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•
•
•
•
•
•

General1
Voorbereiding van de installatie (zie pagina 7)
Basic modules2
Inputs3
Kastmodules (zie pagina 9)
IP toestellen (zie pagina 67)

1 http://guide.niko.eu/pages/viewpage.action?pageId=11797247
2 http://guide.niko.eu/display/HGNHC2V2/Basic+modules
3 http://guide.niko.eu/display/HGNHC2V2/Inputs
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2 Voorbereiding van de installatie
Neem volgende richtlijnen in acht bij het installeren van Niko Home Control.

2.1 Richtlijnen voor de buskabel
• Gebruik een buskabel met minstens twee draden. Kies twee draden (twee kleuren) en gebruik
deze voor de hele installatie. Voor het aansluiten van de bedieningselementen geldt geen
polariteit.
• De koperdiameter van elke draad mag 0,5 tot 1 mm bedragen. De gekozen koperdoorsnede
bepaalt de maximaal toegelaten kabelafstand tussen de connected controller en het verste
bedieningselement.

Koperdiamete
r

Koperdoorsnede

Maximaal toegelaten kabelafstand tot de
master

0,5 mm

0,20 mm² (bijv. UTP, FTP, STP,
minimaal AWG24)

100 m

0,6 mm

0,25 mm² (bijv. TPVF)

150 m

0,8 mm

0,50 mm² (bijv. SVV, JYSTY)

250 m

• De buskabel naar de bedienpunten heeft een vrije topologie. Dit betekent dat buskabels in ster,
bus of combinaties van beide kunnen worden getrokken. De vuistregel is om per voeding of per
connected controller minstens twee takken buskabel naar de bedienpunten te laten vertrekken
vanuit de schakelkast. Bekabeling in lus is niet toegelaten.
• De totale lengte van de buskabel in een installatie mag maximaal 1000 m bedragen.

2.2 Richtlijnen voor de bedienpunten
• Drukknoppen met of zonder indicatieled:
• installeer je op 90 tot 110 cm boven het vloeroppervlak.
• installeer je op een enkel- of meervoudige muurprint (één inbouwdoos volstaat voor een
meervoudige muurprint).
• sluit je aan op een tweedraadse buskabel.
• Drukknoppen met display (thermostaat, HVAC-thermostaat, sfeerbediening, ecodisplay):
• installeer je op 120 tot 150 cm boven het vloeroppervlak.
• installeer je op een standaard enkelvoudige inbouwdoos.
• sluit je aan op een tweedraadse buskabel. Voor een goede werking wordt het aanbevolen
om het aantal knoppen met display te beperken tot 20. Per installatie mag je maximaal 20
(HVAC-)thermostaten en vijf ecodisplays installeren.
• Binnenbewegingsmelders:
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• installeer je op 90 tot 110 cm boven het vloeroppervlak.
• installeer je op een standaard enkelvoudige inbouwdoos.
• sluit je aan op een tweedraadse buskabel.
• Touchscreens:
• installeer je op ooghoogte.
• installeer je op een standaard enkelvoudige inbouwdoos.
• sluit je aan op een IP-kabel (twisted pair) die eventueel ook voor de voeding zorgt (met een
Power-over-Ethernet- voeding). Of op een IP-kabel en een 26Vdc-voedingskabel..
• Per installatie zijn in totaal 10 IP devices die tegelijk actief zijn toegelaten.

2.3 Regels voor de kastopbouw
• De Niko Home Control installatie bestaat standaard uit één connected controller. Andere modules
zijn apart verkrijgbaar.
• Bouw de schakelkast op van links naar rechts. Installeer eerst de connected controller. Klik daarna
de overige Niko Home Control modules op de DIN-rail en verbind alle modules met de schuifbrug.
Plaats geen dimmodules net naast, boven of onder de connected controller.
• Per DIN-rail mag je maximaal 12 Niko Home Control modules doorverbinden.
• Gebruik maximaal 20 DIN-rails per installatie.
• Begin elke nieuwe rail met een railkoppeling of, indien nodig, een voeding. Verbind de vier
aansluitklemmen (+, –, B1, B2) met de gelijknamige aansluitklemmen van de railkoppeling of de
voeding op de voorgaande en volgende rail.
• Installeer maximaal twee extra voedingsmodules per installatie. Om te berekenen hoeveel extra
voedingen je nodig hebt, zie Extra voeding4.
• Een installatie kan uit meerdere schakelkasten opgebouwd zijn. Verbind de schakelkasten zoals je
railkoppelingen of voedingen binnen de kast verbindt, d.w.z. met vier draden. Als de kabelafstand
tussen de schakelkasten groter is dan 20 m, moet de volgende kast met een voeding beginnen.
• Houd kabels met laagspanningssignalen zoals de buskabel, de IP-kabel en kabels verbonden met
ZLVS-componenten, gescheiden van 230V-kabels. Zo voorkom je overspraak en storingen.

2.4 Richtlijnen voor de programmering
• Programmeer de installatie via de computer. De software is verkrijgbaar in pc- en Mac-versie.
• De diagnosepagina is consulteerbaar via de programmeersoftware en laat toe om een snelle
analyse te maken van de opbouw en werking van de installatie.
Surf naar www.niko.eu5. Kies bovenaan voor Hulp en advies en ga naar Systeemhandleiding om de Niko Home
Control systeemhandleiding te raadplegen. Deze onlinegids biedt je extra hulp bij de programmering van de Niko
Home Control installatie, zowel op de bouwplaats zelf als thuis wanneer je de installatie voorbereidt. Met een
handige zoekfunctie navigeer je gemakkelijk naar de informatie die je nodig hebt om de installatie volledig op maat
van de klant te programmeren: van de programmering van basisfuncties en vaak gebruikte scenario’s over
kastopbouw en realisatie tot veel gestelde vragen. De systeemhandleiding wordt permanent bijgewerkt met
nieuwe functionaliteiten en scenario’s. Online vind je altijd de meest recente versie.
4 http://guide.niko.eu/pages/viewpage.action?pageId=11797255
5 http://www.niko.eu
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3 Kastmodules
•
•
•
•
•
•
•

Schakelmodules (zie pagina 9)
Dimmodules (zie pagina 13)
Motormodule (zie pagina 24)
Energie (zie pagina 26)
HVAC (zie pagina 40)
Sensormodules (zie pagina 57)
RF-interface Easywave (zie pagina 63)

3.1 Schakelmodules
3.1.1 Beschrijving
De schakelmodules bestaan in drievoudige of zesvoudige uitvoering. Hiermee kun je respectievelijk drie of zes
kringen schakelen.

Overzicht
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3.1.2 Werking
Het bussignaal van de connected controller activeert één of meerdere outputs van de schakelmodule. Je kunt de
outputs ook manueel activeren of deactiveren met de knoppen op de schakelmodule. Let erop dat deze activering
of deactivering tijdelijk is want dit wordt overschreven bij de eerstvolgende buscommunicatie.
Outputs activeren of deactiveren gebeurt via energiezuinige bistabiele relais in de module. De toestand van het
relais wijzigt alleen als de controller of één van de schakelknoppen een datapuls genereert.

3.1.3 Toegelaten belastingen
Volgende tabel geeft een overzicht van de maximale belasting per type verlichting.
Type verlichting

Maximale RMSstroom

spaarlampen (CFLi), ledlampen en fluorescentieverlichting met elektronisch
voorschakelapparaat (EVSA)

3A

tl-lampen

6A

(parallel gecompenseerd)
tl-lampen

10 A

(niet-gecompenseerd of in serie gecompenseerd)
laagspanningshalogeenlampen met een gewikkelde of elektronische transformator

10 A

gloeilampen, 230V-halogeenlampen (resistieve belasting)

16 A
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3.1.4 Installatie
Aansluitschema’s



• Tijdens het opbouwen van de schakelkast mag de installatie niet onder netspanning
staan.
• Neem de geldende AREI-voorschriften in acht bij het bekabelen van de belasting.
• Op elke schakelmodule mag slechts één fase aangesloten worden.
• Je mag de schakelmodule zekeren met automatische zekeringen van maximaal 16 A.
Plaats deze vóór de Niko Home Control module.
• Controleer of de belastingen beantwoorden aan de specificaties van de
schakelmodule.Afwijkende belastingen mag je niet rechtstreeks aansluiten op deze
module. De totale belasting bedraagt maximaal 32 A-230 V voor de zesvoudige en 40 A-230
V voor de drievoudige schakelmodule.

Om de module te installeren:
1 Klik de schakelmodule op een DIN-rail.
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2 Sluit de netspanning enkelfasig aan op de L-schroefklemmen.
De drievoudige schakelmodule heeft drie afzonderlijke L-schroefklemmen. Je kunt dus drie voedingskringen
aansluiten.
Bij de zesvoudige schakelmodule zijn de zes schroefklemmen onderaan doorgelust in twee groepen van drie. Je
kunt dus twee voedingskringen aansluiten.
3 Sluit de schakelkringen die je wilt schakelen, aan op de schroefklemmen 1’-3’ of 1’-6’.
4 Groepeer de nuldraden en sluit ze aan op een N-schroefklem.
5 Verbind de schakelmodule met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar rechts tot ze
vastklikt in de schakelmodule. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.

Foutcodes
Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten
optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Een overzicht van
de foutcodes vind je in volgende tabel.

LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

STATU
S-led

Knippert met één puls
per twee seconden.

Softwar
efout

Verkeerde softwareversie.*
*Download de laatste versie van de software op de Niko
website en voer een upgrade uit van de module.

3.1.5 Technische gegevens
Drievoudige schakelmodule
• maximale belasting: 230 V – 16 A per schakelcontact
• maximale belasting over de hele module: 230 V – 40 A 3 afzonderlijke schakelkringen mogelijk op
dezelfde fase
• afmetingen: DIN 2E
• schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
• 2 x 4 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
• CE-gemarkeerd
• omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C

Zesvoudige schakelmodule
• maximale belasting: 230 V – 16 A per schakelcontact
• maximale belasting over de hele module: 230 V – 32 A
• 2 groepen met elk 3 schakelcontacten
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•
•
•
•
•

afmetingen: DIN 4E
schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
2 x 8 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
CE-gemarkeerd
omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C

3.2 Dimmodules
• Universele dimmodules (zie pagina 13)
• Analoge stuurmodule 0-10V (zie pagina 18)
• Analoge stuurmodule 1-10V (zie pagina 21)

3.2.1 Universele dimmodules
Beschrijving
De universele dimmodule heeft twee kanalen om lichtkringen te dimmen. Deze dimmer is voorzien van een
ontstoring voor CAB-signalen.
Overzicht
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Werking
Het stuursignaal van de controller activeert één of meerdere outputs van de dimmodule. Je kunt de outputs ook
manueel activeren of deactiveren met de knoppen op de dimmodule. Let erop dat deze activering of deactivering
tijdelijk is want dit wordt overschreven bij de eerstvolgende buscommunicatie.

 Na een stroomonderbreking keert de dimmodule terug naar de stand waarin hij stond vóór de
stroomonderbreking.
Het type verlichting dat je wilt dimmen, stel je in met de dipswitches vooraan op de module. De minimale
lichtintensiteit wordt ingesteld met de potentiometer bij elk kanaal vooraan op de module.

Toegelaten belastingen
Volgende tabel geeft een overzicht van de maximale belasting per type verlichting bij een omgevingstemperatuur
van 45 °C.

Maximaal 10 lampen aansluiten.



Gebruik de dimmodule niet om motoren te regelen.

De dimmer heeft een thermische beveiliging. Als de temperatuur door overbelasting te hoog oploopt, schakelt de
dimmer uit. Als dit gebeurt:

• controleer of de belasting niet te zwaar is. Houd rekening met het blind vermogen van gewikkelde
transformatoren.
• controleer de temperatuur in de schakelkast (maximaal 45 °C).
• controleer of gemengde belastingen gebruikt worden.
• controleer of de minimale lichtintensiteit niet te laag ingesteld is.
• controleer of het juiste type verlichting geselecteerd is.

CAB-ontstoring
Deze dimmer is voorzien van een ontstoring voor CAB-signalen. Deze geintegreerde ontstoring tracht als eerste
zoveel mogelijk storende signalen uit het net te halen opdat de meeste lampen optimaal zouden branden zonder
flikkering of gebrom.
Let op: Omwille van technische beperkingen is het niet mogelijk om de kwaliteit van industriële CAB-filters te
evenaren.
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Installatie
Aansluitschema



• Tijdens het opbouwen van de schakelkast mag de installatie niet onder netspanning
staan.
• Neem de geldende AREI-voorschriften in acht bij het bekabelen van de belasting.
• Bevestig dimmodules bij voorkeur onderaan in de schakelkast, maar niet onder, boven of
vlak naast warmtegevoelige elementen zoals de connected controller of een extra
voeding.
• Controleer de temperatuur in de schakelkast. Zorg voor extra ventilatie als de
temperatuur hoger oploopt dan 35 °C. Installeer eventueel een ventilator. Zorg voor
voldoende afvoer aan de bovenzijde van de schakelkast.

Om de module te installeren:
1 Klik de dimmodule op een DIN-rail.
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2 Sluit de L-fasedraad en de N-nuldraad aan op respectievelijk de L- en de N-schroefklem.
3 Sluit de kringen die je wilt dimmen, aan op de outputs.
4 Verbind de dimmodule met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar rechts tot ze vastklikt
in de dimmodule. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.
Het type verlichting instellen
Om het type verlichting dat je wilt dimmen manueel in te stellen, zet je de dipswitch in de juiste positie. Gebruik
hiervoor volgend schema.

(*) Deze lampprofielen zijn uitgerust met een boostfunctie. Dit betekent dat de lamp bij het aanschakelen kort fel
zal branden alvorens over te gaan naar het gewenste dimniveau.
Profiel selecteren voor ledlampen
Om het juiste profiel te selecteren voor de geplaatste ledlampen, ga je als volgt te werk:
1 Probeer achtereenvolgens de profielen led 1 en led 2. Als een van deze profielen naar behoren werkt, ga je naar
Minimumniveau instellen hieronder.
2 In het andere geval probeer je achtereenvolgens de profielen Gloeilamp of Halogeenlamp met elektronische
transformator. Als een van deze profielen naar behoren werkt, hoef je verder niets te doen.
3 In het andere geval wijst dit erop dat de geplaatste ledlampen vrij veel energie nodig hebben om te kunnen
opstarten. Kies daarom voor het profiel led 3 of led 4. Deze profielen bevatten immers een boostfunctie die ervoor
zorgt dat de lampen bij het aanschakelen genoeg energie krijgen alvorens over te gaan naar het gewenste
dimniveau.

We geven hieronder een voorbeeld van de voor- en nadelen van de laatste twee opties:
Profie
l

Gloeilamp of halogeenlamp met elektronische
transformator

led 3 of led 4
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Voord
eel

De lamp gaat niet kort fel branden na het aanschakelen

Nadel
en

• De lamp kan niet tot op haar minimumniveau
gedimd worden
• In bepaalde gevallen is het verschil in
lichtoutput dat je kan bereiken, beperkt

De lamp kan tot op haar
minimumniveau gedimd worden
De lamp gaat kort fel branden na het
aanschakelen indien er een lage
dimstand gekozen werd

Schakel de dimmer uit en aan na het instellen van het minimumniveau. Brandt de lamp niet, selecteer dan een
lampprofiel met boostfunctie (CFLi1, CFLi2, led 3 of led 4).
Minimumniveau instellen
Om het (optimale) maximumbereik van elke lamp te behalen, kan het minimumniveau bijgesteld worden. Gebruik
een schroevendraaier om het minimumniveau manueel in te stellen. Draai de potentiometer naar rechts om het
niveau te verhogen. Draai naar links om het niveau te verlagen. Raadpleeg volgend schema.

Foutcodes
Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten
optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Een overzicht van
de foutcodes vind je in volgende tabel.

LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE OORZAKEN

STATU
S-led

Knippert met één puls per
twee seconden.

Softwaref
out

Verkeerde softwareversie. Download de laatste versie
van de
software op de Niko website en voer een upgrade uit
van de module.
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KANAA
L-led

Knippert met één puls per
twee seconden.

Overspan
ning

De netspanning is niet aangesloten. De belasting is
niet aangesloten.

Knippert met twee pulsen
per twee seconden.

Kortsluiti
ng

Het aangesloten vermogen is te hoog. De lamp of de
gebruikte kabel is defect. De thermische beveiliging is
in werking getreden.

Knippert met drie pulsen per
twee seconden.

Overbela
sting

Knippert met vier pulsen per
twee seconden.

Oververhi
tting

Knippert snel.

Modulefo
ut

Er is geen stuursignaal.
Het minimumniveau is te laag ingesteld. Het
lampprofiel is verkeerd.
Een combinatie van bovenvermelde oorzaken.

Technische gegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ingangsspanning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C
voor gebruik in een omgeving met een niet-condenserende luchtvochtigheid (30 % - 70 %)
dimvermogen per kanaal: 5 - 400 VA (bij 45 °C) of 5 - 500 VA (bij 35 °C)
minimale lichtintensiteit en faseaan- of faseafsnijding zijn manueel instelbaar
2 x 4 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
conform EN 60669-2-1
beveiligd tegen kortsluiting en oververhitting
CE-gemarkeerd
afmetingen: DIN 4E
voorzien van CAB-ontstoring

3.2.2 Analoge stuurmodule 0-10V
Beschrijving
Met de analoge stuurmodule 0-10 V sluit je drie hoogvermogendimmers aan op de Niko Home Control installatie.
Op deze module kunnen drie dimmers met een analoge ingang 0-10 V aangesloten worden.
Bruikbare Niko referentiecodes: 05-711, 05-715, 65-410, 65-412, 65-416, 330-00701.
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Overzicht

Werking
De output stuurt een signaal tussen 0 en 10 V om de aangesloten dimmer aan te sturen. Hierdoor kunnen
geprogrammeerde acties of sferen geactiveerd worden.
Je kunt de status van elke output tijdelijk manueel omschakelen om een licht te schakelen door de
overeenkomstige knop in te drukken. Let erop dat deze activering of deactivering tijdelijk is want dit wordt
overschreven bij de eerstvolgende buscommunicatie.
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Installatie
Aansluitschema

Om de module te installeren:



• De installatie mag niet onder netspanning staan.
• De afstand tussen de dimmers en de module mag maximaal 50 m bedragen.
• Je kunt maximaal drie dimmers per module aansluiten.

1 Klik de module op een DIN-rail. De module plaats je bij voorkeur op de bovenste rij in de schakelkast om de
ZLVS-kabels gescheiden te houden van de 230V-kabels.
2 Sluit de dimmers aan op één van de schroefklemmen 1-3.
3 Sluit de massa van de dimmers aan op de gemeenschappelijke schroefklem COM.
4 Verbind de analoge stuurmodule 0-10 V met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar
rechts tot ze vastklikt in de analoge stuurmodule 0-10 V. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.
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Foutcodes
Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Een overzicht van de foutcodes
vind je in volgende tabel.

LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

STATU
S-led

Knippert met één puls
per twee seconden.

Softwar
efout

Verkeerde softwareversie.*
*Download de laatste versie van de software op de Niko
website en voer een upgrade uit van de module.

Technische gegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 uitgangen: 0 - 10 V (ZLFS, zeer lage functionele spanning), spanningsgestuurd (U)
maximale afstand tussen dimmers en module: 50 m
maximale belasting: 10 mA per kanaal
kortsluitbeveiliging per kanaal
4 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
afmetingen: DIN 2E
schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
omgevingstemperatuur: 0 - 45°C
CE-gemarkeerd

3.2.3 Analoge stuurmodule 1-10V
Beschrijving
Met de analoge stuurmodule 1-10 V sluit je drie dimmers en/of schakelapparatuur aan op de Niko Home Control
installatie:

• dimmers met een analoge ingang 1-10 V voor het dimmen van monochrome leds.
• elektronische voorschakelapparatuur voor fluorescentielicht.
• hoogvermogendimmers met een analoge ingang 1-10 V.
Bruikbare Niko referentiecodes: 05-715, 65-410, 65-412, 65-416, 330-00701.
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Overzicht

Werking
De output stuurt een signaal tussen 1 en 10 V om de aangesloten dimmer/voorschakelapparatuur aan te sturen.
Hierdoor kunnen geprogrammeerde acties of sferen geactiveerd worden.
Je kunt de status van elke output tijdelijk manueel omschakelen om een licht te schakelen door de
overeenkomstige knop in te drukken. Let erop dat deze activering of deactivering tijdelijk is want dit wordt
overschreven bij de eerstvolgende buscommunicatie.

Installatie
Aansluitschema

Om de module te installeren:
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• De installatie mag niet onder netspanning staan.
• De afstand tussen de dimmers en de module mag maximaal 50 m bedragen.
• Je kunt maximaal drie dimmers per module aansluiten.

1 Klik de module op een DIN-rail. De module plaats je bij voorkeur op de bovenste rij in de schakelkast om de
ZLVS-kabels gescheiden te houden van de 230V-kabels.
2 Sluit de dimmers aan op één van de schroefklemmen 1-3.

 De mogelijkheid is voorzien om drie aparte fasen te schakelen.
3 Verbind de analoge stuurmodule 1-10 V met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar
rechts tot ze vastklikt in de analoge stuurmodule 1-10 V. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.

Foutcodes
Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Een overzicht van de foutcodes
vind je in volgende tabel.
LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

STATU
S-led

Knippert met één puls
per twee seconden.

Softwar
efout

Verkeerde softwareversie.*
*Download de laatste versie van de software op de Niko
website en voer een upgrade uit van de module.

Technische gegevens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 uitgangen: 1 - 10 V (ZLFS, zeer lage functionele spanning), stroomgestuurd (I)
mogelijkheid om 3 aparte fasen te schakelen
maximale afstand tussen dimmers en module: 50 m
maximale belasting: 20 mA per kanaal, beveiligd vanaf 50 mA per kanaal en maximaal 11 V
galvanische scheiding op het schakelen van de vermogenskring (6 A per kanaal)
2 x 6 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
afmetingen: DIN 4E
schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C
CE-gemarkeerd
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3.3 Motormodule
3.3.1 Beschrijving
De motormodule kan rechtstreeks drie motoren aansturen voor toepassingen, zoals rolluiken, jaloezieën of
zonweringen.

Overzicht

3.3.2 Werking
Elke module kan drie motoren aansturen. De looptijd voor het openen of sluiten kun je ingeven in de
programmeersoftware. Hierdoor is de exacte positie van het rolluik altijd gekend en kun je een voorkeurspositie
instellen.
Met de knoppen “D” kun je de motoren ook manueel activeren of deactiveren vanaf de motormodule. Dit gebeurt
via energiezuinige bistabiele relais in de module. De toestand van het relais wijzigt alleen als de controller of één
van de schakelknoppen een datapuls genereert. Let erop dat de manuele activering of deactivering tijdelijk is want
dit wordt overschreven bij de eerstvolgende buscommunicatie.
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3.3.3 Installatie
Aansluitschema’s



• Tijdens het opbouwen van de schakelkast mag de installatie niet onder netspanning
staan.
• Neem de geldende AREI-voorschriften in acht bij het bekabelen van de belasting.
• Op elke motormodule mag slechts één fase aangesloten worden.
• Je mag de motormodule zekeren met automatische zekeringen van maximaal 16 A.
Bevestig deze vóór de Niko Home Control module.
• Het vermogen voor elk kanaal mag maximaal 6 A bedragen.
• Sluit geen verschillende spanningen aan op dezelfde motormodule.

Om de module te installeren:
1 Klik de motormodule op een DIN-rail.
2 Sluit de netspanning enkelfasig aan op de L-schroefklemmen.
3 Sluit de schakelkringen die je wilt schakelen, aan op de outputs.
4 Groepeer de nuldraden en sluit ze aan op één N-schroefklem.
5 Verbind de motormodule met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar rechts tot ze
vastklikt in de motormodule. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.
Een 230Vac- of 24Vdc-motor stuurt de jaloezieën of lamellen aan.
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 Bij het installeren moet je op het volgende letten:
• Jaloezieën aansturen met een 230Vac-motor gebeurt op dezelfde manier als voor de
rolluiken.
• Om jaloezieën aan te sturen met een 24Vdc-motor, heb je twee omschakelcontacten (geen
Niko product) per jaloezie of lamel nodig.

Foutcodes
Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten
optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Een overzicht van
de foutcodes vind je in volgende tabel.
LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

STATU
S-led

Knippert met één puls
per twee seconden.

Softwar
efout

Verkeerde softwareversie.*
*Download de laatste versie van de software op de Niko
website en voer een upgrade uit van de module.

3.3.4 Technische gegevens
•
•
•
•
•
•
•
•

omschakelvertraging: 0,5 s
maximaal toegelaten aantal motoren: 3
maximale belasting: 230 V – 6 A per schakelcontact
afmetingen: DIN 4E
schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
2 x 8 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
CE-gemarkeerd
omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C

3.4 Energie
• Meetmodules elektriciteit (zie pagina 26)
• Pulsteller (zie pagina 36)

3.4.1 Meetmodules elektriciteit
Beschrijving
De meetmodule elektriciteit bestaat in een uitvoering met één kanaal en een uitvoering met drie kanalen. Hiermee
kun je het verbruik of de productie meten op één of meerdere schakelkringen of fasen.
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Typische toepassingen voor deze modules:

• meten van het totale verbruik van de woning die aangesloten is op een eenfasig net.
• meten van het totale verbruik van de woning die aangesloten is op een driefasig net 3N 400 Vac.
• Het meten van het totale verbruik van de woning die aangesloten is op een driefasig net 3 x 230
Vac is niet mogelijk met deze module.
• meten van de opbrengst van fotovoltaïsche zonnepanelen.
• meten van het verbruik van enkele kringen zoals de bovenverdieping van een woning.
• meten van zware verbruikers.
Overzicht

Werking
Via de bijgeleverde stroomklemmen meet de meetmodule de stroom door één of meerdere geleiders. Via de
aansluitklemmen meet de module de spanning van de fase waarop gemeten wordt. Doordat je zowel stroom als
spanning meet, krijg je een accurate meting.
De gemeten waarden worden doorgegeven aan de Niko Home Control installatie en gelogd door de connected
controller. Het totale elektriciteitsverbruik en eventueel ook de elektriciteitsproductie verschijnen op het
ecodisplay. Via het touchscreen, een smartphone of de Niko Home Control energiesoftware kan de bewoner
hiervan een gedetailleerd overzicht krijgen.
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• De meetmodule mag niet gebruikt worden voor facturatiedoeleinden. De enige geldige
meterstand is deze van de nutsmaatschappij. Het verbruik dat de meetmodule registreert,
mag louter voor informatieve doeleinden gebruikt worden.
• De meetmodule is niet geschikt om een gelijkstroomcomponent te meten.
• Om een accurate meting te verzekeren, mag de aansluitdraad van de stroomklemmen niet
verlengd of ingekort worden.

De juiste meetmodule kiezen
Op basis van het aantal en het type kanalen dat je wilt meten, kies je een meetmodule elektriciteit met één kanaal
of een meetmodule elektriciteit met drie kanalen. Als de elektriciteitsmeter voorzien is van een pulsuitgang, kan het
elektriciteitsverbruik ook gemeten worden via pulstelling. Zie Pulsteller (zie pagina 36).



Per installatie kun je maximaal 20 kanalen meten.

De meetmodule elektriciteit met drie kanalen kun je gebruiken om:

• een driefasige aansluiting (3N 400 Vac) te meten.
• drie aparte schakelkringen (1 x 230 Vac) te meten.
Via de programmeersoftware stel je in hoe de meetmodule elektriciteit met drie kanalen werkt. Gebruik volgende
tabel om je keuze te maken:

Benodigdheden om totaal verbruik en
totale productie te meten

Meetmodule elektriciteit
met één kanaal

Meetmodule elektriciteit
met drie kanalen

Eenfasige aansluiting

1

-

Eenfasige aansluiting en zonnepanelen*

Minimaal 2

1

Driefasige aansluiting (3N 400 Vac)

-

1

Driefasige aansluiting (3N 400 Vac) en
eenfasige zonnepanelen

1

1

Eenfasige aansluiting en driefasige
zonnepanelen

-

2

* In dit geval gebruik je meerdere meetmodules met één kanaal of één meetmodule met drie kanalen.
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De meetgegevens worden opgeslagen in het geheugen van de connected controller. Hoe lang de connected
controller deze gegevens bewaart, hangt af van het aantal kanalen in de installatie. Een overzicht vind je in
volgende tabel.
Aantal kanalen

Opslagcapaciteit van de connected controller

3

9 jaar

9

3 jaar

15

1,5 jaar

20

1 jaar

Installatie
Aansluitschema’s voor meetmodules met één kanaal
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Aansluitschema’s voor meetmodules met drie kanalen
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Om de meetmodule elektriciteit te installeren:



• De installatie mag niet onder netspanning staan.
• De stroom en de spanning moeten altijd op dezelfde fase worden gemeten.
• De kabel van de bijgeleverde stroomklem is gekalibreerd. Maak hem niet korter of langer.

1 Klik de meetmodule op een DIN-rail.

2 Klik de stroomklem rond de geleider(s) van de schakelkring of -kringen waarvan je het verbruik of de productie
wilt meten.

 De L-zijde van de stroomklem moet van de hoofdteller weg wijzen. De K-zijde moet naar de hoofdteller toe
wijzen.
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Met één stroomklem kun je op dezelfde fase meerdere schakelkringen meten. Je kunt de stroomklem aanbrengen
rond verschillende geleiders.

 Houd hierbij rekening met de stroomzin.
3 Sluit de draden van de stroomklem aan op de +/- schroefklemmen van de meetmodule. Respecteer hierbij de
polariteit: verbind de rode draad met de + schroefklem en de zwarte met de - schroefklem.
4 Sluit de schakelkring(en) aan op de L/N-schroefklemmen van de meetmodule.
Als je het verbruik of de productie van meerdere schakelkringen op dezelfde fase wilt meten, hoef je maar één van
de schakelkringen aan te sluiten op de module.
5 Verbind de meetmodule met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar rechts tot ze
vastklikt in de meetmodule. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.

 Het verwisselen van:
• de L/N-schroefklemmen op de meetmodule, of
• de +/- schroefklemmen van de stroomklem, of
• de L- en K-zijde van de stroomklem
brengt geen schade toe aan de meetmodule of de installatie. Het gevolg is wel dat het teken van de
gemeten waarde omkeert, waardoor grafieken fout kunnen worden weergegeven.
Bij correcte aansluiting wordt het verbruik altijd positief weergegeven en de opbrengst (bijv. actieve
zonnepanelen) altijd negatief. Je kunt dit controleren op het ecodisplay of het touchscreen.

Meetmodules programmeren
In de programmeersoftware kun je de munteenheid instellen: EUR, GBP of SEK. Per kanaal kun je volgende
instellingen ingeven:

• naam van een kanaal.
• eenfasig of driefasig gebruik.
• type kanaal: globaal (teller nutsmaatschappij), submeting verbruik, submeting opbrengst



• Als de spanning aan de voeding van de Niko Home Control installatie onderbroken
wordt, worden geen gegevens meer gelogd, zelfs niet als er nog verbruik of
productie is op de gemeten schakelkringen.
• Je verliest alle gegevens voor een kanaal als je in de programmeersoftware:
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•
•
•
•

het kanaal verwijdert.
het energietype (elektriciteit/gas/water) wijzigt.
het type meting wijzigt.
het type belasting wijzigt.

Foutcodes
Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten
optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Een overzicht van
de foutcodes vind je in volgende tabel.

LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE OORZAKEN

STATU
S-led

Knippert met één puls
per twee seconden.

Softwar
efout

Verkeerde softwareversie.*

KANAA
L-led

Knippert snel.

Modulef
out

De module is defect.

*Download de laatste versie van de software op de Niko
website en voer een upgrade uit van de module.

Er zit geen spanning op de L/N-schroefklemmen.

Technische gegevens
Meetmodule elektriciteit met één kanaal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meetbereik met bijgeleverde stroomklem: 5 - 11490 W, 22 mA – 63 A
meetbereik met stroomklem 550-00809: 90 - 27600 W, 400 mA – 120 A
ingangsspanning: 230 Vac
1 stroomklem (bijgeleverd)
nauwkeurigheid: IEC62053-21 klasse 1 (R), klasse 2 (L)
eenfasige aansluiting: 230 Vac, 50 Hz
maximale kabeldikte voor de bijgeleverde stroomklem: 1 x 10 mm² of 6 x 2,5 mm² of 9 x 1,5 mm²
maximale kabeldikte voor stroomklem 550-00809: 4 x 10 mm² of 12 x 2,5 mm² of 20 x 1,5 mm²
lengte van de aansluitkabel aan de stroomklem: 100 cm
niet geschikt om gelijkstroomcomponenten te meten
meetgegevens alleen voor informatieve doeleinden, niet geldig voor facturatie
4 schroefklemmen om de spanning van de aangesloten schakelkring te meten
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•
•
•
•
•

2 schroefklemmen om de bijgeleverde stroomklem aan te sluiten
schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
afmetingen: DIN 2E
CE-gemarkeerd
omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C

Meetmodule elektriciteit met drie kanalen

•
•
•
•
•
•
•

meetbereik met de bijgeleverde stroomklemmen: 5 - 14490 W, 22 mA – 63 A
meetbereik met stroomklem 550-00809: 90 -27600 W, 400 mA – 120 A
maximaal meetbereik van de totale meetmodule: 32768 W
ingangsspanning: 230 Vac
3 stroomklemmen (bijgeleverd)
nauwkeurigheid: IEC 62053-21 klasse 1 (R), klasse 2 (L)
aansluiting:
• driefasig: 3N 400 Vac, 50 Hz
• eenfasig: drie schakelkringen van 230 Vac, 50 Hz

• maximale kabeldikte voor de bijgeleverde stroomklemmen: 1 x 10 mm² of 6 x 2,5 mm² of 9 x 1,5
mm²
• maximale kabeldikte voor stroomklem 550-00809: 4 x 10 mm² of 12 x 12,5 mm² of 20 x 1,5 mm²
• lengte van de aansluitkabel aan elke stroomklem: 100 cm
• niet geschikt om gelijkstroomcomponenten te meten
• meetgegevens alleen voor informatieve doeleinden, niet geldig voor facturatie
• 3 x 2 schroefklemmen om de spanning van de aangesloten schakelkringen te meten
• 3 x 2 schroefklemmen om de bijgeleverde stroomklemmen aan te sluiten
• schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
• afmetingen: DIN 4E
• CE-gemarkeerd
• omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C
Stroomklem 120 A

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

breidt het meetbereik van de meetmodules uit tot 90 -27600 W, 400 mA – 120 A per kanaal
type stroomklem specificeren tijdens programmering
kan tot ± 100 keer worden vergrendeld/ontgrendeld
lengte van de aansluitkabel aan de stroomklem: 100 cm (mag niet worden verkort of verlengd)
maximale kabeldikte voor de stroomklem: 4 x10 mm² of 12 x 12,5 mm² of 20 x 1,5 mm²
nauwkeurigheid: IEC 62053-21 klasse 1 (R), klass 2 (L)
minimale isolatieweerstand: 100 MΩ (tussen kern en uitgangsklemmen)
gewicht: 75 g
omgevingstemperatuur: -20 - 50 °C
afmetingen: 55 x 29,5 x 31 mm (HxBxD)
CE-gemarkeerd

Kastmodules – 35

Hardware Manual Niko Home Control II – Hardware Manual Niko Home Control II Home

3.4.2 Pulsteller
Beschrijving
Met de pulsteller kun je het gas-, water- of elektriciteitsverbruik of de elektriciteitsproductie opvolgen.
Overzicht

Werking
De module heeft drie ingangen. Je kunt ze dus met drie meters verbinden. De pulsteller telt de pulsen samen en
converteert ze naar m³ of kWh. De schaalfactor van de pulsen (bijv. 1 puls = 10 liter) en het type meter (gas, water
of elektriciteit) stel je in via de programmeersoftware.
Het totale gas-, water- en elektriciteitsverbruik en eventueel ook de elektriciteitsproductie verschijnt op het
ecodisplay. Via het touchscreen kan de bewoner een gedetailleerd overzicht krijgen van de geschiedenis van het
energieverbruik.

 De pulsteller mag niet gebruikt worden voor facturatiedoeleinden . De enige geldige meterstand is deze
van de nutsmaatschappij . Het verbruik dat de pulsteller registreert, mag louter voor informatieve
doeleinden gebruikt worden .

De juiste meetmodule kiezen
Voor het meten van elektriciteit heb je de keuze. Op basis van het aantal en het type kanalen dat je wilt meten,
kies je een meetmodule elektriciteit met één kanaal, een meetmodule elektriciteit met drie kanalen of een
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pulsteller voor drie kanalen in combinatie met een meter met pulsuitgang. Zie Meetmodules elektriciteit (see page
26).

 Per installatie kun je maximaal 20 kanalen meten .
De meetgegevens worden opgeslagen in het geheugen van de connected controller. Hoe lang de connected controller
deze gegevens bewaart, hangt af van het aantal kanalen. Een overzicht vind je in de volgende tabel.

Aantal Kanalen

Opslagcapaciteit van de connected controller

3

9 jaar

9

3 jaar

15

1.5 jaar

20

1 jaar

Installatie

Kastmodules – 37

Hardware Manual Niko Home Control II – Hardware Manual Niko Home Control II Home

Aansluitschema

Een meter voorzien van een pulsuitgang
Er zijn drie mogelijkheden om een meter te voorzien van een pulsuitgang:

• Voor de meeste gasmeters die de nutsmaatschappij voorziet, kun je een opklikstuk aankopen bij
de groothandel. Dit opklikstuk past op de behuizing van de meter en genereert een puls telkens
als een bepaalde hoeveelheid verbruikt is. Vaak kun je dit opklikstuk monteren op een bestaande
meter. Raadpleeg de fabrikant voor meer gegevens.
• In een nieuwbouw kun je de opdrachtgever (bouwheer of architect) vragen om bij de
nutsmaatschappij een gas- of watermeter met pulsuitgang aan te vragen.
• Je kunt de installateur van de verwarming of het sanitair vragen om een aparte gas- of watermeter
te installeren met pulsuitgang.

Aansluiting en bevestiging
Om de pulsteller aan te sluiten en te bevestigen:



• De installatie mag niet onder netspanning staan.
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• De kabelafstand tussen de module en de pulsuitgang van de meter mag maximaal 50 m
bedragen.
• Je kunt maximaal drie meters per module aansluiten.
• Als je een verbinding maakt met de gasmeter, houd dan de pulsuitgang galvanisch
gescheiden van de behuizing van de meter. Meestal heeft de meter een opklikbare
meterinterface die met een intern schakelend magnetisch contact (reed-contact) de
pulsen genereert.

1. Klik de module op een DIN-rail. De pulsteller plaats je bij voorkeur op de bovenste rij in de
schakelkast om de ZLVS-kabels gescheiden te houden van de 230V-kabels.
2. Sluit de pulsuitgangen aan op schroefklemmen 1-3.
3. Sluit de massa van de pulsuitgangen aan op de gemeenschappelijke schroefklem COM.
4. Verbind de module met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar rechts tot
ze vastklikt in de pulsteller. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.

Een pulsteller programmeren
In de programmeersoftware kun je de munteenheid instellen: EUR, GBP of SEK. Het gas- en waterverbruik
wordt weergegeven in m³, elektriciteit in kWh. Per kanaal kun je volgende instellingen ingeven:

• naam van een kanaal.
• type kanaal: gas, water, elektriciteit.
• omzettingsfactor voor pulsen:
• 1 - 1000 pulsen/m³ voor gas en water.
• 1 - 10 000 pulsen/kWh voor elektriciteit.
• in geval van elektriciteit: globaal, verbruiker, opbrengst.
• in geval van water of gas : globaal of submeting verbruik



• Als de spanning aan de voeding van de Niko Home Control installatie onderbroken
wordt, worden geen
gegevens meer gelogd, zelfs niet als er nog verbruik of
productie is op de gemeten schakelkringen.
• Je verliest alle gegevens voor een kanaal als je in de programmeersoftware:
• het kanaal verwijdert.
• het energietype (elektriciteit/gas/water) wijzigt.
• het type meting wijzigt.
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Foutcodes

Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten
optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Een overzicht
van de foutcodes vind je in volgende tabel.

LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE OORZAKEN

STATUS
-led

Knipper met één puls per
twee seconden

Communicati
efout

De module is defect of er is niets aangesloten op de
aansluitklemmen.

Technische gegevens
• maximale pulsfrequentie per ingang: 10 Hz
• minimale pulsduur: 30 ms
• alleen voor meters met een pulsuitgang met ZLVS-scheiding (zeer lage veiligheidsspanning) van
het net
• 4 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
• schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
• afmetingen: DIN 2E
• CE-gemarkeerd
• omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C

3.5 HVAC
• Ventilatiemodule (zie pagina 40)
• Verwarmings- of koelingsmodule (zie pagina 43)
• HVAC-Interface (zie pagina 48)

3.5.1 Ventilatiemodule
Beschrijving
De ventilatiemodule stuurt het centrale ventilatiesysteem aan via de Niko Home Control installatie. Ze is geschikt
voor type C (systeem met mechanische afvoer) of type D (systeem met mechanische toevoer en afvoer met
warmterecuperatie).
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Je sluit dit ventilatiesysteem op deze module aan, in plaats van op de drie- of vierstandenschakelaar die bij het
systeem bijgeleverd is. Sommige ventilatiesystemen beschikken over een afzonderlijk verkrijgbare module om het
systeem aan te sturen met een domoticasysteem.
Overzicht

Werking
Het bussignaal van de controller activeert één van de outputs van de ventilatiemodule. Elke output komt overeen
met één stand van de ventilatie-eenheid: laag (eco), normaal of hoog. Je kunt de outputs ook manueel activeren
met de knoppen op de ventilatiemodule. Let erop dat deze activering tijdelijk is want dit wordt overschreven bij de
eerstvolgende buscommunicatie.
Outputs activeren of deactiveren gebeurt via energiezuinige bistabiele relais in de module.

 Gebruik de specifieke drukknoppen voor ventilatie (zie Muurprints6 en drukknoppen (zie pagina 40)) om de
ventilatie in de woning aan te sturen. Aansturen van standen kan ook in sferen opgenomen worden.

Installatie
Contacteer de HVAC-installateur voordat je met de installatie begint. Voor een goede regeling kun je ook informatie
inwinnen bij de fabrikant van dergelijke systemen.
Aansluitschema

6 http://guide.niko.eu/display/HGNHC2V2/Platines+murales
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Om de module te installeren:



• De installatie mag niet onder netspanning staan.
• Raadpleeg de handleiding van de ventilatie-eenheid om te zien of je deze moet aansluiten
met twee of drie stuurdraden.

Er zijn doorgaans twee verschillende manieren om een ventilatie-eenheid aan te sturen:

• Bij een tweedraadsaansturing wordt de common van de eenheid geschakeld tussen twee
stuurdraden. Als er geen stuurdraad aangestuurd wordt, werkt hij in zijn laagste stand.*
• Bij een driedraadsaansturing wordt de common van de eenheid geschakeld tussen drie
stuurdraden. Elk van de stuurdraden komt overeen met één bepaalde ventilatiestand.
Ventilatiestand

Driedraads

Tweedraads

laag (eco)

contact 1

*

normaal

contact 2

contact 2

hoog

contact 3

contact 3

1 Klik de module op een DIN-rail.
2 Sluit de ventilatiestand laag (eco) aan op schroefklem 1’ (enkel voor driedraadssystemen), normaal op
schroefklem 2’ en hoog op schroefklem 3’.
3 Sluit de common van de ventilatie-eenheid aan op de L-schroefklemmen.
4 Verbind de ventilatiemodule met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar rechts tot ze
vastklikt in de ventilatiemodule. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.
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De ventilatiemodule programmeren
In de programmeersoftware bepaal je wanneer en hoe lang de ventilatie in de stand laag (eco), normaal of hoog
werkt. Hier stel je ook in hoe lang de hoogste stand geactiveerd wordt met de boostfunctie. Verder kun je de
ventilatiesturing opnemen in andere Niko Home Control functies zoals de ecofunctie of kalendergestuurde functies.
Foutcodes
Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten
optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Een overzicht van
de foutcodes vind je in volgende tabel.
LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

STATU
S-led

Knippert met één puls
per twee seconden.

Softwar
efout

Verkeerde softwareversie.*
*Download de laatste versie van de software op de Niko
website en voer een upgrade uit van de module.

Technische gegevens

•
•
•
•
•
•
•

maximale belasting: 230 Vac – 16 A per kanaal
schroefklemmen voor het aansturen van 3 standen: laag (eco), normaal of hoog
2 x 4 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
afmetingen: DIN 2E
schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
CE-gemarkeerd
omgevingstemperatuur: 0 - 45°C

3.5.2 Verwarmings- of koelingsmodule
Beschrijving
De verwarmings- of koelingsmodule stuurt de verwarming of koeling aan van vier zones of kamers.
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Overzicht

Werking
De module heeft vier outputs waarmee ze regelkleppen (bijv. zoneventielen op 230 Vac of 24 Vdc), elektrische
verwarmingstoestellen of afzonderlijke koeleenheden (bijv. airconditioners of ventilatorconvectoren) in vier zones
of kamers aanstuurt. Zo kun je vier zones of kamers waar een Niko Home Control thermostaat staat, afzonderlijk
verwarmen of koelen. De module heeft één output waarmee ze de circulatiepomp of verwarmings- of
koelinstallatie aanstuurt. Als de module een warmte- of koelingsvraag krijgt van de Niko Home Control thermostaat
in één van de zones of kamers, wordt het desbetreffende contact gesloten. In installaties met een
warmwaterreservoir wordt de circulatiepomp geactiveerd.
De module houdt rekening met de openings- en sluitingstijden van de zoneventielen en met de nalooptijden van de
verwarmings- of koelinstallatie. Zo kunnen geen conflicten ontstaan in de installatie.

 De module verandert niets aan de instellingen van de verwarmings- of koelinstallatie.

Dimensionering
Elke module stuurt de verwarming of koeling aan voor vier zones of kamers.
Per vier bijkomende zones of kamers die je wilt verwarmen of koelen, heb je een extra module nodig. Je kunt
maximaal 20 zones of kamers verwarmen en koelen. In één installatie kun je dus maximaal tien modules hebben.
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In de programmeersoftware bepaal je welk contact (uitgangscontact 1-4 of H/C-contact) gesloten moet worden bij
een bepaalde warmte- of koudevraag.

Toegelaten belastingen
De module is geschikt om potentiaalvrije ketelcontacten te schakelen. Volgende tabel geeft een overzicht van de
maximale belasting per type.

Type belasting

Maximale RMS-stroom

inductieve belasting (circulatiepompen …)

6A

capacitieve belasting

10 A

resistieve belasting (elektrische verwarmingstoestellen …)

16 A

Installatie
Contacteer de HVAC-installateur voordat je met de installatie begint. Hij voorziet de verwarmings- of koelinstallatie
van regelkleppen (bijv. zoneventielen op 230 Vac of 24 Vdc op de verwarmingscollector of radiator) en gaat na welk
contact je moet gebruiken om de centrale verwarmingsketel of koeleenheid aan te sluiten. Verder zorgt hij dat je de
centrale
verwarmingsketel of koeleenheid (ketel-, stuur- of telefooncontact, etc.) of circulatiepomp kunt aansluiten. Voor
een goede regeling kun je ook informatie inwinnen bij de fabrikant van dergelijke systemen.
Aansluitschema’s

Nieuw schema moet nog aangeleverd worden
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/guideimages/HWScreenshots/V2.0/NL/55-02-002.png

Installatie met centrale verwarmingsketel

Nieuw schema moet nog aangeleverd worden
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/guideimages/HWScreenshots/V2.0/NL/55-02-003.png

Installatie met warmwaterreservoir en circulatiepomp

 Tijdens het opbouwen van de schakelkast mag de installatie niet onder netspanning staan.
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Om de module te installeren:
1 Klik de schakelmodule op een DIN-rail.
2 Sluit de regelkleppen, elektrische verwarmingstoestellen of afzonderlijke koeleenheden (bijv. airconditioners of
ventilatorconvectoren) aan op schroefklemmen 1’-4’. Idealiter heeft de koeleenheid zelf een regeleenheid.



• De vier aansluitingen moeten op dezelfde spanning staan. Meng geen 230 Vac en 24 Vdc op
eenzelfde module.
• De module mag maximaal 16 A vermogen sturen. Als het elektrische verwarmingstoestel
zwaarder is, gebruik je een extern relaiscontact.
• Als je met elektrische verwarmingstoestellen of afzonderlijke koeleenheden werkt, heeft
het H/C-contact geen functie. Elektrische verwarmingstoestellen kunnen ook worden
geschakeld met een drie- of zesvoudige schakelmodule.

3 Sluit de circulatiepomp, de verwarmingsketel of de koeleenheid aan op schroefklemmen H/C’.
4 Afhankelijk van de verwarmings- of koelinstallatie in de woning sluit je de ZLVS (zeer lage veiligheidsspanning)
aan op de schroefklemmen H/C of verbind je de schroefklem H/C met de schroefklem ernaast.
5 Sluit de ZLVS (zeer lage veiligheidsspanning) aan voor de regelkleppen, elektrische verwarmingstoestellen of
afzonderlijke koeleenheden (bijv. airconditioners of ventilatorconvectoren).

 Zoneventielen op 24 Vdc mogen niet gevoed worden op de busvoeding.

6 Verbind de verwarmings- of koelingsmodule met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar
rechts tot ze vastklikt in de verwarmings- of koelingsmodule. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning
doorgegeven.
De verwarmings- of koelingsmodule programmeren
In de programmeersoftware kun je volgende instellingen ingeven voor de verwarmings- of koelingsmodule.

De reactietijd van de regelkleppen die aangesloten zijn op outputs 1’-4’.
Wat is het?

De tijd die nodig is om de regelkleppen te openen of te sluiten.

Waarom is
dit nodig?

Om conflicten met de centrale verwarmingsketel of koeleenheid te voorkomen. De module
opent eerst de regelklep voor de zone en activeert dan pas de centrale verwarmingsketel of
koeleenheid.
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Standaardi
nstelling

1 minuut

Bijzonderh
eden

Als je met elektrische verwarmingstoestellen of afzonderlijke koeleenheden werkt, moet de
reactietijd nul zijn.



De reactietijd geldt voor alle kleppen die op de verwarmings- of koelingsmodule aangesloten zijn. Kies
gelijkaardige kleppen voor elke output.

De nalooptijd van de centrale verwarmingsketel of koeleenheid.
Wat is het?

De tijd die de centrale verwarmingsketel of koeleenheid nodig heeft om te stoppen.

Waarom is dit
nodig?

Om restwarmte of -koelte af te voeren.

Standaardinst
elling

3 minuten

Bijzonderhed
en

Als je met elektrische verwarmingstoestellen of afzonderlijke koeleenheden werkt, moet de
nalooptijd nul zijn.

De regelklep voor de zone blijft open voor de ingestelde tijd zodat de centrale
verwarmingsketel of koeleenheid zijn warmte of koelte kwijt kan.

Als de centrale verwarmings- of koelinstallatie uitgerust is met een circulatiepomp, moet de
nalooptijd nul zijn.

Foutcodes
Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten
optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Een overzicht van
de foutcodes vind je in volgende tabel.

LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

STATU
S-led

Knippert met één puls
per twee seconden.

Softwar
efout

Verkeerde softwareversie.*
*Download de laatste versie van de software op de Niko
website en voer een upgrade uit van de module.

Technische gegevens
• elke zone of kamer moet uitgerust zijn met een Niko Home Control thermostaat
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• maximale stroom per module: 16 A
• schroefklemmen voor de aansturing van 4 zoneventielen op 230 Vac of 24 Vdc (niet mengen per
module)
• 2 x 7 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
• afmetingen: DIN 4E
• schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
• CE-gemarkeerd
• omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C

3.5.3 HVAC-Interface
Beschrijving
Met de HVAC Universal Interface koppel je een VRV-, VRF- of multisplit-airconditioningsysteem (HVAC-systeem) met
de Niko Home Control installatie. Deze module vormt de interface tussen het airconditioningsysteem en de Niko
Home Control gateway en zorgt voor de communicatie ertussen.
Overzicht

Referentiecodes
550-00551: HVAC-interface voor Daikin VRV
550-00552: HVAC-interface voor Sanyo (Panasonic) VRF
550-00553: HVAC-interface voor Toshiba VRF
550-00554: HVAC-interface voor Mitsubishi Electric VRF
550-00556: HVAC-interface voor LG VRF
550-00557: HVAC-interface voor Fujitsu (Atlantic) VRF
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550-00558: HVAC-interface voor Mitsubishi Heavy VRF
550-00559: HVAC-interface voor Hitachi VRF
Op www.niko.eu7 (onder Producten > Niko Home Control) vind je meer informatie over de ondersteunde HVACsystemen.

Werking
Via de HVAC-interface kun je een HVAC-systeem bedienen met een Niko Home Control HVAC-thermostaat. Zie
Drukknoppen met display8.
Voor de verschillende HVAC-systemen is slechts één HVAC-interface nodig. Met een HVAC-systeem kun je slechts
één HVAC-interface verbinden. Om multisplit-airconditioningsystemen aan te sluiten, heb je een extra module in
elke binnenunit nodig.



• Het is niet mogelijk om verschillende merken van airconditioningsystemen te combineren
in één Niko Home Control installatie.
• Je kunt geen extra verwarmingselement koppelen aan de HVAC-thermostaat.
• De HVAC-interface synchroniseert de Niko Home Control installatie en het HVAC-systeem
elke 10 minuten en na elke actie vanuit de installatie. De parameters die worden
gesynchroniseerd, zijn: verwarmen/koelen, aan/ uit, ventilatiesnelheid, gewenste
temperatuur en temperatuurniveaus.
• Per Niko Home Control installatie kun je maximaal 20 HVAC-thermostaten aansluiten. Je
kunt dus maximaal 20 zones creëren.
• De Niko Home Control installatie kan maximaal 8 binnenunits per zone/HVAC-thermostaat
aansturen.
• Een HVAC-systeem stelt zijn eigen voorrangsregels op om verschillende vragen uit
verschillende zones te behandelen.

Installatie
Aansluitschema’s

7 http://www.niko.eu
8 http://guide.niko.eu/pages/viewpage.action?pageId=11797264
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• Om bij nieuwe installaties overspraak te vermijden, bekabel je alle ZLVS-kabels links in de
schakelkast en de kabels met hoge spanning rechts in de schakelkast.
• Plaats alle laagspanningsmodules zoals de Nikobus interface of de RF-interface Easywave
bij elkaar zodat de Nikobus kabel of de antenne kan meelopen met de ZVLS-kabel.

Bekabelingsvoorbeeld in één schakelkast
* twisted pair-kabel (UTP, FTP of STP)

Aansluiting en bevestiging van de HVAC-interface

 De functies ‘ventilatiesnelheid sturen’ en ‘gemeten temperatuur aflezen’ zijn niet mogelijk als de HVACinterface verbonden is met een Daikin KRP met DTA D3-interface. Hitachi-modellen geven geen
temperatuur door naar de thermostaat.

• Gebruik bij voorkeur een HVAC-systeem dat galvanisch gescheiden is van de netspanning.
• Verbind maximaal één HVAC-interface met de Niko Home Control installatie.
• De bewoner moet een beveiligd wifi-netwerk hebben. Deze beveiliging is nodig voor het
gebruik van de app op smartphone of tablet.

1 De HVAC-interface verbinden met een VRV- of VRF-airconditioningsysteem of een multisplitairconditioningsysteem:
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• Om de HVAC-interface te verbinden met een VRV- of VRF-airconditioningsysteem, sluit je de
HVAC- interface via een tweedraadse HVAC-buskabel aan op de binnenunit(s). Volgende tabel
geeft een overzicht van de busaansluiting op de binnenunit(s) per type HVAC-systeem:

HVAC-

Communicatienetwerk

Busaansluitin
g

Polari
teit

Aantal
binnenunit
s

Aantal
buitenunit
s

Afgeschermde
netwerkkabel

Daikin

D3 Net

F1 F2

Geen

64

10

Niet vereist

Toshiba

TCC Link

U1 U2

Geen

64

10

Vereist

Sanyo
(Panasoni
c)

S3 Net

U1 U2

Geen

64

10

Vereist

Mitsubishi
Electric

M-Net (TB3,TB7)

M1 M2

Geen

50

10

Vereist

Fujitsu
(Atlantic)

VRF
transmission
line

X1 X2

Geen

64

10

Vereist

Mitsubishi
Heavy

Super Link

AB

Geen

128

10

Vereist

Hitachi

H Link, H Link 2

12

Geen

64

10

Vereist

Inter A,
Inter B
(enkel
buiten)

Geen

128

10

Vereist

systeem

New Super Link

LG

De HVAC-interface is voorzien van een usb-poort en zeven aansluitingen: L1 – L7. Vijf van deze zeven aansluitingen
kunnen gelijktijdig aangestuurd worden, L2 en L6 echter niet omdat die dezelfde elektronica delen. De volgende
tabel geeft een overzicht van welke aansluiting op de HVAC-interface gebruikt moet worden voor welk systeem.

HVAC-

Afkorting

usb

L1

L2

l

l

L3

L4

L5

L6

L7

fabrikant
Daikin

DK
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Mitsubishi Electric

ME

l

l

Sanyo (Panasonic)

SA

l

l

Toshiba

TO

l

l

Hitachi

HT

l

l

Fujitsu (Atlantic)

l

LG

LG

l

l

l

l

l

Mitsubishi Heavy Industries

MH

l

l

l

l

l

Gree

GR

l

l

l

l

l

• Om de HVAC-interface te verbinden met een multisplit-airconditioningsysteem, moet je eerst
een extra module (PCB-aansluiting) per binnenunit bevestigen. Je kunt een HVAC-interface niet
direct verbinden met de binnenunit(s) van een multisplit-airconditioningsysteem. De leverancier
van het HVAC-systeem moet deze extra module(s) aanleveren die je op de tweedraadse HVACbuskabel aansluit.
2 Open het klepje aan de rechterbovenkant van de HVAC-interface en controleer of de dipswitches als volgt
ingesteld staan.

• dipswitch P
Switch

Aan

Uit

P3

L6 actief, L2 inactief

L2 actief, L6 inactief
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P4

productiemode

normale bedrijfsmode

• dipswitches Q

HVAC-type

dipswitch Q - HVAC-lijn L1
Q1

Q2

Q3

Q4

DK

ON

OFF

ON

OFF

ME

OFF

OFF

OFF

OFF

TO

OFF

ON

OFF

ON

SA

OFF

ON

OFF

ON

• dipswitches R

HVAC-type

dipswitch R - HVAC-lijn L2
R1

R2

R3

R4

DK

ON

OFF

ON

OFF

ME

OFF

OFF

OFF

OFF

TO

OFF

ON

OFF

ON

SA

OFF

ON

OFF

ON

 Indien alle dipswitches R1, R2, R3 en R4 in de ON-positie worden gezet, gaat de HVAC-interface in BOOTmode.

• dipswitches S

Switch

ON

OFF
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S1, S2

dc-output op HVAC-lijn L1 inschakelen

dc-output op HVAC-lijn L1 uitschakelen

S3, S4

dc-output op HVAC-lijn L2 inschakelen

dc-output op HVAC-lijn L2 uitschakelen

 Switch S1 moet altijd in dezelfde positie staan als S2; switch S3 in dezelfde positie als S4.
Deze instellingen zijn enkel van toepassing indien je de HVAC-interface via een KRP- of MAC-adapter moet
aansluiten op een niet-VRF-systeem.

3 Klik de HVAC-interface vast op een vrije plaats op de DIN-rail. Zorg ervoor dat de module zich binnen het bereik
van de gateway bevindt.
4 Sluit de bus van het HVAC-systeem aan op de bijgeleverde groene interfaceconnector. Klik de groene
interfaceconnector onderaan/bovenaan op de HVAC-interface op lijn L1, L2, L3, L4, L5, L6 of L7, afhankelijk van het
type binnenunit dat wordt gebruikt.

5 Verbind de bijgeleverde kabels (RS232-kabel en RS232-USB-kabel) met elkaar.
6 Verbind de RS232-connector met de HVAC-interface en de USB-connector van de RS232-USB-kabel met een vrije
USB-poort op de connected controller (light).
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7 Verbind de voedingsadapter met de HVAC-interface en sluit de adapter aan op de netspanning.
Het display en de groene led lichten op.

De oranje leds knipperen:

• bij data-overdracht van de HVAC-thermostaat naar de HVAC-interface
• enkel indien lijn L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 verbonden is met een binnenunit.

led

kleur

status

status

verbinding

groen

aan uit

goede verbinding geen verbinding

activiteit

oranje

knippert

data-overdracht

Kastmodules – 55

Hardware Manual Niko Home Control II – Hardware Manual Niko Home Control II Home

Informatie op het display
Wanneer er communicatie is met het HVAC-systeem, geeft het display extra informatie over de installatie weer.
Hieronder vindt u een voorbeeld van zo’n display. De waarden getoond in het voorbeeld zijn uiteraard slechts
indicatief en kunnen dus afwijken van de reële waarden.
Weergegeven informatie op het display met de status van de binnenunits:

Weergegeven informatie op het display met het aantal binnenunits en zones:

Weergegeven waarde

Symbool

Waarde in voorbeeldscherm

A. Aantal herkende binnenunits

U

10

B. Aantal groepen

G

8

C. Foutcode

A3

Kastmodules – 56

Hardware Manual Niko Home Control II – Hardware Manual Niko Home Control II Home

D. Foutcode

U4

Problemen oplossen

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Er verschijnt geen informatie
op het display.

Foutieve voeding

Controleer of de voedingsadapter een stabiel
9Vdc-signaal levert.

Het juiste aantal binnenunits
wordt niet weergegeven op
het display.

Het HVAC-systeem
herkennen duurt enkele
minuten.
De communicatie met het
HVAC-systeem verloopt niet
correct.

• Wacht vijf minuten.
• Controleer de communicatie met het
HVAC- systeem. De oranje led moet
knipperen.
• Controleer de aansluitingen van de
HVAC- buskabel met het HVACsysteem.

Technische gegevens
• voedingsspanning: 9 – 24 Vdc
• installatiemethode: muurbevestiging of DIN-railbevestiging
• werkingsvoorwaarden:
• omgevingstemperatuur: 0 – 45 °C
• luchtvochtigheid: minder dan 85 % RV
•
•
•
•
•
•

afmetingen: 90 x 155 x 33 mm (H x B x D)
gewicht: 270 g
maximaal aantal binnenunits en buitenunits: afhankelijk van de fabrikant.
maximale lengte van de RS232-kabel: 25 m
maximale lengte van de ethernetkabel: 100 m
CE-gemarkeerd

3.6 Sensormodules
• Digitale potentiaalvrije sensormodule (zie pagina 58)
• Analoge sensormodule (zie pagina 60)
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3.6.1 Digitale potentiaalvrije sensormodule
Beschrijving
Met de digitale potentiaalvrije sensormodule sluit je drie sensoren aan op de Niko Home Control installatie. Deze
sensoren moeten geschikt zijn voor toepassingen met zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS). Voorbeelden zijn:
schemerschakelaars, rookmelders, bewegingsmelders, deurcommunicatiesystemen of contacten van sloten,
telefooninterfaces, alarminstallaties, etc.
Overzicht

Werking
Als een aangesloten sensor geactiveerd wordt, stuurt de module het adres door naar de controller die één of
meerdere geprogrammeerde acties activeert.
Je kunt het contact tijdelijk manueel sluiten door de knop in te drukken om een bepaalde toestand te simuleren.
Hierbij wordt de echte input gedurende twee minuten gedeactiveerd.
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Installatie
Aansluitschema

Om de module te installeren:



• De installatie mag niet onder netspanning staan.
• De afstand tussen de sensoren en de module mag maximaal 50 m bedragen.
• Je kunt maximaal drie sensoren per module aansluiten.
• Gebruik enkel sensoren die geschikt zijn voor toepassingen met zeer lage
veiligheidsspanning (ZLVS).
• Als de sensor gevoed wordt met ZLVS (24 Vdc), mag je deze altijd gebruiken.
• Als de sensor gevoed wordt met 230 Vac, moet hij een galvanisch gescheiden
uitgang hebben (ZLVS) of moet je een tussenrelais gebruiken.

1 Klik de module op een DIN-rail. De module plaats je bij voorkeur op de bovenste rij in de schakelkast om de
ZLVS-kabels gescheiden te houden van de 230V-kabels.
2 Sluit de sensoren via het NO-contact of de NPN-transistoruitgang aan op één van de schroefklemmen 1-3.
3 Sluit de massa van de sensoren aan op de gemeenschappelijke schroefklem COM.
4 Verbind de digitale potentiaalvrije sensormodule met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module
naar rechts tot ze vastklikt in de digitale potentiaalvrije sensormodule. Hierdoor zijn de bus en de
voedingsspanning doorgegeven.

Kastmodules – 59

Hardware Manual Niko Home Control II – Hardware Manual Niko Home Control II Home

Foutcodes
Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten
optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Een overzicht van
de foutcodes vind je in volgende tabel.
LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

STATU
S-led

Knippert met één puls
per twee seconden.

Softwar
efout

Verkeerde softwareversie.*
*Download de laatste versie van de software op de Niko
website en voer een upgrade uit van de module.

Technische gegevens

•
•
•
•
•
•

maximale afstand tussen sensoren en sensormodule: 50 m
4 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
afmetingen: DIN 2E
schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C
CE-gemarkeerd

3.6.2 Analoge sensormodule
Beschrijving
Met de analoge sensormodule sluit je drie externe analoge sensoren aan op de Niko Home Control installatie. Deze
sensoren moeten geschikt zijn voor toepassingen met zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS).
Dit kunnen sensoren zijn voor het meten van zonlicht, wind, regen, CO2, luchtvochtigheid of temperatuur. Hiermee
kunnen onder andere zonneschermen, rolluiken en lichten worden aangestuurd in functie van de gemeten
waarden.
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Overzicht

Werking
Als een aangesloten sensor geactiveerd wordt, krijgt de overeenkomstige input een signaal tussen 0 en 10 V en
stuurt de module deze waarde en het adres door naar de controller die één of meerdere geprogrammeerde acties
activeert. In de programmeersoftware wordt ingesteld welke waarde overeenkomt met de doorgekregen spanning.
Je kunt de activering van een aangesloten sensor simuleren door de knop in te drukken. Hierbij wordt de echte
input gedurende twee minuten gedeactiveerd.

Installatie
Aansluitschema

Om de module te installeren:
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• De installatie mag niet onder netspanning staan.
• De afstand tussen de sensoren en de module mag maximaal 100 m bedragen.
• Je kunt maximaal drie sensoren per module aansluiten. Per installatie kun je tot 10
modules aansluiten.
• Gebruik enkel sensoren die geschikt zijn voor toepassingen met zeer lage
veiligheidsspanning (ZLVS).
• Als de sensor gevoed wordt met ZLVS (24 Vdc), mag je deze altijd gebruiken.
• Als de sensor gevoed wordt met 230 Vac, moet hij een galvanisch gescheiden
uitgang hebben (ZLVS).

1 Klik de module op een DIN-rail. De module plaats je bij voorkeur op de bovenste rij in de schakelkast om de
ZLVS-kabels gescheiden te houden van de 230V-kabels.
2 Sluit de sensoren aan op één van de schroefklemmen 1-3.
3 Sluit de massa van de sensoren aan op de gemeenschappelijke schroefklem COM.
4 Verbind de analoge sensormodule met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar rechts tot
ze vastklikt in de analoge sensormodule. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.

Foutcodes
Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Een overzicht van de foutcodes
vind je in volgende tabel.
LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

STATU
S-led

Knippert met één puls
per twee seconden.

Softwar
efout

Verkeerde softwareversie.*
*Download de laatste versie van de software op de Niko
website en voer een upgrade uit van de module.

Technische gegevens
•
•
•
•
•
•

maximale afstand tussen sensoren en sensormodule: 100 m
4 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
afmetingen: DIN 2E
schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C
CE-gemarkeerd
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3.7 RF-interface Easywave
3.7.1 Beschrijving
Met deze RF-interface Easywave is het mogelijk om draadloze Easywave bedieningen van Niko te gebruiken in de
Niko Home Control installatie. Deze module kan Easywave radiosignalen ontvangen waardoor deze bedieningen
kunnen gebruikt worden:

•
•
•
•
•

waar dit normaal niet mogelijk is, zoals op een ondergrond van bijvoorbeeld glas of beton.
bij renovatie van geklasseerde interieurs.
bij uitbreidingen in bestaande installaties waar kap- en breekwerk uitgesloten is.
in kantoorruimtes met verplaatsbare wanden.
om ingewikkelde bekabeling te vermijden.

Overzicht

3.7.2 Werking
Deze modulaire ontvanger maakt de koppeling mogelijk tussen de draadloze Easywave bedieningen van Niko en de
Niko Home Control installatie. De bediening op afstand, of draadloze bediening, is gebaseerd op signaaloverdracht
via radiogolven op de Europees gestandaardiseerde licentievrije ISM-frequentieband 868,3 MHz. Op deze frequentie
zijn uitsluitend producten toegelaten die niet continu uitzenden, d.w.z. 1% per uur of 36 seconden. Hierdoor is de
kans op storing minimaal.
Het systeem is modulair opgebouwd met zenders en één ontvanger. De wandzenders hebben de vorm van een
schakelaar die tegen de wand gemonteerd kan worden. De handzenders hebben de vorm van een klassieke
afstandsbediening.
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Deze producten voldoen in het bijzonder aan de Europese richtlijn 1999/5/EG voor radioapparatuur en
telecommunicatie- eindapparatuur, ook wel de R&TTE-richtlijn genoemd.

 Enkel eenknopsbedieningen zijn mogelijk. Voor elke actie moet een aparte toets worden
geprogrammeerd.

3.7.3 Reikwijdte
De werking van toestellen met een afstandsbediening zoals een tv of video- en audioapparatuur wordt niet
verstoord door een Easywave handzender. Je hoeft de handzender niet optisch te richten naar de draadloze
Easywave ontvanger. De reikwijdte binnenshuis bedraagt ongeveer 30 m. In open veld wordt een reikwijdte van 100
m gehaald. Het bereik van de handzender is afhankelijk van de gebruikte materialen in de woning.

Je kunt een diagnosetoestel (05-370) gebruiken om de draadloze signaalsterkte in een omgeving te bepalen. Het
toestel herkent alle 868,3MHz-signalen. Aan de hand van negen indicatieleds wordt de ontvangstkwaliteit van het
zendsignaal of de sterkte van de aanwezige stoorsignalen weergegeven. Zo kun je vaststellen of het bereik van de
handzender toereikend is.

3.7.4 Compatibiliteit
De volgende draadloze Easywave schakelaars/bedieningen moeten worden gebruikt met de RF-interface
Easywave:

•
•
•
•
•
•
•
•

schakelaar met twee bedieningsknoppen (410-00001)
schakelaar met vier bedieningsknoppen (410-00002)
schakelaar met acht bedieningsknoppen (410-00003)
mini-RF-handzender met één kanaal, één bedieningsknop (05-311)
afstandsbediening met vijf kanalen, drie bedieningsknoppen (05-313)
mini-RF-handzender met één kanaal, vier bedieningsknoppen (05-314)
minizenderinterface met batterij (05-315)
venster- of raamcontact (05-363)
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3.7.5 Installatie
Aansluitschema

Om de module te installeren:



• De installatie mag niet onder netspanning staan.
• Voor een optimale reikwijdte moet de antenne buiten de schakelkast staan op een
metallisch oppervlak van minimaal 15 x 15 cm.

1. Klik de module op een DIN-rail.
2. Sluit de bijgeleverde externe antenne aan op de module. Deze externe antenne heeft een
aansluitkabel van 2 m.
Verbind de RF-interface Easywave met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar rechts tot ze
vastklikt in de RF-interface Easywave. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.
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Foutcodes
Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Een overzicht van de foutcodes
vind je in volgende tabel.

LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

STATU
S-led

Knippert met één puls
per twee seconden.

Softwar
efout

Verkeerde softwareversie.*
*Download de laatste versie van de software op de Niko
website en voer een upgrade uit van de module.

3.7.6 Technische gegevens
•
•
•
•
•
•
•
•

één RF-interface Easywave per installatie
gebruiken met bijgeleverde externe antenne
antenne plaatsen op een metallisch oppervlak van minimaal 15 x 15 cm
ontvangstbereik: ± 30 m binnenshuis, 100 m in open veld
afmetingen: DIN 2E
schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C
CE-gemarkeerd
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4 IP toestellen
• Touchscreen (zie pagina 67)
• Videobuitenpost (zie pagina 80)

4.1 Touchscreen
4.1.1 Beschrijving
Met dit touchscreen bedien je op een overzichtelijke manier de volledige Niko Home Control installatie vanop één
centraal punt: verlichting schakelen en dimmen, temperatuur regelen, rolluiken en zonwering in de gewenste stand
brengen, energieverbruik en toestand van de installatie monitoren … Dankzij een ingebouwde lichtsensor past de
schermhelderheid zich aan het omgevingslicht aan.

Ook toegangscontrole is mogelijk dankzij de koppeling met de Niko Home Control videobuitenpost (zie
Videobuitenpost op pagina 109). Zo kun je binnenkomende oproepen al dan niet beantwoorden en gemiste
oproepen bekijken. Een feedbackled toont of je een oproep hebt gemist, ook wanneer het toestel in slaapstand
staat.

Dit nieuwe touchscreen (550-20102) vervangt het touchscreen 2 (550-20101) volledig. In een bestaande Niko Home
Control installatie kan het dit touchscreen zowel vervangen als aanvullen. Zijn bekabelde verbinding met het
thuisnetwerk zorgt bovendien voor een permanente connectie. Let op: we raden aan om, naast smartphones en/of
tablets, minstens één touchscreen te voorzien in elke installatie omdat een bekabeld toestel nu eenmaal
betrouwbaarder is dan een mobiel toestel.
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Overzicht

Het startscherm toont een ovezicht van geselecteerde bedieningen op een dashboard.

De gebruiker beslist zelf welke kamers en welke bedieningen op dit dashboard getoond worden. Zo worden veel
gebruikte functies of kamers onmiddellijk beschikbaar wanneer het scherm oplicht.

Via de menustructuur aan de linkerzijde kan genavigeerd worden tussen:

•
•
•
•
•

- dashboard
- bediening
- energie
- toegang
- meldingen

4.1.2 Werking
Het touchscreen bedienen
1 Raak het touchscreen aan.
Het dashboard verschijnt. Als je het touchscreen één minuut niet aanraakt, wordt het verduisterd om energie te
besparen.
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2 Raak het tabblad “dashboard”, “bediening”, “energie”, “toegang” of “meldingen” aan om het te selecteren.

Werken met het tabblad “bediening”
1 Selecteer het tabblad “bediening”.

2 Selecteer de kamer waarin je een functie wilt bedienen via “Kamers” of selecteer onmiddellijk een functie. Per
kamer kan je de beschikbare functies in een overzicht zien en bedienen.
3 Selecteer de functie die je wilt activeren of deactiveren.

Werken met het tabblad “energie”



• De installatie moet uitgerust zijn met een meetmodule voor elektriciteit (zie Meetmodules
elektriciteit (zie pagina 26)) of een pulsteller (zie Pulsteller (zie pagina 36)) om de meetgegevens
voor gas, water en elektriciteit te kunnen weergeven.
• Als je alleen met een pulsteller werkt, kun je het live gas-, water- of elektriciteitsverbruik
niet zien.

1 Selecteer het tabblad “energie”.
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2 Selecteer de meting die je wilt zien: elektriciteit, gas of water.
3 Selecteer een periode: live, dag, week, maand of jaar en navigeer door een periode (dag, week, maand, jaar)
door te swipen of door de pijltjes te gebruiken.
4 Vergelijk twee perioden (in maand- of jaarweergave) om de evolutie van de energiemetingen op te volgen.

Werken met het tabblad “toegang”
1 Selecteer het tabblad “toegang”.
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2 Het Access scherm geeft met een foto weer welke videofoon je bedient. Indien je over meerdere videofoons
beschikt kies je hier welk toestel te bedient.
3 Je kan live naar buiten kijken via dit toestel of de geschiedenis van laatste 20 oproepen raadplegen.

Wijzigen van “instellingen”
1 Selecteer het tabblad “instellingen”.
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2 Wijzigen van settings laat toe een:

•
•
•
•
•
•
•

oorgeprogrammeerd Touch-profiel te selecteren
connectiviteit van het touchscreen te controleren
volume te wijzigen
energievoorkeuren te wijzigen
een software update te installeren
systeem informatie op te vragen
het toestel te herstarten

4.1.3 Installatie
• Verbind het touchscreen met de RJ45-poort 1, 2 of 3 van de connected controller (of met een
switch). Gebruik hiervoor een twisted pairkabel (bij voorkeur een afgeschermde FTP of STP).
Zowel het touchscreen als de connected controller zijn voorzien van een RJ45-poort. Daarom
moet je RJ45-connectoren op de kabel bevestigen om deze aan de ene kant met de connected
controller te verbinden en aan de andere kant met het touchscreen.
• Het touchscreen kan via Power over Ethernet (PoE) over dezelfde twisted pair-kabel van voeding
worden voorzien, waarbij je gebruikmaakt van de Niko PoE-voeding (550-00501). Je kunt ook een
aparte voedingskabel leggen die je verbindt met een aparte 24Vdc-voeding in de schakelkast. In
dat geval heb je naast de twisted pair-kabel ook een 24V-voedingskabel nodig zoals een SVV,
JYSTY of TPVF.
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Aansluitschema’s

Met Power over Ethernet-voeding (PoE)
* twisted pair-kabel (UTP, FTP of STP)
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Met 24V-voeding
* twisted pair-kabel (UTP, FTP of STP)

Houd rekening met de afmetingen van de montagebeugel en het touchscreen in volgende afbeeldingen om te
bepalen waar op de muur het touchscreen moet komen.

 Horizontaal moet het midden van de inbouwdoos minstens 130 mm verwijderd zijn van muren, deuren,
etc.

Afmetingen montagebeugel
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Afmetingen touchscreen
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• Installeer het touchscreen:
• op ooghoogte voor optimale zichtbaarheid (± 150 cm).
• niet in direct zonlicht.
• niet in de buurt van een haard, verwarming of andere warmtebron.
• niet in vochtige ruimtes.
• Het touchscreen is niet geschikt voor inbouw. Monteer het tegen de muur op een
standaard inbouwdoos van minimaal 40 mm diep.
• Per installatie zijn in totaal tien touchscreens, smartphone- of pc-applicaties toegelaten.

Voor de pluggen boor je 40 mm diep met een boor (met een diameter van 6 mm). In hout heb je de pluggen niet
nodig en is het boorgat maar 20 mm diep met een diameter van 3 mm.

Om het touchscreen te installeren:
1 Schroef de montageplaat tegen de muur. Gebruik de vier bijgeleverde schroeven en pluggen.
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• Centreer de montageplaat ten opzichte van de inbouwdoos.
• Monteer de montageplaat waterpas.
• De oneffenheid van de muur mag maximaal 2 mm bedragen.

2 Sluit de bijgeleverde groene schroefconnector aan op de 24V-voedingskabel. Respecteer hierbij de polariteit
zoals aangeduid op de achterzijde van het touchscreen.



• Als je met een PoE-voeding werkt, heb je geen aparte 24V-voedingskabel nodig.
• Gebruik enkel een PoE-voeding van het type IEEE802.3af.
• De bijgeleverde groene schroefconnector (24V-voeding) is geschikt voor een
koperdoorsnede van maximaal 1,5 mm².

3 Bevestig een RJ45-connector op de twisted pair-kabel (UTP, STP of FTP) volgens T568B.
4 Plaats de RJ45-connector en, indien aanwezig, de 24V-voedingskabel in het touchscreen.

5 Hang het touchscreen aan de montageplaat en duw het in één vloeiende beweging tot tegen de muur.
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6 Bevestig het touchscreen met bijgeleverde inbussleutel en verwijder alle beschermfolie.

Het touchscreen programmeren
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• Voeg het touchscreen toe in het dashboard van de programmeersoftware. Alle
aangemaakte acties worden automatisch aan het touchscreen gekoppeld.
• Geef in het touchsreenprofiel aan welke ruimtes je vanop dit touchscreen wilt bedienen.

Het touchscreen onderhouden
Gebruik een zachte droge of licht vochtige doek om het touchscreen te reinigen. Gebruik geen detergenten of
reinigingsmiddelen.

Problemen oplossen

Probleem

Mogelijke
oorzaak

Oplossing

Er verschijnt niets op
het scherm.

Communicatiefo
ut

Controleer of netwerkcommunicatie mogelijk is tussen het
touchscreen en de connected controller.

Je kunt de installatie
niet bedienen.

Reset het touchscreen.
Druk de resetknop in met een opengevouwen paperclip. Je
hoeft het touchscreen niet te demonteren.

4.1.4 Technische gegevens
Touchscreen
• voedingsspanning: 24 Vdc (± 10 %) (SVV, JYSTY, TPVF, etc.) of Power over Ethernet (PoE) (UTP,
STP, FTP) (48 Vdc)
• stroomverbruik: 500 mA (24 Vdc) of 250 mA (PoE 48 Vdc)
• omgevingstemperatuur:
• in werking: 0 - 40 °C
• opslag en transport: -10 - 65 °C
•
•
•
•

snelheid ethernetverbinding: 10 - 100 Mbit/s
CE-gemarkeerd
afmetingen: 124 x 192 x 20 mm (HxBxD)
schermgrootte: 7”
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• schermresolutie: 1024 x 600
• gewicht: 570 g (exclusief connectoren en schroeven)

PoE-voeding
•
•
•
•
•
•
•
•

geschikt voor touchscreen (550-20102) en videobuitenpost (550-22001 en 550-22002)
type IEEE 802.3af
ingangsspanning: 96 - 264 Vac
uitgangsspanning: 48 V
uitgangsvermogen: 15,4 W
gegevens in via RJ45-poort
gegevens en voeding uit via RJ45-poort
indicatieleds:
• led 1 (ON): groen bij correcte ingangsspanning
• led 2 (FAULT): rood bij foutmelding
• led 3 (CONNECT): groen bij correcte detectie en aansluiting

•
•
•
•

bedrijfstemperatuur: 0 - 40 °C
bewaartemperatuur: -25 - 65 °C
afmetingen: 36 x 65 x 140 mm (HxBxD)
CE-gemarkeerd

4.2 Videobuitenpost
4.2.1 Beschrijving
Met deze videobuitenpost voor inbouw ziet de bewoner de bezoeker en communiceert hij met hem. Als er een
deurslot met de Niko Home Control installatie gekoppeld is, kan hij de bezoeker ook binnenlaten. Terzelfdertijd kan
hij zelf één manuele actie activeren die gekoppeld is met de bel van de binnenkomende oproep. De ingebouwde
camera start automatisch een video-opname 10 seconden vóór de bezoeker aanbelt.
Deze buitenpost is verkrijgbaar met één of twee verlichte aanraaktoetsen. Zo is er altijd een geschikte variant voor
gebruik in bijvoorbeeld:

• een individuele woning
• een woning met privé- en praktijkgedeelte
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Overzicht

4.2.2 Werking
Wanneer de bezoeker een oproep maakt door op een aanraaktoets te drukken, worden de hd-camera en de
fullduplex- spraakverbinding geactiveerd. De bezoeker hoort automatisch een Niko wachtmuziekje als bevestiging
van zijn oproep. De aanraaktoetsen zijn pïezotoetsen die ongevoelig zijn voor slijtage en vandalisme en ook
reageren als de bezoeker handschoenen draagt.
De oproep wordt via de connected controller naar het Niko Home Control touchscreen en eventueel bijkomend
naar de smartphone of tablet met Android of iOS-applicatie gestuurd. Op het touchscreen worden bovendien ook
de laatste 20 oproepen bijgehouden zodat je ook kan zien wie in jouw afwezigheid aan de deur stond. We raden aan
om, naast smartphones en/of tablets, minstens één touchscreen te voorzien in elke installatie omdat een bekabeld
toestel nu
eenmaal betrouwbaarder is dan een mobiel toestel. De connected controller treedt op als SIP-server
(telefooncentrale). Zie Connected controller9.
De bewoner ziet de bezoeker op het scherm en in de Niko Home Control applicatie verschijnt een pop-up met het
oproepscherm.
De bewoner kan op het touchscreen:

• zien wie er aan de deur staat.
• de oproep aannemen of afwijzen.
• communiceren met de bezoeker. Er zitten geen intervallen in het spraakverkeer doordat
spraakverkeer in de twee richtingen gelijktijdig mogelijk is dankzij de fullduplex-spraakverbinding.
Storende omgevingsgeluiden worden tot een minimum herleid.
• de bezoeker binnenlaten als een deurslot met de Niko Home Control installatie gekoppeld is.
• het spraakvolume van de bezoeker wijzigen.
• het volume van zijn eigen microfoon regelen (dempen, niet dempen).
• zien wie er aan de deur stond dankzij de ingebouwde hd-camera. De video-opname start 10
seconden vóór de bezoeker aanbelt.

9 http://guide.niko.eu/pages/viewpage.action?pageId=11797254
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• één manuele Niko Home Control actie activeren als deze actie in de programmeersoftware
gekoppeld is aan een belknop. Zo kan hij de garagepoort openen of de verlichting op de oprit
aansteken op het moment van de binnenkomende oproep.

4.2.3 Installatie
Aansluitschema

Afmetingen

Aansluiting en bevestiging van de videobuitenpost
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• Je kunt een videobuitenpost slechts op één Niko Home Control installatie aansluiten.
• De bewoner moet een beveiligd wifi-netwerk hebben (als hij de Niko Home Control
applicatie gebruikt).
• Per Niko Home Control installatie mag je maximaal drie videobuitenposten aansluiten.
• Verbind maximaal 10 Niko Home Control IP-devices (touchscreen, smartphone, tablet)
met de installatie.

1 Bouw de inbouwdoos voor de videobuitenpost in de buitenmuur in.

2 Trek een twisted pair-kabel (UTP, FTP of STP) naar de inbouwdoos.
3 Sluit de draden van de kabel aan op de insteekklemmen van de videobuitenpost.

4 Schroef de videobuitenpost vast op de inbouwdoos. Respecteer de buigradius van de twisted pair-kabel.
5 Graveer de door de gebruiker gewenste tekst op de achterzijde van het naamplaatje in spiegelschrift.
6 Bevestig het naamplaatje met de bijgeleverde dubbelzijdige plakband.
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7 Bevestig aan de zijde van de schakelkast een RJ45-connector op de kabel volgens T568B.Verbind de RJ45connector met de uitgang van de Power over Ethernet-voeding. De PoE-voeding treedt op als voeding voor de
videobuitenpost.
8 Gebruik een patchsnoer RJ45-RJ45 om de PoE-voeding te verbinden met de RJ45-poort 1,2 of 3 van de
connected controller (eventueel met een extra switch).

Voor de aansluiting van het touchscreen, zie Touchscreen (zie pagina 67).

 Zodra je de installatie voltooid hebt, schakel je de stroom in voor de instelling van de videobuitenpost. Na
ongeveer 1 minuut hoor je een kort geluidssignaal op de videobuitenpost.

Het touchscreen, de tablet of de smartphone instellen voor toegangscontrole
 Voor smartphone of tablet controleer je of je de laatste versie van de Niko Home Control applicatie hebt.
Om de toegangscontrole in te stellen:
1 Selecteer het tabblad “instellingen”. Volgend scherm verschijnt:
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2 Selecteer “toegangscontrole”. Volgend scherm verschijnt:

3 Doe een van de volgende:

• Selecteer “instellingen van videobuitenpost” om de videobuitenpost(en) in te stellen en/of de
instellingen ervan te wijzigen.
• Selecteer de gong die meerinkelt met het touchscreen als er aangebeld wordt.
Om de videobuitenpost(en) in te stellen of de instellingen ervan te wijzigen:
1 Selecteer een videobuitenpost uit de lijst met videobuitenposten.
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Volgend scherm verschijnt:

2 Doe een van de volgende:

• Druk op de refreshtoets om het huidige camerabeeld op te roepen als het beeld onvoldoende
goed is.
• Selecteer “naam” om de naam van de videobuitenpost te wijzigen. Er verschijnt een klavier
waarop je de nieuwe naam ingeeft.
• Selecteer de bel van de videobuitenpost om de instellingen ervan te wijzigen. In geval van een
videobuitenpost met meerdere aanraaktoetsen verschijnen er meerdere bellen. Volgend scherm
verschijnt:
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Vanuit dit scherm kun je de naam van de bel aanpassen, de beltoon op het touchscreen voor deze bel selecteren,
één manuele actie selecteren die de bewoner tijdens een oproep van deze bel zelf activeert en het deurslot bepalen
dat aangestuurd wordt tijdens een oproep van deze bel. Als het touchscreen een oproep van de geselecteerde bel
moet ontvangen, vink je in dit scherm “oproepen ontvangen van deze toets” af.

 Je moet deurslotacties, een extra gong, een extra deurbel en een manuele actie aangemaakt hebben in de
programmeersoftware onder ‘Voeg functies voor toegangscontrole toe’.

Problemen oplossen

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De bezoeker hoort geen Niko wachtmuziekje.

Slecht contact bij
een aansluitklem

Controleer de verbindingen van de
kabels met de aansluitklemmen.
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Verkeerde
aansluiting

Controleer of de kabels correct
verbonden zijn:

• van de poort “OUT” op de
PoE-voeding naar de
videobuitenpost.
• van de poort “IN” op de
PoE-voeding naar
RJ45-poort 1, 2 of 3 van de
connected controller.
Op de poorten van de PoE-voeding
moeten beide groene leds
branden.
De bewoner ontvangt geen oproep van de
videobuitenpost op zijn touchscreen,
smartphone of tablet. Hij hoort alleen een kort
geluidssignaal (± 1s) op de videobuitenpost.

Geen of een slechte
ontvangst van het
wifi-signaal

Controleer of:

Verouderd
besturingssysteem

Controleer of een van de volgende
besturingssystemen geïnstalleerd
is:

• het juiste wifi-netwerk
ingesteld is.
• het wifi-signaal voldoende
sterk is.

• iOS versie 6.0 (of recenter)
• Android versie 4.0 (of
recenter) voor video en
audio (Android versie 2.3,
alleen voor audio)
De audio- en/of videokwaliteit is ondermaats.

Een slechte wifiontvangst

Controleer of het wifi-signaal
voldoende sterk is.

Overbelast netwerk

Je ziet geen deurslotactie in de pop-up met het
oproepscherm.

Slecht contact bij
een aansluitklem

Controleer de verbindingen van de
kabels met de aansluitklemmen.

Er is geen
deurslotactie
geselecteerd in het
submenu
“instellingen van
videobuitenpost”.

Zie Het touchscreen, de tablet of
de smartphone instellen voor
toegangscontrole.
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De lijst met deursloten is leeg.

De deurslotacties zijn
niet of fout
aangemaakt.

Creëer correcte deurslotacties in
de programmeersoftware.

De bewoner ontvangt geen video- en
oproepsignaal.

De Niko Home
Control applicatie is
volledig afgesloten.

Open de Niko Home Control
applicatie. Laat de Niko Home
Control applicatie altijd op de
achtergrond lopen.

De bewoner ziet het videosignaal, maar hoort
geen oproepsignaal.

De mute-functie
(dempen, niet
dempen) van het
touchscreen, de
smartphone of de
tablet is geactiveerd.

Schakel deze functie van het
toestel uit.

4.2.4 Technische gegevens

Videobuitenpost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voedingsspanning: 48 Vdc ± 10%
stroomverbruik: 5 W
omgevingstemperatuur: -30 - 60 °C
afmetingen inbouwdoos: 239 x 89 x 47 mm (HxBxD)
afmetingen buitenpost: 256 x 110 mm (HxB)
resolutie van hd-camera: 720 horizontale tv-lijnen
camerahoek: 130°
lichtgevoeligheid: 1 lux
montage: voor inbouw
beschermingsgraad: IP53
CE-gemarkeerd

PoE-voeding
•
•
•
•
•
•
•
•

geschikt voor touchscreen (550-20102) en videobuitenpost (550-22001 en 550-22002)
type IEEE 802.3af
ingangsspanning: 96 - 264 Vac
uitgangsspanning: 48 V
uitgangsvermogen: 15,4 W
gegevens in via RJ45-poort
gegevens en voeding uit via RJ45-poort
indicatieleds:
• led 1 (ON): groen bij correcte ingangsspanning
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• led 2 (FAULT): rood bij foutmelding
• led 3 (CONNECT): groen bij correcte detectie en aansluiting
•
•
•
•

bedrijfstemperatuur: 0 - 40 °C
bewaartemperatuur: -25 - 65 °C
afmetingen: 36 x 65 x 140 mm (HxBxD)
CE-gemarkeerd
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