A3

A4
A4

A5 A5
A5

A6 A6
A6

A7 A7
A7

A8 A8
A8

Fan Coil

Anschluss
TYF642F
(Quelle
BDA6T7663A)
Aansluitschema
TYF642F
Anschluss
TYF642F
(Quelle
BDA6T7663A)
Anschluss TYF642F (Quelle BDA6T7663A)
L L
L
NN
N

TYF642F
TYF642F
TYF642F

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
ALL OFF
ALL OFF

Geräteaufbau TYF642F (Quelle BDA6T7663A)
ALL OFF

ON /

A1
ON /

ON /
OFF /
OFF /
OFF /

A5

AC 250 V
AC 250 V
AC 250 V

A2

A3

A6

A7

A4

LN LN
LNA8

Anschluss TYF642F (Quelle BDA6T7663A)
L
A4 A4
A3 A3
A2 A2
A1 A1
N
A4
A3
A2
A1
A5 A5
A5

A6 A6
A6

A7 A7
A7

A8 A8
A8

TYF642F
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

TYF642F
TYF642F
TYF642F

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

ALL OFF

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
ALL OFF
ALL OFF

AC 250 V

ALL OFF

1 Toetsenveld voor handbediening
1 Tastenfeld
Handbedienung
1 2Tastenfeld
fürfür
Handbedienung
Programmeer-led
LN
1
Tastenfeld
für Handbedienung
2
Programmier-LED
2 3Programmier-LED
Programmertoets
2
Programmier-LED
3 Programmier-Taste
3 4Programmier-Taste
Aansluiting KNX
3 Anschluss
Programmier-Taste
4
Anschluss
KNX
4
KNX
5
Aansluiting
netvoeding
4
Anschluss
KNX
5
Anschluss
Netzversorgung
5 6Anschluss
Netzversorgung
Status-led
uitgangen
5 Status-LED
Anschluss
Netzversorgung
Status-LED
Ausgänge
6
Ausgänge
76Aansluiting
ventilatorconvector.
6 Anschluss
Status-LED
Ausgänge
7
Anschluss
Gebläsekonvektor
7
Gebläsekonvektor
7 Anschluss Gebläsekonvektor
ON /

OFF /

Bedienung
TYF642F
(Quelle
BDA6T7663A)
Bedienung
TYF642F
(Quelle
BDA6T7663A)
1 Tastenfeld
für Handbedienung
Bedienung
TYF642F
(Quelle BDA6T7663A)
2 Programmier-LED
TYF642F
TYF642F
3 Programmier-Taste
TYF642F
4 Anschluss KNX
A1 A1
A2 A2
A3 A3
A4 A4
A5 A5
A6 A6
A7 A7
A8 A8
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
5 Anschluss Netzversorgung
ALL
6 Status-LED ALL
Ausgänge
OFFOFF
ALL OFF
7 Anschluss Gebläsekonvektor
Bediening
ONTYF642F
/ON / OFFOFF
/ /
ON / TYF642F
Bedienung
(Quelle BDA6T7663A)
OFF /
TYF642F

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

ON /

A1
ON /

ON /
OFF /
OFF /

A2

OFF /

A5

A6

AC 250 V
AC 250 V
AC 250 V

A4

A3

L LN N
L A8 N

A7

TYF642F
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

ALL OFF
AC 250 V
ON /

30V
30V
DCDC
30V DC

OFF /

L

N

Bus
Bus
Bus
Anschluss
2 Fan
Ausgänge
(Quelle
BDA6T7663A)
Aansluitschema
voor
2 Coil
fanAusgänge
coil
uitgangen
Anschluss
fürfür
2 Fan
Coil
(Quelle
BDA6T7663A)
Anschluss für 2 Fan Coil Ausgänge (Quelle BDA6T7663A)
L L
30V DC
L
NN
N

Bus

ALL OFF
6 Status-LED
Ausgänge
6 Status-LED
Ausgänge
6 Taste
Status-LED
8
Taste : : Ausgänge Handbedienung
Handbedienung
8
8 LED
Taste
Handbedienung
9
LED : : :
Anzeige
permanenter
Handbetrieb
9
Anzeige
permanenter
Handbetrieb
Anschluss für 2 Fan Coil Ausgänge (Quelle BDA6T7663A)
ON /
OFF /
9 Taste
LED
:ON
Anzeige
permanenter Handbetrieb
0
Taste
/ ▲:
Einschalten
0
ON
/ ▲:
Einschalten
L
0
Taste
ON
/
▲:
Einschalten
ß LED
/ ▲:
Eingeschaltet,
Handbetrieb
ß LED
ONON
/ ▲:
Eingeschaltet,
Handbetrieb
A4 A4
A3 A3
A2 A2
A1 A1
N
ß Taste
LED
ON
/ ▲:
Eingeschaltet,
“
Taste
OFF
/ ▼:
Ausschalten Handbetrieb
A4
A3
A2
A1
“
OFF
/ ▼:
Ausschalten
“ LED
Taste
OFF
/ /▼:
Ausschalten
„
LED
OFF
▼:
Ausgeschaltet,
Handbetrieb
A5 A5
„
OFF
/ ▼:
Ausgeschaltet,
Handbetrieb
A6 A6
A7 A7
A8 A8
A5
„ Taste
LED
OFF
/OFF:
▼:
Ausgeschaltet,
Handbetrieb
A6
A7
A8
“
Taste
ALL
OFF:
Alle
Ausgänge
aus
“
ALL
Alle
Ausgänge
aus
“ Taste ALL OFF:
Alle Ausgänge aus
TYF642F
TYF642F
6 Status-LED Ausgänge
Statusanzeige
TYF642F
Statusanzeige
8
Taste
:
Handbedienung
Statusanzeige
Status-LED
A1...A8
zeigen
Zustände
Ausgänge
Die
Status-LED
A1...A8
zeigen
diedie
Zustände
derder
Ausgänge
an.an.
6Die
9Status-led
LED : uitgangen
Anzeige
permanenter
Handbetrieb
Die
Status-LED
A1...A8 zeigen
die Zustände
der Ausgänge
an.
8
Toets:
Handbediening
LED
AusON / ▲:
Ausgang
ausgeschaltet
0 Taste
Einschalten
LED
Aus
Ausgang
ausgeschaltet
9ßLed:
continu
handbedrijf
LED
Aus
Ausgang
ausgeschaltet
LED
ON Indicatie
/ ▲:
Eingeschaltet,
Handbetrieb
A4
A3
A2
A1
LED
Ein
Ausgang
eingeschaltet
LED
Ein
Ausgang
eingeschaltet
10
Toets
ON: inschakelen
“ Taste
OFF
/ ▼:
Ausschalten
LED
Ein
Ausgang
eingeschaltet
L LN N
LED
Blinkt
langsam Ausgang
Ausgang
im
Handbetrieb
11
Led
ON:
ingeschakeld,
handbedrijf
LED
Blinkt
langsam
im
Handbetrieb
L A8 N
A5
„ LED
OFF
/ ▼:
Ausgeschaltet,
Handbetrieb
A6
A7
LED
Blinkt
langsam
Ausgang
imüber
Handbetrieb
12
Toets
OFF:
uitschakelen
LED
Blinkt
schnell
Ausgang
permanenten
Handbetrieb
LED
Blinkt
schnell
Ausgang
über
permanenten
Handbetrieb
“ Taste
ALL
OFF:
Alle Ausgänge
aus
LED
Blinkt
schnell
Ausgang
über permanenten Handbetrieb
13 Led
OFF:
uitgeschakeld,
handbedrijf
gesperrt
gesperrt
TYF642F
gesperrt schakelen uit
14 Toets ALL OFF: alle uitgangen
Statusanzeige
Die Status-LED A1...A8 zeigen die Zustände der Ausgänge an.
Betriebsarten
Betriebsarten
Betriebsarten
LED Aus
Ausgang ausgeschaltet
Busbetrieb
Bedienung
über
Tastsensoren
oder
Busbetrieb
Bedienung
über
Tastsensoren
oder
Busbetrieb
Bedienung
über
Tastsensoren oder
30V
LED Ein
Ausgang
eingeschaltet
andere
Busgeräte
30V
DCDC
andere
Busgeräte
L N
30V DC
andere
Busgeräte
LED
Blinkt
langsam
Ausgang
im
Handbetrieb
Kurzzeitiger
Manuelle
Bedienung
vor
Ort
mit
Tastenfeld,
Kurzzeitiger
Manuelle Bedienung vor Ort mit Tastenfeld,
Kurzzeitiger
Manuelle
Bedienung
vor
Ort
mit
Tastenfeld,
Handbetrieb
automatische
Rückkehr
Bus
betrieb
LED Blinkt schnell automatische
Ausgang über
permanenten
Handbetrieb
Handbetrieb
Rückkehr
in in
Bus
betrieb
Handbetrieb
automatische
Rückkehr
in Bedienung
Busbetrieb am
Permanenter
Ausschließlich
manuelle
gesperrt
Bus
Permanenter
Ausschließlich
manuelle
Bedienung
am
Bus
Permanenter
Ausschließlich
manuelle Bedienung am
Bus
Handbetrieb
Gerät
Handbetrieb
Gerät
Handbetrieb
Gerät
Statusindicatie
Betriebsarten
De statusleds A1...A8 geven de toestanden van de uitgangen aan.
Betriebsmodi
(Quelle
BDA6T7663A)
Betriebsmodi
BDA6T7663A)
Busbetrieb (Quelle
Bedienung
über Tastsensoren oder
Betriebsmodi
(Quelle BDA6T7663A)
led uit
uitgang uitgeschakeld
30V DC
andere Busgeräte
Modus
Bedeutung
Modus
Bedeutung
led aan
uitgang ingeschakeld
Modus
Bedeutung
Kurzzeitiger
Manuelle
Bedienung
vor
Ort
mit
Tastenfeld,
1
2-Rohr
nur
Heizen
1 led knippert langzaam2-Rohr uitgang
nur Heizen
inRückkehr
handbedrijf
1 2Handbetrieb
2-Rohr
nur Heizen
automatische
in Busbetrieb
2-Rohr
Kühlen
2 led
2-Rohr
nurnur
Kühlen
knippert
snel
uitgang
viamanuelle
continu Bedienung am
2 3Permanenter
2-Rohr
nur
Kühlen
Ausschließlich
Bus
2-Rohr
Heizen/Kühlen,
Umschaltobjekt
3 Handbetrieb
2-Rohr
Heizen/Kühlen,
Umschaltobjekt
geblokkeerd
Geräthandbedrijf
34
2-Rohr
Heizen/Kühlen,
Umschaltobjekt
4-Rohr
Heizen/Kühlen,
Umschaltobjekt
4
4-Rohr
Heizen/Kühlen,
Umschaltobjekt
4
4-Rohr
Heizen/Kühlen,
Umschaltobjekt
4-Rohr
Heizen/Kühlen,
Stellgrößenvorgabe
5 5
4-Rohr
Heizen/Kühlen,
Stellgrößenvorgabe
5 Betriebsmodi
Heizen/Kühlen, Stellgrößenvorgabe
(Quelle 4-Rohr
BDA6T7663A)
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

ALL OFF
ALL OFF
ALL OFF

ON /

ON /
OFF /
OFF /

ON /

AC 250 V
AC 250 V
AC 250 V

OFF /

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

ALL OFF

AC 250 V

Modus

Bedeutung

GebäudesystemGebäudesystemGebäudesystemtechnik
technik

OFF /

-

ON /

Klimaatbeheersing
Regeling
Bedrijfsstanden
Busbedrijf

bediening via toetsensors of andere busapparaten

Kortstondig
handbedrijf

lokale handbediening via toetspaneel, automatische
terugkeer naar busbedrijf

Continu
handbedrijf

uitsluitend handbediening ophet toestel

Bedrijfsstanden
Betekenis
2-pijps alleen verwarmen
2-pijps alleen koelen
2-pijps verwarmen/koelen, schakelobject
4-pijps verwarmen/koelen, schakelobject
4-pijps verwarmen/koelen, setpointinstelling

Toewijzing van 2 Fan-Coil-uitgangen

Toewijzing van 1 Fan-Coil-uitgang
Modus
1
2
3
4
5

A1

A2

A3…A8

verwarmingsventiel

-

ventilatortrappen

koelventiel

-

ventilatortrappen

verw./koelventiel

-

ventilatortrappen

koelventiel

verwarmingsventiel

ventilatortrappen

koelventiel

verwarmingsventiel

ventilatortrappen

Ventilatortrappen bij hiërarchisch schakelen –
bestroomde uitgangen: 1-kanaals

1
2
3
4
5
6

A1 / A5

A2-4 / A6-8

verwarmingsventiel

ventilatortrappen

koelventiel

ventilatortrappen

verw./koelventiel

ventilatortrappen

2-kanaals:

A3

A4

A5

A6

A7

A8

1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1

0
0
1
1
1
1

0
0
0
1
1
1

0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
1

Ventilatortrappen bij individueel schakelen – bestroomde
uitgangen: 1-kanaals

1
2
3
4
5
6

Modus
1
2
3

A2
1 1
2 1
3 1

A3

A4

A6

A7

A8

0
1
1

0
0
1

1
1
1

0
1
1

0
0
1

A3

A4

A6

A7

A8

0
1
0

0
0
1

1
0
0

0
1
0

0
0
1

2-kanaals:

A3

A4

A5

A6

A7

A8

1
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1
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A2
1 1
2 0
3 0
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Modus
1
2
3
4
5

235

Klimaatbeheersing
Raumtemperaturregler tebis KNX
Regeling
Heizungsausgang
Verwarmingsactor

Best. Nr.
Bestelnummer
Abmessungen
(H x B x L)
Afmeting
(hxbxl)
Versorgungsspannung
Voedingsspanning
Verlustleistung
Maximaal
vermogen
Busbelastung
Max. busbelasting
Ausgangsspannung
Uitgangsspanning
Absicherung
Zekering
Anzahlkanalen
Kanäle
Aantal
Ventile pro Kanal
Ventielen per kanaal
Automatisches Entriegeln
der Stellantriebe
nach
Inregeltijd
ventielen
na dem
inEinschalten
schakelen

Funktionsanzeigen
Functie-indicatie

Schutzart
Beschermingsgraad
Anschluss
Aansluiting
ﬂexibel
flexibel
massiv
massief
Umgebungstemperatur
Omgevingstemperatuur
Lagerung
Opslag
Betrieb
Bedrijf

Taster
physikalische
Adresse
Toets für
voor
fysieke adressering

TX206H
70 x 75 x 302 mm
(sekundär 24
230 V - 50/60 Hz (secundair
24 V)
V)
3W
<10 mA
24 V~
V AC
träge
2 A, traag
6
max. 44 ventielen
Ventile (max.
1313
pro
Gerät)
max.
(max.
per
apparaat)
10 min.
10 min.
IP20
IP20
Steckklemmen
Steekklemmen
1,00 -- 1,5
1,5 mm²
mm²
1,00
0,5 -- 1,5
1,5 mm²
mm²
0,5
-25°C …
… +60°C
+60°C
-25°C
0°C …
… +50°C
+50°C
0°C

Funktionsanzeigen
Functie-indicatie

Aansluiting TYF646T
Anschluss TYF646T (Quelle BDA6T7664-01A)
L

N

A1 N

A2

N

A3

A4

N

N

N

L
A5

N

A6

N

TYF646T

30V DC

Bus
A Anschluss
(A)
Aansluitingelektrothermische
van elektrothermische
stelaandrijvingen
Stellantriebe
B Programmier-LED
(B)
Programmeerled
C Programmier-Taste
(C)
Programmertoets
D Anschluss
(D)
AansluitingKNX
KNX
E Anschluss
(E)
AansluitingNetzspannung
netspanning
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Sicherungsanzeige
foutindicatie,
zekering
leuchtet, wenn eine
defect
Betriebsstörung
vorliegt (Sicherung
defekt). Anlage muss
vom Fachmann geprüft werden.

Funktionsanzeige
ledindicatie
licht op,
leuchtet, kanaal
wenn der
wanneer
is
Aktor Spannung auf
ingeschakeld
den Antrieb schaltet.

GND:
Bezugspotential für Ausgänge A1...A4
Overbelastingsbeveiliging
A1...A4:
Analogausgänge
Ter
beveiliging
van het apparaat en de aangesloten aandrijvingen
KNX: hetKNX
Anschlussklemme
bepaalt
apparaat
bij overbelasting of kortsluiting de betreffende
24 V AC:
uitgang
en Externe
schakeltVersorgungsspannung
die af. Niet overbelaste uitgangen werken verder,
A : de betreffende
Gerät mit analoger
Schnittstelle
zodat
ruimten verder
worden verwarmd.
: sterkeStatus-LED,
dreifarbig
(rot, de
orange,
overbelastingen
schakelt
actor grün)
eerst alle uitgangen
•BBij
CA1...
:
der vier Analogausgänge (gelb)
A6 Status-LED
af.
: zwakkere
Programmier-LED
•DBij
overbelastingen schakelt de actor de uitgangsgroeEpen
: A1 ...
Programmier-Taste
A3 en A4 ... A6 af.
Systemverbinder,
6-polig,
zum Anschluss
eines uitgang.
•FIn: maximaal
4 testcycli bepaalt
de actor
de overbelaste
• WanneerAnalogaktormoduls
bij een zwakke overbelasting geen uitgang eenduidig als
overbelast worden geïdentificeerd, dan schakelt de actor opeenvolgend afzonderlijke uitgangen af.
Überlastschutz
• De overbelasting kan voor iedere uitgang op de bus worden
Zum
Schutz von Gerät und angeschlossenen Stellantrieben ermittelt
gemeld.
das Gerät bei Überlast oder Kurzschluss den betroffenen Ausgang
und
schaltet ihn ab. Nicht überlastete Ausgänge arbeiten weiter, soOpmerking:
Achtung:
dass
betroffenen Räume
werden.
• Perdie
uitgangsgroep
A1... A3weiter
en A4beheizt
... A6 alleen
stelaandrijvingen
- Bei
Überlasten
schaltet der Aktor zunächst alle Ausgänge
vanstarken
hetzelfde
type aansluiten.
A1...
A6
ab.
• Geen mengbelastingen aansluiten.
-• Bei
schwächeren Überlasten
schaltet der
Aktorop
dieuitgangen
AusgangsgrupStelaandrijvingen
voor vorstgevoelige
ruimten
A1
pen
A1
...
A3
sowie
A4
...
A6
ab.
en A4 aansluiten. Deze worden bij overbelasting als laatste uit- Ingeschakeld.
bis zu 4 Prüfzyklen ermittelt der Aktor den überlasteten Ausgang.
-• Konnte
bei aantal
nur schwacher
Überlastper
keinuitgang
Ausgang
als
Maximale
stelaandrijvingen
nieteindeutig
overschrijden
überlastet
identiﬁgegevens).
ziert werden, schaltet der Aktor nacheinander ein(zie technische
Ausgänge
• zelne
N-leider
van de ab.
uitgangsklemmen niet naar andere apparaten
- Die
Überlast kann für jeden Ausgang auf den Bus gemeldet werden.
doorlussen.
• Geen inductieve of capacitieve lasten aansluiten.
Achtung:
- Pro Ausgangsgruppe A1... A3 und A4 ... A6 nur Stellantriebe gleichen Typs anschließen.
- Keine Mischlasten anschließen.
- Stellantriebe für frostempﬁndliche Räume an Ausgänge A1 und A4
anschließen. Diese werden bei Überlast zuletzt abgeschaltet.
- Maximale Anzahl Stellantriebe pro Ausgang nicht überschreiten
(siehe Technische Daten).
- N-Leiter von den Ausgangsklemmen nicht zu weiteren Geräten
durchschleifen.
- Keine induktiven oder kapazitiven Lasten anschließen.
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Gebäudesystemtechnik

Betriebsanzeige
bij
230V-voedingsleuchtet, wenn Netzspanning
spannung vorhanden
ist.

1 Steuerleitung + KNX Buss
2 Programmiertaste und -LED
3 Anschluss Netz- und Lastleitungen

4 Gerätedose
5 Trennwand
6 Copotentialfreie Kontakte, z. B. für
Fensterkontakt oder Installationstaster.

Klimaatbeheersing
Raumtemperaturregler
Regeling
Raumtemperaturreglertebis
tebisKNX
KNX
Gerät anschließen
Geräteaufbau
TYB641A (Quelle BDA 6T7662-01A)
TYB641A
Geräteaufbau
TYB641A
(Quelle
BDA 6T7662-01A)
Mindestabstand
zwischen
Netzspannung
und Bus-/
Nebenstellenadern: 4 mm

Anschluss TYB641A (Quelle BDA 6T7662-01A)
Analoge actor
4-voudig
- TYF684
Anschluss
TYB641A
(Quelle
BDA 6T7662-01A)
KNX
KNX

230 V

U/I

KNX+/RD
KNX - /BK
1 KNX+/RD
/GN
2 KNX
/YE- /BK
Prog.
3 1 /WH/GN
com2 /BN/YE
Prog.
3
/WH
com /BN

U/I

U/I

≥ 4 mm

KNX
TYB641A
ACTYB641A
250 V
1,2,3
AC 250 V
GND

230V
230V

GND

L

GY
BK
1 - Last
anschließen
L
L
BK

GND

GND

A3

GND

A4

1 Steuerleitung + KNX Buss
Stuurkabel + KNX
bus
1Programmiertaste
Steuerleitung
+ KNX
Buss
21
und
-LED
Programmeertoets
en
-led
2Anschluss
Programmiertaste
-LED
32
Netz- undund
Lastleitungen
3
Aansluiting
netspanningsen lastkabels
3 Anschluss Netz- und Lastleitungen

GY

Status A1 A2 A3 A4

4 Gerätedose
Gerätedose
54Trennwand
Trennwand
65Copotentialfreie
Kontakte, z. B. für
6Fensterkontakt
Copotentialfreie
Kontakte,
z. B. für
oder
Installationstaster.
Fensterkontakt oder Installationstaster.

AC 24 V

TYB641A
AC 250 V

L
BK

A2

A1...A4 :
GY DC 0-10 V M
L
0(4)-20 mA
BK

KNX+/RD
KNX - /BK
1
/GN
2
/YE
3
/WH
com /BN

A1

TYF684E

GY

BK

Prog.

U/I

AC 24 V

GY

Gerät anschließen
Component
aansluiten
Gerät anschließen
Mindestabstand
zwischen Netzspannung und Bus-/
Minimale
afstandzwischen
tussen
en und Bus-/
Mindestabstand
Netzspannung
Nebenstellenadern:
4 mm netspanning
bus-/nevenaansluitingsaders:
4 mm
Nebenstellenadern: 4 mm
230 V
230 V

≥ 4 mm
≥ 4 mm
2 - Gerät an KNX anschließen
KNX
KNX
3 - Ggf. potentialfreie Kontakte 6 Eingänge anschließen
1,2,3
1,2,3
4 - Gerät in Gerätedose montieren.
GND
GND
11- Last
Last aansluiten
anschließen
1 - Last anschließen

24 V~
230V ~
50/60 Hz

U/I
U/I

U/I
U/I
24
U/IV~ U/I

U/I
U/I

GND:
Bezugspotential für Ausgänge A1...A4
A1...A4: Referentiepotentiaal
Analogausgänge voor uitgangen A1 ... A4
GND:
GND A1
GND A2
GND A4
GND A3
24 ...
V A4:
AC: Analoge
Externe
Versorgungsspannung
A1
GND uitgangen
GND A2
A1
GND A4
GND A3
A:
Gerät
mit
analoger
Schnittstelle
24 V~:
Externe voeding
TYF684E
Status-LED
des
Analogaktormoduls,
rot
A:B :
Toestellen
met
analoge
interface
TYF684E
Status-LED
der
Ausgänge,
gelb
B:C :
Status-led
van
devier
analoge
actormodule,
rood
Systemverbinder,
6-polig,
für Modulanschluss
C:D :
Status-led
van de vier
analoge
uitgangen, geel
Systemverbinder, 6-polig,
zukünftige
Erweiterungen
D:E :
Systeemconnector,
6-polig,für
voor
aansluiting
van modules
E:
Systeemconnector, 6-polig, voor toekomstige
uitbreidingen
A1...A4 :
DC 0-10 V M
0(4)-20: mA
A1...A4
DC 0-10 V M
0(4)-20 mA

Status A1 A2 A3 A4

Status A1 A2 A3 A4
AC 24 V

KNX+/RD
KNX - /BK
1 KNX+/RD
/GN
2 KNX
/YE- /BK
Prog.
3 1 /WH/GN
com2 /BN/YE
Prog.
3
/WH
com /BN

AC 24 V

Anschlussbelegung Lastleitungen
BK,TYB641A
schwarz: Anschluss 230V
250 V
TYB641A
GY, ACgrau:
Anschluss Stellantrieb
RD
BK
GN
YE
WH

COM BN

2 - Gerät an KNX anschließen
KNX
aansluiten
-Ggf.
Gerät
anop
KNX
anschließen
32- Apparaat
potentialfreie
Kontakte 6 Eingänge anschließen
potentiaalvrije
contacten
6
ingangen
aansluiten
-Gerät
Ggf.
potentialfreie
Kontakte
6 op
Eingänge
anschließen
43- Evt.
in Gerätedose
montieren.
408 in in
4 Apparaat
inbouwdoos
monteren
- Gerät
Gerätedose
montieren.

GebäudesystemGebäudesystemtechnik
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KNX + RD
KNX - BK
1 GN
2 YE
Anschlussbelegung Lastleitungen
3 WH
Anschlussbelegung
Lastleitungen
BK, schwarz: Anschluss
230V
BN Stellantrieb
BK,grau:
schwarz: COM
Anschluss
230V
GY,
Anschluss
GY, grau:
Anschluss Stellantrieb
KNX + RD
RD
KNX-+ BK
KNX
Aansluitbezetting
stuurkabel
BK
KNX
RD, rood:
KNX+
1 GN
GN
1
BK, zwart:
KNX–
2 YE
YE1
2
GN, groen:
ingang
WH
3
WH
YE, geel:
ingang
2
3 BN
COM
WH, wit:
ingang 3
COM BN
BN, bruin:
COM ingangen 1...3

408
408

GND:
Bezugspotential für Ausgänge A1...A4
GND:
Bezugspotential für Ausgänge A1...A4
A1...A4:
Analogausgänge
A1...A4:
Analogausgänge
24
V AC: Externe
Versorgungsspannung
TechnischeA
Änderungen
vorbehalten
24
Externe
: V AC: Gerät
mit Versorgungsspannung
analoger Schnittstelle
A
:
Gerät mit analoger
Schnittstelle
B:
Status-LED
des Analogaktormoduls,
rot
Status-LEDder
desvier
Analogaktormoduls,
CB: :
Status-LED
Ausgänge, gelb rot
Status-LED der vier
Ausgänge,
gelb
DC: :
Systemverbinder,
6-polig,
für Modulanschluss
Systemverbinder,6-polig,
6-polig,für
fürzukünftige
Modulanschluss
ED: :
Systemverbinder,
Erweiterungen
E:
Systemverbinder, 6-polig, für zukünftige Erweiterungen

Anschlussbelegung Steuerleitung + KNX Buss
Anschlussbelegung
RD,
rot:
KNX+Steuerleitung + KNX Buss
RD,schwarz:
rot:
KNX+
BK,
KNX–
BK,grün:
schwarz: Eingang
KNX– 1
GN,
GN,gelb:
grün:
Eingang21
YE,
Eingang
YE, weiß:
gelb:
Eingang32
WH,
Eingang
WH,braun:
weiß:
Eingang
3
BN,
COM
Eingänge
1...3
BN, braun:
COM Eingänge 1...3

Technische Änderungen vorbehalten
Technische wijzigingen
voorbehouden
Technische
Änderungen vorbehalten
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KNX +
GY
KNX
GY1
2
3

AC 24 V

Anschlussbelegung Steuerleitung + KNX Buss
RD, rot:
KNX+
BK, schwarz: KNX–
GN, grün:
Eingang 1
YE, gelb:
Eingang 2
WH, weiß:
Eingang 3
BN, braun:
COM Eingänge
24 V~ 1...3
24 V~
230V ~
230VHz
~
50/60
50/60 Hz
24 V~
24 V~

AC 250 V

L
L
BK
BK

AC 24 V

237

Klimaatbeheersing
Montagerichtlijnen
Algemeen installatievoorschrift
Thermostaten zijn bedoeld voor toepassing in woon- en kantoorruimten.
- Montagehoogte is 1,5 m.
- Vlakke wand
- Niet monteren in luchtstromen die veroorzaakt worden door ramen,
deuren, lampen en ventilatoren, verwarmings- en koelingsapparatuur.
- Niet in de zon ophangen

WUC xx
Thermostaat
WUC 7x

1,50 m

Vloertemperatuursensor: NTC 2 kOhm
Temperatuursensor monteren in afgesloten buis:

j
k
l

Verwarmingsleiding
Sensor
Montagebuis afgesloten aan uiteinde

Temp (°C)

10

20

25

30

40

50

R (kOhm)*

3,66

2,43

2,00

1,65

1,15

0,82

U (V)**

2,49

2,2

2,08

1,92

1,63

1,35

* sensortemperatuur
** meetspanning indien aangesloten op thermostaat
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Rook- en hittemelders
Bedienings- en aansluitingsoverzicht
Bestelnr.

TG510A

Type melder

TG511A

TG540A

Rookmelder

TG541A
Hittemelder

Testknopfuncties
Als alarm afgaat: indrukken 0 - 3 sec

Alarm stilzetten (bij melders waar ook de rode led oplicht)

Als alarm niet afgaat:
1. indrukken 0-3 sec/loslaten na 1x piep

Inschakelen schoonmaakstand. Detectie reageert niet gedurende max. 15 minuten
en wordt automatisch weer ingeschakeld.

2. indrukken 10 sec/langer dan 1x piep

Alarm van de melder testen.
Pre-alarm inschakelen gedurende 4 minuten.

Geluidssignalen
Functieteller van testknop

Na elke piep wordt andere functie actief (zie 1 en 2 hierboven)

Batterij bijna leeg: z.s.m. vervangen

2 x kort elke 1 min.

Melder moet worden schoongemaakt

8 x kort elke 1 min.

Testalarmsignaal, na gebruik testgas. Activeren
door testknop 10 sec. in te drukken

Opeenvolgende piepjes

Testalarmsignaal

73 dB(A) / 3 m (bij testen lager i.v.m. voorkomen van gehoorschade)

Alarmsignaal

85 dB(A) / 3 m gemeten in opgegeven hoek/richting volgens EN14604

Led-signalen (ledlampjes gemonteerd in testknop)
Batterijcontrole elke 10 sec.

led rood: knippert kort bij opstarten

Schoonmaakstand. Geen detectie gedurende
max. 15 minuten. Daarna wordt normaal bedrijf
automatisch ingeschakeld.
Brandalarm

led rood:
knippert 1 x om de 2 sec.

led rood: knippert
1 x om de 2 sec.

led rood: knippert snel
led wit: brandt continu

230 V aanwezig

-

led groen:
brandt continu

-

led groen:
brandt continu

Aansluitgegevens
Connectortype

Schroefklem

Draaddoorsnede

1,5 mm²

Aansluitdraden

3 x 1,5 mm² flexibel

Maximale leidinglengte

Max. 400 m in het gehele systeem en/of tussen twee melders

Maximaal aantal draadgekoppelde melders

Max. 40 melders gekoppeld in een circuit. Relaisprint telt mee als een melderaansluiting

Maximaal aantal draadloos gekoppelde
melders

Max. 256 melders in een draadloos gekoppeld circuit
Melders moeten alle vanuit dezelfde installatie-eindgroep worden gevoed (NEN1010voorschrift. LET OP: aanrakingsgevaar; koppelleiding is galvanisch verbonden met de
fase- en de nulleider.

Opbouwsokkel

TPG580A

Relaisuitgang

TPG581, TPG582A.
Voor specificaties zie de tabel van de opbouwsokkel en relaisprint.

Technische
informatie

Condities bedrade koppelingen
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Rook- en hittemelders
Montagegegevens

Rooster*

* Visuele herkenning draadloze KNX rook-/hittemelders:
- Rookmelder heeft een zwart rooster
- Hittemelder heeft een wit rooster

N Nul
S (Signaal rood)

Aansluitschema voor rookmelders met alleen batterijvoeding
N Nul
S (Signaal rood)

Nul

Nul

Nul

S

S

Nul

Nul

S

S

Blauw
Signaal
Rood
Nul
Blauw
Signaal
Rood

L

(Fase bruin)

Aansluitschema voor 230V~ rookmelders
N

(Nul - blauw)

S (Signaal rood)
L (Fase bruin)
N

(Nul - blauw)

L

S

(Signaal rood)

N

L
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L

L

L

N

N

N

S

S

S

L

L

L

N

N

N

S

S

S

N
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Rook- en hittemelders
Koppelen draadloze melders
Configuratie draadloos meldernetwerk

Bild B

Bild A

rode LED
rode LED
Programmeertoetsen
(0 – links, 1 – rechts)
Configuratie-LED

Repeater
Afbeelding 2

Afbeelding 1

Alle draadloze rook-en hittemelders kunnen, zonder enig gereedschap, met elkaar gekoppeld worden tot één of meerdere draadloze
meldernetwerken.

Koppelen draadloze melders

Herstellen naar fabrieksinstelling

Er wordt gekozen voor de configuratie van een draadloos meldernetwerk, door de programmeerknop '0', aan de achterzijde van de melder,
kort (< 3 sec.) ingedrukt te houden.
De configuratie-led aan de achterkant en de rode informatie-led aan de
voorkant geven tegelijkertijd de huidige modus aan.

•

•

Als de leds na nog eens 5 seconden uitgaan, is de fabrieksinstelling
van de melder hersteld.

•
•
•
•
•

Zet alle te koppelen melders in de programmeermodus door kort
op toets '0' te drukken: de programmeer-led en de rode informatie-led aan de voorkant knipperen.
Plaats de melders weer op hun sokkels.
Selecteer een 'repeater'-melder die centraal in het object is gemonteerd en die zich binnen radioafstand van alle andere melders
bevindt (afbeelding 1).
Markeer deze melder aan de zijkant als ‘repeater’. Gebruik daarvoor het scheuretiket van het productlabel aan de achterkant.
Druk kort op de gebruikerstoets aan de voorkant van deze
'repeater'-melder. De LEDS aan de voorkant van de 'afhankelijke'
melders gaat terug naar de status voor aanvang programmering.
Als 60 minuten lang niet op een toets wordt gedrukt of als kort op
de toets '0' wordt gedrukt, schakelt de melder weer over naar de
bedrijfsmodus.

•

Druk kort op programmeertoets '0' (afbeelding 2). De programmeer-led en de rode informatie-led aan de voorkant knipperen.
Druk nu op programmeertoets '0' en houd deze ongeveer 10
seconden lang ingedrukt. Gedurende deze tijd beginnen de leds
na ongeveer 5 seconden snel te knipperen.

De configuratie- en verbindingsinstellingen zijn nu gewist!
OPMERKING: de KNX-configuratie wordt niet aangetast. Deze kan al
leen met de TX100B of de ETS worden teruggezet.
Herstellen alarm
Een brandalarm kan hersteld worden door kort op de gebruikerstoets
te drukken van één van de melders in een gekoppelde groep. Het
alarm op de 'afhankelijke' melders zal hierdoor automatisch uitgaan.
Dit kan tot ca. 2 minuten duren vanwege ingebouwde veiligheidsvoorzieningen.

Technische
informatie

Het inleren is nu voltooid.
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Rook- en hittemelders
Configuratie draadloze melders
KNX-koppelingen
De volgende KNX-functionaliteiten zijn mogelijk met visualisatiesoftware domovea in een rookmelderinstallatie:
• KNX-meldingen voor brand, lage batterijspanning en storing.
• Algemene KNX-besturingsobjecten, zoals: verlichting, rolluiken, ventilatie en verwarming, en voorgeprogrammeerde scènes.
TG511

TG511
L

L

L

N

N

N

TG510

Rolluiken,
Verlichting,
Verwarming,
Alarm

KNX-TP

KNX-mediakoppelaar

Configureren in KNX
Om de draadloze melders te configureren in een KNX-installatie dient
de programmeerknop '0', aan de achterzijde van de melder, lang
(> 3 sec.) ingedrukt te worden. Binnen KNX kunnen de melders zowel
in Easy mode als System mode geprogrammeerd worden.
n

Programmeren met TX100B (Easy mode):
Configuratie via het KNX-programmeerapparaat TX100B
(versie ≥ 2.6.0) maakt het mogelijk om de melder op te
nemen in het KNX-installatie. Een uitgebreide beschrijving
is te vinden in de bedieningshandleiding die is meegeleverd
met het configuratieapparaat. Een toepassingsbeschrijving
voor de TX100B is verkrijgbaar bij Hager.

n

Programmeren in ETS (System mode):
Integratie in ETS (ETS3 ≥ 3.0f, ETS4 ≥ 4.0.2) alsmede
configuratie via mediakoppelaar TR131A maakt integratie
van de melder in het KNX-installatie mogelijk. Toepassings
software STG510/database/toepassingsbeschrijving zijn
verkrijgbaar bij de fabrikant.

Topologie
Het is mogelijk om één of meerdere RF/KNX-melders uit één draadloos gekoppelde groep met het KNX-installatie te verbinden. Het
KNX- systeem ontvangt alarmen en waarschuwingen van de melders
die met het KNX-installatie verbonden zijn.
OPMERKING: indien er meerdere melders uit één draadloos gekoppelde groep met het KNX-installatie verbonden zijn, zullen al deze
melders het telegram 'brandalarm' versturen, ondanks het feit dat één
detector als eerste de brand detecteert.

242

Technische wijzigingen voorbehouden

TG541

TG510

TG540

Rook- en hittemelders
Opbouwsokkel en relaisprint
Bestelnummer

TPG580x

Opbouwsokkel
		

TPG581

TPG582A

Relaisprint voor
inbouw TPG580

Opbouwsokkel met relais, wit

Algemeen			
Afmetingen Ø x h

116 x 20 mm		

Batterijvoeding		

via doorkoppeldraad

116 x 20 mm
via doorkoppeldraad

Stroomopname			
Beschermklasse

IP32		

Isolatieklasse

II		

Detectiemethode		

Elektrisch

Signaalverwerking		

Microcontroller

Aansluitgegevens			
Connector type

quickconnect

quickconnect

quickconnect

Draaddiameter in connector

4 x 0,5 mm2 - 2,5 mm2

2 x 2,5 mm2

4 x 0,5 mm2 - 2,5 mm2

Aansluitdraden 		

draden bijgeleverd

Doorkoppelsysteem			
Bedrade koppeling

i.c.m. TPG581

ja

ja

Draadloze koppeling			
Draadloos Auto mode

nee

nee

KNX Easy mode **

i.c.m. TPG581

via ingangsmodule TRB302B, TXB302 ***

KNX-system mode **

i.c.m. TPG581

via ingangsmodule TRB302B, TXB302 ***

Geschikt voor opbouw

ja

ja

ja

Relaisuitgang

nee

ja

ja

5..230 V~ 0,2 A ohms

5..230 V~ 0,2 A ohms

Schakelcapaciteit relais		

nee

Technische
informatie

*** denk aan isolatie-eisen KNX-bussysteem
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Rook- en hittemelders
Montage opbouwsokkel
Opbouw
Bedradingsvoorbeeld koppeling KNX-RF-melder met bestaande 230V-rookmelders:

Werkwijze voor montage

Aansluitschema voor het doorkoppelen van opbouwsokkels
Bedrading voor de aansluiting van rook- of hittemelders
met een batterijvoeding of voeding via het lichtnet
Batterijvoeding

230 V

Aansluitschema hitte- of rookmelder op opbouwsokkel
230 V
Montageplaat
rookmelder

Opbouwsokkel

De draden in de
binnenkant van de
bevestigingssokkel
verbinden

Bij de hitte-/rookmelder wordt een montageplaat geleverd. Deze moet
worden vastgeschroefd op de opbouwsokkel. Voor het monteren van
de montageplaat moeten de bijgeleverde aansluitdraden van de melder verbonden worden met de connector van de opbouwsokkel.
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Principe de fonctionnement

Ce compteur d'énergie mesure l’énergie électrique active
consommée par un circuit électrique.
Il est équipé d’un afficheur digital qui permet de visualiser
l'énergie consommée et la puissance.
Il est équipé d'un compteur totalisateur et d'un compteur
partiel avec remise à zéro.
Les informations énergie totale, énergie partielle et puissance
instantanée peuvent être émises sur le bus KNX.

Aansluitschema kWh-meter TE360

TE360

tebis
A

Configuration

B

Bouton poussoir d’adressage physique

Par appuis successifs sur la touche "lecture" faire défiler les
différentes valeurs.
Par défaut, le compteur affiche l'énergie consommée dans le
tarif en cours.
1 1er appui : allumage du retro-éclairage.
Consommation totale (kWh).
2 2ème appui : consommation partielle (kWh).
3 3ème appui : puissance instantanée.
Lorsque le compteur est paramétré en "2 tarifs", il détaille
les consommations totales et partielles par tarif (T1 ou T2) et
au total (T).

tebis

TE370
Gebruiksaanwijzing

- Appuyer sur la touche lecture afin d'afficher à l'écran une
energie partielle.
- Faire un appui prolongé (> 3s) sur le bouton reset.
Le compteur partiel est remis à zéro.

Message d'erreur :

En cas de mauvais raccordement, "ERROR" est affiché à
l'écran.
- Vérifier pour chacune des phases que le sens du courant
est conforme au schéma de raccordement.
- Vérifier que l'ordre des phases L1, L2, L3 est conforme au
schéma de raccordement.

A
SE

Gebruiksaanwijzing

NL

Note :

L'information
sur l'afficheur indique que la phase
correspondante (1, 2, 3) est sous tension.
prog

Caractéristiques métrologiques

Bus 30 V DC

T1/T2

+
-

- Classe de précision B (1%) selon reset
EN50470-3
- LED métrologique : 2 Wh/impulsion
- Courant de démarrage : 80 mA
- Courant de base : 20 A
- Courant max. : 100 A

Caractéristiques techniques

1 3 5 7

-

BUS 30 V DC
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er den Gesamt- und Teilenergieverbrauch nach Tarifen
(T1 oder T2) und den Gesamtverbrauch (T) auf.
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Configuratie

Bruksanvisning
3

SE
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Productbeschrijving
A
BBruksanvisning
C

4

4

1 Wh = 10 impuls)

E

•

¢

5

Drukknop van fysieke aansturing
D
direkt
ingång till 100A
D

- Consommation maxi sur le bus : 8 mA
- Consommation : < 0,6 W et 2,5 VA max. par phase
- Alimentation : 230/400 V +/- 15%
- Fréquence : 50/60 Hz +/- 2 Hz
- Sauvegarde périodique et sur coupure secteur dans
mémoire EEPROM
- Caractéristique entrée tarifs :
tarif 1 = 0 V, tarif 2 = 230 V +/- 15%

Reset van de gedeelte

BUS 30 V DC

- Versorgungsspannung : 230/400 V +/- 15%
- Frequenz : 50/60 Hz +/- 2 Hz
- Periodisches Speichern der Messungen und bei
Spannungsunterbrechung im EEPROM-Speicher.
prog
- Merkmale des Tarifeinganges : Tarif 1 = 0 V
- Installatietype
Tarif
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tariff 2 : 230 V +/- 15%
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Configuration

A LCD-Display.
B Taste zum Durchblättern der Werte.
C Reset um den Teilzähler auf Null zu setzen.
Taster zur physkalischen Adressierung.
D Blinkende-LED Anzeige (2 Wh/Impuls).
prog

reset

ttable
settable

This device has a total counter and a partial resettable
counter.
The information total energy, partial energy and
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Werkingsprincipe

Aansluitschema kWh-meter TE370

TE370
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Spécifications techniques
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Three-phase kwh
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stroomtransformator
van 50 tot 6000A

Werkingsprin
De Operating
energiemeterprinciple
meet de elektrische energie die door een elektrische
stroo
kilowatt
hour meter
measures
activevoor
electrical
De This
meter
is voorzien
van een
digital the
display
weergaveDe
vanenergiemeter
het energie
in an electrical
elektrische
stroom
De energy
teller isused
uitgerust
met een nstallation.
algemene teller, en een gedeeltelijke
teller
me
This
device
has
a
digital
LCD
to
display
energy
used
van
een
digitale
De informatie omtrent totale actief energie, gedeeltelijke actief energie, totad
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energieverbruik
e
energie
en ogenblikkelijk vermogen kunnen opgestuurd worden
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Der Energiezähler erfasst die Wirkenergie, die von
einem elektrischen Stromkreis verbraucht wird. Er ist
mit einem digital Display ausgerüstet, das die Anzeige
von Energieverbrauch und Leistung ermöglicht.
Er ist mit einem Gesamtzähler und einem Teilzähler mit
Zählerrückstellung ausgestattet.
Die Gesamt Verbrauch-, Teil Verbrauch-, und
augenblicklichen Leistungsdaten können auf den
KNX-Bus gesendet werden.

Produktbeschreibung

Remise à zéro du compteur partiel

NL

¶

Présentation du produit

£

D

£
Funktionsprinzip

Einstellungen

Un appui court (t < 2s) sur le bouton poussoir C permet de
réaliser l’adressage physique du produit : “Addr” affiché à
l'écran = produit en adressage physique.

C

•

ETS : Anwendungssoftware TL360. Datenbank und
Beschreibung beim Hersteller erhältlich.

¢

reset

¢

ETS : logiciel d’application TL360 (base de données et
descriptif disponibles chez le constructeur).

A Afficheur LCD.
B Touche pour défilement des valeurs.
C Touche reset pour remettre à zéro le compteur partiel.
Bouton d'adressage physique.
D LED métrologique (2 Wh/impulsion).

6T 7308-00e

Edition 06/10 - IS 536735-D / RECTO-VERSO / S blanc offset 80g/m² / I Pantone Black

IT

ES

Energiezähler
dreiphasig,
Direkt 100A

Compteur d'énergie
triphasé,
entrée directe 100A

6T 7308-00e
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Bedieningen en zenders KNX-RF

Kanalen
Druktoetsen
Toetsverlichting
Toetsblokkering
Voedingsspanning
Batterijlevensduur

Reikwijdte
- in gebouwen
- in het vrije veld
Zendfrequentie
Omgevingstemperatuur
Bedrijf
Opslag
Beschermingsgraad
Afmeting
Normen

TU402
TU404
TU406
TU418
2
4
6
18
2
4
6
7
nee
nee
nee
ja
ja
ja
ja
ja
2 batterijen type CR2430, 3 V Lithium
ca. 5 jaar			
ca. 3 jaar
De gegeven waarde is indicatief en gebaseerd op 5 schakelingen per dag. Voor de TU418 geldt tevens dat de
levensduur sterk afhankelijk is van het wel of niet inschakelen van de automatische toetsverlichting.
30 m
100 m
868,3 MHz
-10°C tot +45°C		
-20ºC tot +70ºC		
IP50		
83 x 46,5 x 15,8 mm		
Handboek KNX 1.1, CEI 60950-1,
EN 300 220, EN 301 489-1, EN 301 489-3

0°C tot +45°C
-20ºC tot +70ºC
133,6 x 50,2 x 16 mm

TU402 / TU404
TU402/TU404 - Betekenis van de controleled
Led-actie 1
Gelijktijdig indruk- 1 seconde aan
ken van blokke- 		
ringstoetsen 3
knippert 2 seconden
Indrukken van
licht 0,5 sec. op
toets 2
knippert 2 seconden
licht 0,5 sec. op
knippert 2 seconden
gaat of blijft uit
1 Controleled
2 Bedieningstoetsen
3 Blokkeringstoetsen

Led-kleur 1
Betekenis
oranje
Toetsen worden geblokkeerd
groen
Toetsen worden vrijgegeven
rood
Batterijen bijna leeg
groen
Commando wordt verzonden
oranje 	Toets is niet geprogrammeerd
oranje
Toetsen zijn geblokkeerd
rood
Batterijen bijna leeg
-	- Geen toets ingedrukt
- Batterijen leeg
- Batterijen verkeerd geplaatst
Let op: bij batterijwissel beide batterijen vervangen.

4 Tekstveld
5 Schroeven
6 Deksel batterijcompartiment
7 Programmeertoets
Betekenis van de controleled

TU406 / TU418

Led-kleur 1
Betekenis
groen
Commando wordt verzonden
oranje
Toets is niet geprogrammeerd
rood
Batterijen bijna leeg
-	- Geen toets ingedrukt
- Batterijen leeg
- Batterijen verkeerd geplaatst
Let op: bij batterijwissel beide batterijen vervangen.
Indrukken van
toets 2

*

1 Controleled
2 Bedieningstoetsen
3 Ledverlichting*
4 Tekstveld
5 Kanalenkeuzeschakelaar
1-6, 7-12, 13-18 (alleen TU418)
6 Deksel batterijcompartiment
(programmeertoets bevindt
zich hierachter)

246

Led-actie 1
licht 0,5 sec. op
knippert 2 seconden
knippert 2 seconden
gaat of blijft uit

Toetsverlichting bij TU418 in-/uitschakelen: keuzeschakelaar 5 omzetten in een andere stand en
de toets 2 indrukken die zich direct onder de indicatie-led 1 bevindt.
Afwijkende programmering
Werkwijze
TX100B: aan1. Druk op programmeertoets tot led 1 aan is
melden ingangen 2. Start zoekfunctie bidirecionele componenten
			
TR351: aan1. TR351 in leermodus
melden ingangen 2. Druk programmatoets tot led 1 aan is
3. Druk 1 sec. op elke toets (2-3)
4. Na laatste toets: druk opnieuw op programmeertoets tot led 1 uit is

Technische wijzigingen voorbehouden

Bedieningen
Montage TS Sensor
Montage
Glassensoren worden met verstelbare bevestigingen op een inbouwdoos 2-voudig voor glassensor nagenoeg vlak aan de wand
liggend opgeklikt. De meegeleverde adapterring maak de demontagebeveiliging mogelijk en geeft de glasplaat een schaduwcontour.

De adapterring maakt het ook mogelijk om de glassensor op een
inbouwdoos te monteren. Via de verstelbare bevestigingen kunnen
inbouwdiepten of oneffenheden in de wand tot 20 mm worden opgevangen.

Optie:
adapterring voor
demontagebeveiliging
en 'schaduwvoeg'

Inbouwdoos
2-voudig
voor glassensor
[best.nr. 1871]
(nodig voor vlakke
montage, zonder
adapterring)

Glassensor met kamerthermostaat

Demontage
Om glassensoren uit de klemveer in de inbouwdoos te kunnen trekken, moet de meegeleverde demontagezuignap worden gebruikt.

Technische
informatie

Aansluiting
De glassensor met kamerthermostaat wordt via de aansluitklemmen
op de achterzijde direct op de KNX-bus en de afzonderlijke voeding
aangesloten.

Technische wijzigingen voorbehouden
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1

R3

5,

B.IQ

15
24,5
7,5

60
86

5

5

2
5,6

1

Bedieningen
Maattekeningen Glassensoren, B.IQ

10,7

4
5,7

31,1

118,1

88,5 3-voudig
118,1 4-voudig
147,7 5-voudig

8

Kunststof polarwit

Glas en edelstaal

44,5

44,5

16,65

Glas en edelstaal

88,5
88,5

33,9
88,5

1,3
5,7

1,3
5,7

1,3
5,7

Kunststof polarwit

IR-Ontvanger

(IR-)tastsensoren met kamerthermostaat
en display 3- tot 5-voudig

15

Tastsensoren
1- tot 3-voudig

Tastsensor 4-voudig en
Lichtscenen-tastsensor 8-voudig

151,6

151,6

144,2

138,9

114,6

109,3

85

79,7

151,6

28,9

beschrijfbare ruimte

Maattekeningen
Berker Glassensoren/B.IQ

28,9

beschrijfbare ruimte

Teksveld voor B.IQ tastsensoren 1-, 2- en 3-voudig

Teksveld voor B.IQ tastsensoren 4-voudig
28,9

beschrijfbare ruimte
Teksveld voor B.IQ tastsensoren 5-voudig

Berker Glassensor en Glassensor met kamerthermostaat
Glassensor

71
138,4
148,9

31
93

76

23
160

Installatie met adapterring

15
24,5
14,5
48,5
86

Glassensor met kamerthermostaat

10,7
783

Installatie met adapterring

75

31
93
160
15

R3

5,

B.IQ

24,5
7,5

60
86

5

5

2
5,6

139

71
115,3

37

27

Inbouwdoos 2-voudig voor glassensor (met
kamerthermostaat) en Crystal Ball art.nr. 1870
68

5

60
74,9

4
5,7

10,7

4
5,7

31,1

118,1

88,5 3-voudig
118,1 4-voudig
147,7 5-voudig

8

88,5
88,5

1,3
5,7

Kunststof polarwit
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33,9
88,5

15

Tastsensoren
1- tot 3-voudig

Tastsensor 4-voudig en
Lichtscenen-tastsensor 8-voudig

IR-Ontvanger

(IR-)tastsensoren met kamerthermostaat
en display 3- tot 5-voudig

1,3
5,7

Kunststof polarwit

Glas en edelstaal

44,5

44,5

16,65

Glas en edelstaal

Toets

Toets

Bedieningen
Maattekeningen R.1/R.3 Touchsensor
9,9

9,9

71

151,7

14,6

71
152,2

14,5

3-voudig L = 223,2 mm
4-voudig L = 294,2 mm
5-voudig L = 365,2 mm

3-voudig L = 222,7 mm
4-voudig L = 293,7 mm
5-voudig L = 364,7 mm

Berker R.1 - Touch Sensor
3-voudig

60
81

5

Berker R.1 - Touch Sensor met Kamerthermostaat

56
60
74,3

10

Inbouwdozen
Holle wanddoos, ovaal
art. nr. 1824
47,5
68

3-voudig met display

Inbouwdoos, ovaal
art. nr. 1809

68,5

41,7

133

120,35
71

139

120,35
71

31

93
152

37

27

2-voudig met display

147,3

31

71

4-voudig

76

152

2-voudig

126

1-voudig

R3

5

25

5,

4,

R3

60
81

Maattekeningen
Berker R.3 - Touchsensoren/Berker TS
BerkerKunststof
R.3 - Touchsensor
1-voudig

Inox, aluminium, glas

2-voudig

9,9

9,9

Berker R.3

Intallatie met adapterring

4-voudig

3-voudig

81,2

80,75

Ø 52

Ø 52

3

Toets

147,3

71
9,9

71

71
152,2

14,5

151,75

14,5

56
3-voudig L = 223,2 mm
60 L = 294,2 mm
4-voudig
74,3
5-voudig L = 365,2 mm

3-voudig L = 222,7 mm
4-voudig L = 293,7 mm
5-voudig L = 364,7 mm

Berker R.3 - Touchsensor met kamerthermostaat
2-voudig met display

126

Toets

9,9

60
81

31

Ø 58,8

76

152
Ø 58,8

Decor

5

10

Inbouwdozen
Holle wanddoos, ovaal
art. nr. 1824
47,5
68

Inbouwdoos, ovaal
art. nr. 1809

68,5

41,7

781

5

133

25

4,

R3

5,

R3

60
81

120,35
71

139

120,35
71

31

93
152

37
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27

3-voudig met display

Berker TS
Glasafdekplaat 1-voudig

Glasafdekplaat 2-voudig

Glasafdekplaat 4-voudig
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Glasafdekplaat 6-voudig

Glasafdekplaat 8-voudig
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Grafische bedieningen
domovea systeemoverzicht
domovea is ontworpen met het oog op toepassing in
woningen. Het ontwerp van de standaardfuncties en
de vele details zijn hierop afgestemd, zodat ze snel
gerealiseerd kunnen worden binnen een bescheiden
budget. De praktijk wijst echter uit dat deze standaardfuncties ook ruim voldoende zijn voor toepassing in
grotere gebouwen: domovea is grensverleggend.

Met domovea klopt domotica helemaal
Het kloppende hart van domovea is de compacte, energiezuinige servermodule TJA450. Hierop worden het IP-netwerk
en het KNX-bussysteem aangesloten. Een 400MHz-microprocessor staat 24 uur per dag paraat en combineert alle
gegevens die binnenkomen tot intelligente oplossingen.
Met de drie geïntegreerde USB-aansluitingen is de servermodule voorbereid op software-updates en toekomstige
uitbreidingen.

KNX-actoren
Voor het schakelen van verlichting en
apparaten kunnen centrale actoren in
de verdeler worden geïnstalleerd.

Berker by Hager KNX-schakelmateriaal
Combineer domovea-visualisatie met de
stijlvolle designs van Berker KNX-schakelmateriaal in de KNX-basisinstallatie. Voor
elk interieur een passend antwoord om op
de vertrouwde manier te bedienen.

Weerstation en lichtsensoren
Een weerstation automatiseert de sturing
van verlichting, klimaatbeheersing en
zonnewering op basis van de weercondities.

Energiemeting
De kWh-meter TE360/TE370 en de energieverbruiksmeter TE330 zorgen ervoor
dat domovea zowel uw energieverbruik
als energie-opbrengst (zonnepanelen)
kan weergeven en registeren.

domovea-servermodule TJA450
De domovea-server wordt in de verdeler
geïnstalleerd en verbindt het KNX-netwerk met het IP-netwerk en internet. Alle
functies en gegevens voor de clientsoftware en automatisering zijn hier opgeslagen en worden hier uitgevoerd.

Draadloze KNXrookmelders
Extra zekerheid in de woning wanneer rookmelders
bijvoorbeeld automatisch de
rolluiken openen bij brand.

250

Mediakoppelaar
Maakt het mogelijk om
draadloze Hager KNXproducten toe te voegen
zoals rookmelders, sensoren, schakelaars en
actoren.
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Producten voor gebruik domovea
binnen en buiten het huis
Beveiligde verbinding via
www.domovea.com
domovea gebruikt moderne VPNtechnieken, waarin persoonlijke
gegevens worden versleuteld.
Beveiligde verbinding via een
draadloos thuisnetwerk
Het is belangrijk dat de draadloze
router een goede toegangsbeveiliging heeft. Dit is nodig voor
zowel e-mail als bestanden.
De domovea-clientsoftware maakt
in het thuisnetwerk gebruik van de
beveiliging van de router.

Smartphone
Maakt in en om het huis gebruik van het
thuisnetwerk. Buitenshuis wordt de standaardinternetverbinding via het mobiele
netwerk gebruikt.
domovea smartphone app
beschikbaar via Apple App Store
en Android Play Store
Tablet
Maakt in en om het huis gebruik van het
thuisnetwerk. Buitenshuis wordt de standaardinternetverbinding via het mobiele
netwerk gebruikt.
Voor tablet-pc's met Windows® kan de
domovea-clientsoftware worden gebruikt of
het internetportaal via www.domovea.com.
domovea tablet app beschikbaar via
Apple App Store en
Android Play Store

IP/Ethernet

Consumentenproducten voor thuis
Pc
Standaardcomputer met Microsoft
Windows-besturingssysteem.

IP-camera's
IP-camera's moeten zijn verbonden met het thuisnetwerk.
De beelden worden door de
domovea-server naar de juiste
cliënt verstuurd. Voor koppeling
met professionele videoregistratiesystemen moet een
IP-converter worden gebruikt.

Touchscreen
Vast scherm in de wand met
domovea-client geïnstalleerd.
Plug-and-play-installatie.

Technische
informatie

Router/Switch

Laptop
In en om het huis toegang via het
thuisnetwerk en clientsoftware.
Toegang buitenshuis via het Hager
internetportaal: www.domovea.com

Technische wijzigingen voorbehouden
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domovea
domovea-signalering:
Symbool status led

Betekenis

Storing oplossen

uit

Geen netwerkverbinding

Netwerkkabel aansluiten

rood continu aan

IP netwerkadresconflict

Module uniek netwerkadres geven		

groen knipperend

Wacht op adres van DHCP-server

/

groen continu aan

IP-netwerkverbinding ok

/

uit
rood continu aan

Geen netwerkverbinding
VPN-verbinding met portaal niet mogelijk

Netwerkkabel aansluiten en verbinding controleren
Netwerk controleren op toegang naar het internet

groen knipperend

VPN-verbinding wordt opgebouwd

/

groen continu aan

Portaalverbinding ok

/

rood knipperend

Probleem met voeding

Voedingsspanning testen en storing verhelpen

rood continu aan

Serverprobleem

Technische ondersteuning vragen aan Hager

groen knipperend

Server wordt gestart

/

groen continu aan

Server in werking

/

Systeemvereisten:
- Microsoft® Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 /
Windows Media Center
- Pentium Processor met tenminste 600 MHz of vergelijkbaar
- Minstens 128 MB werkgeheugen, aanbevolen 256 MB of meer
- VGA grafische kaart met ten minste 16 Bit kleurdiepte (High Color)
en een resolutie van 1024 x 768 pixels
- Vrij werkgeheugen ten minste 500 MB
- Cd/dvd-speler of netwerkadapter
Functies:
- 100 groepen
- 500 componenten
- 10 IP-camera’s
- 50 sequenties
- 50 dagprogramma's
- 50 standaardweken
- 100 acties per dagprogramma
- 30 cliënts (profielen)
- Beeldgeheugen voor groepen en componenten maximaal 20 MB

Aansluitschema TJA450
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KNX-touchscreen
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Overige modules en toebehoren
Routers - IP/KNX
Technische gegevens TH210
De IP/KNX-router TH210 is een DIN-railcomponent voor in de
verdeler. De router zorgt voor de onderlinge verbinding van KNXlijnen via datanetwerken op basis van het internetprotocol (IP). Een
andere mogelijkheid die het product biedt, is de communicatie van
KNX-toestellen met pc’s of andere dataverwerkingsapparatuur. De
verbinding met KNX gebeurt via een busaansluitklem. De verbinding
met het datanetwerk (IP via 10BaseT) wordt tot stand gebracht door
een RJ45-bus.
Voor de werking van de IP/KNX-router is een extra voedingsspanning
24 V~/DC vereist, die wordt geleverd door een tweede klemmenblok.
De voeding van de IP/KNX-router wordt verkregen via deze aansluiting. Op die manier kan de router de uitval van de busspanning via
het datanetwerk melden. De IP/KNX-router wordt ondersteund
door de EIBnet/IP-standaard, waardoor via een IP-netwerk KNX-

A1

led rood: voor weergave normale modus
(led uit) of adresseermodus (led aan)
A2 leertoets voor het schakelen tussen de normale modus en
de adresseermodus voor het overnemen van het fysieke
adres
A3 led groen: bedrijfsklaar
A4 led geel: datatransmissie op buslijn
A5 led groen: ethernet Linksignaal (Lk)
A6 led geel: ethernet Ontvangstsignaal (Rx)
A7 led rood: ethernet Zendsignaal (Tx)
A8 busklem voor buslijn
A9 klem voor bedrijfsspanning, 24 V~/DC
A10 RJ45-bus voor netwerkkabel

telegrammen tussen lijnen kunnen worden overgebracht en tegelijk
de toegang tot de bus vanaf een pc mogelijk is. De IP/KNX-router
TH210 zorgt enerzijds voor de logische verbinding van twee aparte
KNX-buslijnen via een datanetwerk, maar ook voor de galvanische
scheiding van de lijnen. Op die manier kan elke buslijn bij lokale werking onafhankelijk van andere lijnen werken. De TH210 kan worden
gebruikt als lijnkoppelaar of niveaukoppelaar, zowel in bestaande
KNX-netwerken als in nieuwe KNX-netwerken.
De router bevat filtertabellen die bepalen welke bustelegrammen
van of naar de buslijn al dan niet worden doorgelaten, waardoor de
busbelasting wordt verminderd. De filtertabel wordt automatisch
gegenereerd door ETS bij parameterinstelling en opstarten van de
installatie.

Bedieningselementen
A1

A10

A2
TH 210
Opération

A3

A5

Lk

A6
A7

Rx

A4

Line

Tx

A9

A8

Belangrijke opmerking:
De TH210 geeft netwerkcomponenten die Multicasting ondersteunen voorrang.
Netwerk-/LAN-Routers moet zo ingesteld worden dat de IP Multicastdata ook wordt doorgelaten.
Voor KNXnet/IP Routing wordt internationaal het IP Multicastadres
224.0.23.12 gereserveerd.

Systeemopbouw
Ethernet
TCP/IP
Hub

IP Router
TH210

Let op:
- Het apparaat verbindt de externe extra lage veiligheidsspanning
met de LAN-potentiaal. Daardoor is er geen aardisolatie meer als
het LAN-scherm wordt geaard.
- Het is raadzaam de externe lage veiligheidsspanning uitsluitend
voor de IP/KNX-router TH210 te gebruiken.

TH 210

TH 210
Opération

TH 210
Opération

Lk

TH 210
Opération

Rx

Rx
Line

Lk

Line

Tx

Tx

Lk

Opération

Tx

Lk

Rx

Rx
Line

Line

Tx

24V
AC/DC
L4
L3
L2

L
N

Technische
informatie

L1
230 V 50/60 Hz

TXA111

Bus 30 V DC
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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Hager Electro bv, hierna aan te duiden met Hager.
Artikel 1. Algemeen
1. Wanneer deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden deel uitmaken
van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en / of diensten door Hager, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden
tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk
en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing van afnemer naar eigen inkoop-,
aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Hager niet aanvaard.
2. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
- Product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie.
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan
onder:
- Opdrachtgever: degene, tot wie Hager aanbiedingen richt, dan wel
degene met wie Hager een overeenkomst aangaat.
- Dienst: de aanneming van werk
Artikel 2. Aanbiedingen
1. Elke van Hager uitgegane aanbieding is vrijblijvend.
2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door
Hager onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3. Elke aanbieding is gebaseerd op bij de aanvraag verstrekte gegevens,
tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4. Elke aanbieding wordt gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de
aanbieding anders vermeldt.
Artikel 3. Overeenkomst
1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand
op de dag van ondertekening van het contract door Hager, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door
Hager.
2. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de aanbieding
worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, indien Hager
aan opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de aanbieding
in te stemmen.
3. Afwijkende aanbiedingen zijn alleen verbindend indien deze vooraf door
partijen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd.
4. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Hager in overleg, al dan
niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van
de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan
wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van
Hager binden Hager niet dan nadat en voor zover zij door Hager schriftelijk
zijn bevestigd.
Artikel 4. Prijs
1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op levering af magazijn Hager
of af plaats waar de goederen zijn vervaardigd of opgeslagen.
2. De door Hager opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op
de verkoop en levering vallende overheidslasten en exclusief vervoer
(af-fabriek).
3. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer
van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit
in-gevolge voorzienbare omstandigheden - is Hager gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
4. In de overeenkomst is de bevoegdheid van Hager begrepen om door hem
verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in
rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
5. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen,
niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien Hager bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of
gereed-schappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening
gebracht.
6. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening
gebracht. Wanneer de emballage het eigendom blijft van Hager zal dit op de
factuur vermeld zijn. Indien de emballage franco en in onbeschadigde staat
binnen een maand na levering wordt terugontvangen, zal creditering voor de
kosten van emballage plaatsvinden. De afnemer is nimmer gerechtigd het
op de factuur vermelde bedrag voor de niet binnen een maand retour
ont-vangen emballage of in beschadigde staat terug ontvangen emballage bij
betaling van de factuur in mindering te brengen. Karton en soortgelijk
emballagemateriaal wordt niet teruggenomen.
7. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschap-pen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzon-

derlijk in rekening gebracht. Te dier zake door Hager betaalde kosten worden
beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.
8. Indien Hager heeft aangenomen het product te monteren, is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de
in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in
art. 7 zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.
9. Tenzij anders overeengekomen gelden alle prijzen in euro’s.
Artikel 5. Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen,
gereedschappen e.d.
1. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d.
ver-melde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door
Hager ondertekende opdrachtbevestiging.
2. De door Hager uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde
of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen,
modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor
kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt
besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden,
producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan Hager, ook al zijn daarvoor
kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde
informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan
met schriftelijke toestemming van Hager wordt gekopieerd, aan derden
getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
Artikel 6. Levertijd
1. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door Hager van de voor de uitvoering van de
opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door Hager van hetgeen volgens de overeenkomst
vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te
worden voldaan.
Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd
gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de
overeenkomst en de leveringsdatum of -week.
2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor
de uitvoering van het werk door Hager bestelde materialen. Indien buiten
schuld van Hager vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde
werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig
bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover
nodig verlengd.
3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het,
indien keuring in het bedrijf van Hager is overeengekomen, voor keuring en
in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander
nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en
onver-minderd de gehoudenheid van Hager tot nakoming van zijn eventuele
montage- /installatieverplichtingen.
4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging
van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de
vertraging die aan de zijde van Hager ontstaat ten gevolge van het niet
vol-doen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de
uitvoering van de overeenkomst.
5. Behoudens grove schuld aan de zijde van Hager geeft overschrijding van de
levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding
van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak
ook - geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de
overeenkomst.
6. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet
geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de
opdrachtgever op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschul-digd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.
Artikel 7. Montage/installatie
1. De opdrachtgever is jegens Hager verantwoordelijk voor de juiste en tijdige
uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste
werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor
zover die uitvoering door of vanwege Hager wordt verricht volgens door of
vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever in ieder geval
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voor eigen rekening en risico dat:
a. het personeel van Hager, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Hager dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van
Hager aanwezig zijn;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het
benodigde transport;
d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en
andere zaken aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en
bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein
materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste
plaats ter beschikking van Hager staan;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en
worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en
worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie
aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de
juiste plaats aanwezig zijn.
3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde
voor-waarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is art. 6 van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 8. Keuring en overname-beproeving
1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de
levering als bedoeld in art. 6 lid 3 respectievelijk - indien montage/installatie
is overeengekomen - binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie.
Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van
gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccep-teerd.
2. Indien een overname-beproeving is overeengekomen zal de opdrachtgever
na de ontvangst of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de
montage/installatie Hager in de gelegenheid stellen de nodige tests uit te
voeren, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die
Hager nodig acht. De overname-beproeving zal onverwijld na het verzoek
van Hager daartoe in tegenwoordigheid van de opdrachtgever worden
gehouden. Indien de overname-beproeving zonder gespecificeerde en
gegronde klacht is uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan
zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn
geaccepteerd.
3. De opdrachtgever stelt voor de overname-beproeving en voor de eventuele
tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in art. 7 lid 2 sub
f., alsmede representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken
materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter
beschikking van Hager, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst.
Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 2, laatste zin, van toepassing.
4. In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het
voor-ziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het
pro-duct ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd.
Hager zal zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
5. Onverminderd de gehoudenheid van Hager tot nakoming van zijn garantie-verplichtingen zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van
Hager uitsluiten.
Artikel 9. Risico- en eigendomsovergang
1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. 6 lid 3 draagt
de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of
door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover het ontstaan van
die schade aan grove schuld van Hager te wijten is. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal
Hager gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. 6 lid 3 gestelde, gaat de
eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het
door de opdrachtgever aan Hager uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Hager is
voldaan.
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3. Hager zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot
het product. De opdrachtgever zal aan Hager alle medewerking verlenen
teneinde Hager in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met
inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
4. Indien er gerede twijfel bij Hager bestaat omtrent de betalingscapaciteit van
de opdrachtgever, is Hager bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De
opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Hager door deze vertraagde
aflevering te lijden schade.
Artikel 10. Retourneringen
1. In geval Hager zich, na overleg en schriftelijke aanmelding vooraf, bereid
verklaart om overvoorraad en naar haar oordeel onbeschadigde en courante
producten terug te nemen, geschiedt dit tegen de gefactureerde waarde met
bepaling dat voor retourbehandeling bij creditering 20% over de prijzen
exclusief btw in mindering worden gebracht. Deze goederen dienen franco
magazijn Hager deugdelijk en gedocumenteerd te worden aangeleverd, in
de originele verpakking. De goederen mogen niet langer dan 6 maanden
vóór terugname geleverd zijn door Hager en mogen onder geen voorwaarde
aangesloten zijn geweest in een installatie.
2. Speciaal geproduceerde producten, welke niet voorkomen in het standaard
productassortiment, worden niet retour genomen.
3. Hager accepteert géén onaangemelde retourneringen.
Artikel 11. Betaling
1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengeko-men prijs geschieden in 2 termijnen:
1/3 (één derde) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de
over-eenkomst;
2/3 (twee derde) uiterlijk binnen 30 dagen na levering volgens art. 6 lid 3.
2. In afwijking van het onder 1 gestelde, dient de betaling van de overeengekomen prijs voor handelsleveringen (leveringen zonder montage, installatie
en oplevering), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, te geschieden
binnen 30 dagen na de factuurdatum.
3. Met uitzondering van de dwingendrechtelijke opschortingrechten kan geen
betaling worden opgeschort.
4. Bij niet tijdige algehele betaling van de factuurbedragen is de opdrachtgever in gebreke en heeft Hager zonder enige ingebrekestelling het recht de
afne-mer over het gehele verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag rente in
rekening te brengen naar een percentage van 1,5% per maand. Wanneer
Hager het nodig acht de vordering(en) ter incasso van derden te stellen, heeft
Hager het recht om alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke
incassokosten, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15% te berekenen over
het aan Hager verschuldigde bedrag, op de opdrachtgever te verhalen.
5. Betaling van meerwerk geschiedt, binnen zeven dagen na dat dit aan de
opdrachtgever in rekening is gebracht.
6. Opdrachtgever is gehouden, indien Hager dit verlangt, zekerheid te stellen
voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen. De gewenste zekerheid wordt verkregen door middel van
een bankgarantie.
7. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten
kantore van Hager of op een door Hager aan te wijzen rekening.
Artikel 12. Garantie
1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Hager in zowel voor de
deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van
het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij
keuring respectievelijk overnamebeproeving niet-waarneembare gebreken
aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen
6 maanden na de levering volgens art. 6 lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of
overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Hager toege-paste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van
slecht materiaal.
2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk
overname-beproeving geconstateerde niet-waarneembare gebreken die hun
oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door Hager. Indien montage/installatie van het product door Hager
plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op
de dag dat de montage/installatie door Hager is voltooid, met dien verstande
dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden
na levering volgens art. 6 lid 3 zijn verstreken.
3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door
Hager worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekki-ge onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Hager, of door toezending van
een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Hager. Alle
kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin
omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfs-kosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening
van de opdrachtgever.
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4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel
geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan
wel ander dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de
opdrachtgever;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit
van de toegepaste materialen;
e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen
respectievelijk zaken;
f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan Hager ter bewerking
zijn verstrekt;
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of
namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
h. door Hager van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen
garantie aan Hager heeft verstrekt.
5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting, die voor hem uit de met Hager gesloten overeenkomst of uit
een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Hager met
betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook
genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Hager tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke
aanspraak uit hoofde van garantie.
6. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdek-king daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de
garan-tietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van
welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer terzake van die
gebreken vervalt. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
7. Indien Hager ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van
Hager.
8. Terzake van de door Hager uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden
of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie
gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst
de enkele verplichting van Hager om in geval van ondeugdelijkheid de
betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten.
De tweede volzin van lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
9. Terzake van door Hager uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke
verrichtingen wordt geen garantie gegeven.
10. Het beweerdelijk niet-nakomen door Hager van zijn garantieverplichtingen
ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem
voort-vloeien uit enige met Hager gesloten overeenkomst.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Hager is beperkt tot nakoming van de in art. 12 van
deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
2. Behoudens grove schuld aan de zijde van Hager en behoudens het bepaalde
in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Hager, zoals voor bedrijfsschade, andere
indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden,
uitgesloten.
3. Hager is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
- schending van octrooien, licenties of andere rechten van
derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;
- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, 		
gereedschappen en andere zaken.
4. Indien Hager, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage
hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van
de opdrachtgever.
5. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk
schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding
van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Hager in deze voorwaarden
in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.
6. Indien en voor zover Hager op grond van de artikelen 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek als producent wordt beschouwd, worden de aanspraklijkheden, welke niet onder de artikelen 6:185 e.v. BW vallen, uitgesloten.
Artikel 14. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan elke
van de wil van Hager onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde
van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover
daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,
werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ern-

stige storingen in het bedrijf van Hager of diens leveranciers.
Artikel 15. Opschorting en ontbinding
1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van
overmacht is Hager gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij
de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te
schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat
hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Gedurende de opschorting is Hager bevoegd en aan het einde daarvan is hij
verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is Hager
gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de
over-eenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor
de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van
ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling
van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen
zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Hager bevoegd is deze zaken
voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor
diens rekening te verkopen.
3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting, die voor hem uit de met Hager gesloten overeenkomst of uit
een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien
goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of
zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Hager te voldoen,
alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquida-tie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf
van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk
deel van zijn vorderingen, is Hager gerechtigd om zonder ingebrekestelling
en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze
overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze
geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder
toe-komende rechten. Gedurende de opschorting is Hager bevoegd en aan
het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs
onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van
de ten gevolge van de opschorting door Hager bespaarde kosten, en is
Hager bevoegd om de ter uitvoering van overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen,
onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever
te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeen-gekomen prijs - zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden - onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en
van de ten gevolge van de ontbinding door Hager bespaarde kosten, en is
de opdrachtgever gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen en
de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Hager
bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te
doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
5. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding
van de overeenkomst te vorderen.
Artikel 16. Geschillen
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van
hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg
mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking
zoals bij voorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad,
onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen worden beslecht
door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende
competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
Artikel 17. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk
van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlandse recht.
Artikel 18. Deponering
De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Hager zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 16061880.
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