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Automatisatie voor uw woning of KMO

 Waarom voor B-Logicx kiezen?

Laat ons, om te beginnen, eerst iets rechtzetten:
Als je deze tekst doorneemt, zal je zien dat we ‘continuïteit’ bovenaan zetten bij de prioriteiten.
Op sommige sites worden we als oud of verouderd omschreven.
Meestal door mensen zonder enige kennis van ons systeem en volledig onterecht.
Er zullen waarschijnlijk systemen zijn die er erg flashy en eenvoudig uitzien.
Dikwijls gaat het dan om zeer eenvoudige systemen die erg weinig aankunnen.

We willen hier toch wel even benadrukken dat dit systeem ontwikkeld is om bestaande klanten verder te helpen.
In tegenstelling tot veel merken met 'snelle instellingen' en veel tekeningetjes, kunnen wij onze klanten al meer dan 20 
jaar bedienen, zonder om de paar jaren een volledig nieuwe, en dure installatie op te dringen.
Op de dag van vandaag, kunnen wij er trots op zijn dat we klanten, met een installatie van begin jaren 1990 up-to-date 
kunnen brengen zonder enorme kosten.
Ook wij kunnen niet in de toekomst kijken, maar we werken altijd met de nieuwste technieken, en (zeker in 
tegenstelling met de meeste anderen) vergeten wij het verleden niet.
Ook die klanten kunnen vandaag hun installatie bedienen met een smartphone.

De elektrische installatie vandaag:
Een elektrische installatie is al lang geen standaard meer. Iedere gebruiker heeft andere noden.
Woningen worden anders geconfigureerd dan bedrijven.
Door onze jarenlange ervaring kennen wij perfect de huidige noden en kunnen we ook vooruit lopen op de toekomst.

Wij ontwikkelen zelf de hard- en software van onze toestellen. Ook de PC software is in eigen huis gemaakt. 
Dit alles samen maakt dat wij alles in eigen handen hebben, en zo kort op de bal kunnen spelen indien nieuwe 
ontwikkelingen dienen te gebeuren of indien de markt dit vraagt.

Onze prioriteiten:
 
1. Continuïteit
Ons belangrijkste punt: we blijven evolueren.
'Oude' en nieuwe modules moeten altijd blijven samenwerken.
We staan erop dat niet alle modules moeten vervangen worden als uw installatie een uitbreiding vraagt.

2. Energiebesparing
Deze dagen draait alles om energie. Zelf groene energie opwekken is één ding, maar ook niet voor iedereen 
weggelegd.
Nog beter is om minder energie te verbruiken. Daarenboven is dat veel makkelijker én goedkoper.
Elke kilowatt die je niet verbruikt, hoef je ook niet te betalen.
De eenvoudigste manier om dat te doen, is :
Ÿ onnodig brandende verlichting uit schakelen (bv door bewegingsmelders).
Ÿ ‘alles uit’ functie activeren als je vertrekt.
Ÿ schemerschakelaar schakelt buitenverlichting uit als het licht wordt.
Ÿ thermostaten uitschakelen als je vertrekt, maar ook als je een raam opent

3.Veiligheid 
Uw elektriciteitsinstallatie is uw eerste, preventieve, beveiliging.
De verlichting gaat gecontroleerd aan en uit, rolluiken gaan automatisch op en neer,...
Een ‘aanwezigheidssimulatie’ kan een aantal gewoonten reproduceren.
 
4. Comfort
Het systeem kan u helpen door de ganse dag. Reeds van bij het opstaan. Onze klok is uw wekker.
We zetten de muziek aan, we steken de verlichting gedimd aan en brengen de badkamer op temperatuur.
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 Waarom een B-Logicx bus?
Simpel antwoord: naast de prijs, voor de eenvoud en uitbreidingsgemak, en de mogelijkheden.

1. Eenvoud.
Mensen hebben soms de indruk dat er later meer mogelijkheden zijn als alle drukknoppen naar de zekeringkast 
getrokken worden. Deze manier van werken heet ‘sterbekabeling’.
Uiteindelijk wordt die ‘hoop draad’ bijna altijd een warboel, zeker als er later aanpassingen moeten gebeuren, en geloof 
ons, dat zal hoogst waarschijnlijk het geval zijn.
Daarom hangen we al onze modules aan elkaar en noemen we het ‘BUS’.
Wat onmiddellijk opvalt is de sterk gereduceerde bekabeling (voor ingangen), en een veel overzichtelijker bord.

2. Uitbreidingsgemak.
Stel: bij de nieuwbouw wordt 1 buskabel naar de zolder getrokken, samen met een lichtpunt en een stopcontact.
Meer niet, enkel om kosten te besparen.
Jaren later wordt de zolder onderverdeeld in meerdere ruimtes.
De busbekabeling die dienst deed als 'drukknop' kan nu uitgebreid worden naar meerdere ingangen en kan een 
nieuwe zekeringkast voorzien van signaal.
Door de nieuwe opbouw kunnen de kamers nu met maximum comfort en minimum inspanning opgebouwd worden.
Ook de traphalverlichting kan nu geschakeld worden van op de bestaande nachthal, enkel door een drukknop in een 
bestaand gat bij te klikken en te programmeren.

Maw een ganse ruimte kan verbouwd worden zonder de ganse woning open te kappen om met de leidingen tot aan de 
zekeringkast in de garage te geraken.

3. Mogelijkheden.
Ons systeem is geen WYSIWYG (What You See Is What You Get).
Integendeel, je krijgt veel meer dan wat je op het eerste gezicht ziet.
Logische functies zitten aan boord van alle RLM's (relaismodules) het is enkel een kwestie van ze te activeren.
Met andere woorden: hoe meer modules, hoe meer functies.
Elke drukknopmodule heeft extra ruimte voor automatisatie aan boord. Die wordt enkel niet standaard getoond om het 
niet ingewikkeld te laten lijken. Als starter heb je deze zeker al niet nodig.

Daar waar mogelijk, bouwen we zelfs logica in modules en hoef je alleen maar je voorwaarden te stellen.
Als de sensor het licht niet moet aansteken omdat het buiten nog te licht is, hoef je geen logische functie op te offeren, 
neen, dit kan je de bewegingsmelder intern laten regelen.
Het systeem is opgebouwd uit modules die op zich kunnen werken zonder dat ze andere modules nodig hebben.

Normaal gezien heb je een netwerkmodule voor de programmatie. Dus heb je bij ons ook direct, en zonder meerkost 
het gebruikt van apps.
Geen extra server voor internettoegang, geen extra kosten dus, maar ook geen kosten voor de apps, want die zijn bij 
ons altijd volledig GRATIS.

Technisch:
Ÿ We schrijven de EIB buskabel voor, maar je kan hiervan perfect afwijken om zo bv bestaande situaties op te 

vangen.
Ÿ Geen voorgeschreven structuur van bekabeling. Ster, ring, gecombineerd? Je legt de kabel waar het je best past. 

Achteraf aanpassen is dus zeer eenvoudig. 
Ÿ Grotere installaties of lange afstanden kunnen we altijd opvangen door installaties elektrisch op te splitsen, en met 

linkmodules aan elkaar te koppelen.
Ÿ Qua bekabeling kan je het niet makkelijker vinden, daarom perfect voor de doe-het-zelver en ideaal voor de 

vakman.
Ÿ Je koopt enkel wat je nodig hebt en houdt de startkost dus laag. Achteraf uitbreiden blijft eenvoudig en goedkoop. 

Het is niet omdat je een module bij plaatst dat nog verborgen kosten naar boven komen.
Ÿ Aangezien we niet met een centrale processor werken, blijven de kosten laag, en kunnen we de functionaliteit 

maximaal houden. Eens de beperkingen van een controller bereikt zijn, is het verhaal afgelopen. Bij ons weet je op 
voorhand dat je meer dan 3500 (drieduizendvijfhonderd) modules in 1 installatie kwijt kan. 
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Principeschema
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Principeschema zekeringkast
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DesignRulesp1/2

Design rules

RoHS
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Design rules

Systeem:
Een B-Logicx Systeem bestaat uit minimum 1 bus.
In de meeste gevallen bestaat een (particuliere woning) slechts uit 1 bus. 
Op het principeschema gaat het dus enkel over BUS1A.

Bus:
Een  heeft altijd een voeding (VOE24) en een busmonitor (BMM), met max 70 modules met Bus
een maximum kabellengte (EIB-kabel) van 450m

Bus Coupler:
Wanneer je de 70 modules of de 450m overschrijdt, kan je de Bus Coupler (BLM) gebruiken.
Je gebruikt ze: 
Ÿ als je 2 voedingen in je installatie wil/moet zetten
Ÿ als je 2 onderdelen van je installatie galvanisch wil scheiden
Voorbeeld: Een BLM gebruik je als je 2 aansluitende woningen (bv kangoeroewoning) elektrisch 
van elkaar wil scheiden, en toch met elkaar wil laten communiceren.
2 bussen met een BLM verbonden vormen een Line.
Belangrijk: in een Line kan max 1 BLM geplaatst worden!

DesignRulesp/2
RoHS

Line Coupler:
1) HUB:
Als je meer dan 3 bussen moet koppelen, heb je minstens 2 Lines. 
Om 2 lines te koppelen gebruik je een HUB. Er is 1 type HUB, nl: BKM
Je kan Lines opbouwen tot het max. aantal modules (4000) is bereikt.
Het aantal HUB’s in een Line is beperkt tot het max. aantal modules (4000) is bereikt.

2) Bridge:
Een Bridge kies je in functie van de noden en bestaat uit meerdere vormen:
Ÿ BR4: bekabelde bridge: kan een afstand tot 1200m overbruggen.
Ÿ WBR: wireless bridge: kan een afstand tot 30m (in open ruimte) overbruggen
Ÿ IL: netwerk bridge: kan via het lokale netwerk of het internet verbinden
Het belangrijkste kenmerk van de Bridge is dat deze altijd bestaat uit 2 componenten, 

waartussen een signaal loopt dat GEEN bussignaal is en waarvan NIET kan afgetakt 
worden.

De kabellengte tussen de 2 brigde-componenten telt niet mee in de bus-kabellengte.

Opmerking:

Ÿ Bus Couplers, Line Couplers en Bridges zorgen altijd voor een galvanische scheiding.
Bekabelde Bridges en Interfaces genieten altijd de voorkeur op draadloze toestellen.
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Overzicht
Uitgangen

Ÿ RLM-1R, Relaismodule enkelpolig wisselcontact
Ÿ RLM-4R, Quad relaismodule 4 enkelpolige wisselcontacten
Ÿ R4I6, Quad relaismodule 4 enkelpolige wisselcontacten + 6 ingangen
Ÿ R4I6-R, Duo rolmodule + 6 ingangen
Ÿ RLL, Relaismodule 4 signaalrelais
Ÿ DIM1K-0-10V, Dimmodule 0-10V
Ÿ DIM1K-1-10V, Dimmodule 1-10V
Ÿ DIM-300-1K, VADimmodule 300W/230
Ÿ DIM-LED-1K-RC, LED dimmer 200W/230VAC, fase afsnijdend
Ÿ DIM-LED-1K-RL, LED dimmer 200W/230VAC, fase aansnijden
Ÿ DIM2K-PWM-100, Dimmer voor LED strips 24VDC, 2x100W NIEUW (jan 2022)
Ÿ DIM1K-PWM-200, Dimmer voor LED strips 24VDC, 1x200W NIEUW (jan 2022)
Ÿ DIM-RGBW, Dimmer voor RGBW LED strips 24VDC, 100W VERWACHT (mrt 2023)
Ÿ DIM-RGBW-DMX, Dimmer voor RGBW met DMX uitgang VERWACHT (mrt 2023)
Ÿ DAS, DALI dimmer voor 1 zone
Ÿ DAM, BLX DALI dimmer voor 4 zones
Ÿ DAG, BLX Dali gateway voor DAM
Ÿ D1I4, Dimmer met 4 optisch gescheiden ingangen
Ÿ DMXM, RGB stuurmodule
Ÿ BM8, Belmodule 8 tonen
Ÿ Algemene info:

Ÿ Dimmers: sferen instellen en bedienen
Ÿ Rolluiksuring 230V
Ÿ Rolluiksturing 24V

Ingangen
Ÿ INM2, Drukknopmodule 2 aansluitingen
Ÿ INM4, Drukknopmodule 4 aansluitingen
Ÿ INM6, Drukknopmodule 6 aansluitingen
Ÿ INM-6K6L-24V, LEDDrukknopmodule 6 drukknoppen + 6 ’s
Ÿ INM4-MOD, Ingangsmodule 4 optisch gescheiden ingangen
Ÿ EXU12-24, AC DCExterne spanningsdetector 12-12V ( & )
Ÿ EXU230, AC DCExterne spanningsdetector 230V ( & )
Ÿ EXU400, AC DCExterne spanningsdetector 400V ( & )
Ÿ INPUT-0-10V, Analoge spanningsdetector 0-10VDC
Ÿ RTC, Real-time klok

Sensoren
Ÿ BDM, Bewegingsmelder
Ÿ BDM-PL, Plafond bewegingsmelder
Ÿ BDM-O, Opbouw bewegingsmelder
Ÿ BDM-HYDRO, Opbouw bewegingsmelder
Ÿ BDM-IP54, Bewegingsmelder buiten
Ÿ TSM, Temperatuursensor
Ÿ TVK, Temperatuursensor verwarmen & koelen
Ÿ LDM, Lichtsensor
Ÿ WSM, Windsensor

Toegangscontrole
Ÿ KPD, Keypad opbouw 124 codes + mastercode NIEUW (mrt 2022)
Ÿ KPD-I, Keypad inbouw 124 codes + mastercode NIEUW (mrt 2022)
Ÿ Codeklavier opbouw 45 codes + mastercode (enkel binnen)KLA, 
Ÿ KLA-I, Codeklavier inbouw 45 codes + mastercode (enkel binnen)
Ÿ KLT, Codeklavier voor Bticino codeklavieren 45 codes + mastercode
Ÿ FAK, Communicatiemodule Fasttel codeklavieren
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Info
Ÿ LOGISCHE FUNCTIES, And, or & loop
Ÿ INSTALLATIE, Nieuwe module in de installatie opnemen, Module/installatie controleren

Overzicht

Audio
Ÿ ASD, Communicatiemodule Art Sound multiroom
Ÿ ASD-ART24, Communicatiemodule Art Sound multiroom
Ÿ AUD, Communicatiemodule Audac multi-zone
Ÿ NUV, Communicatiemodule Nuvo multiroom

Voeding
Ÿ VOE-100-24, Voeding 230VAC -> 24VDC, 4.2A
Ÿ VOE-24-5, Voeding 24VDC -> 5VDC, 2A
Ÿ Bus controlemodules

◦ Bus monitor module busbewakingBMM, 

◦ LEM, Line equilizer module
Ÿ Bus uitbreidings modules

◦ Bus link moduleBLM, 

◦ module BKM, Bus koppel verwacht midden 2023

◦ BR4, Bekabelde bridge verwacht midden 2023

◦ WBR, Draadloze bridge verwacht midden 2023

◦ moduleBKM, Bus koppel  verwacht midden 2023

◦ Internet link moduleIL, 
Ÿ Een (elektrische) installatie opstarten

Varia
Ÿ DRA, Aansluitdraad
Ÿ LED3BL, SignalisatieLED 3mm 
Ÿ ZOE, Zoemer 5VDC
Ÿ BR6, Verbindingsrail 6x1 modulaire toestellen
Ÿ BR6-4M, Verbindingsrail 6x4 modulaire toestellen  
Ÿ RCF, RC-filter
Ÿ IPAD-DOCK, iPad dockingstation iPad2
Ÿ IPADAIR-DOCK, iPad dockingstation iPadAir

Starterskits
Ÿ STARTK-R8I24, starterskit 8 uitgangen + 24 ingangen
Ÿ STARTK-R8I12-BHS, starterskit 8 uitgangen + 12 ingangen + BHS

Software
Ÿ BLConfigConfiguratie software
Ÿ PCTouch, Touchscreen software
Ÿ BLServerMSG, Software om PC af te sluiten via buscommando

Bus communicatie
Ÿ NWM / NWX, Netwerkmodule communicatie 1 kanaal
Ÿ NWM-2, Netwerkmodule  communicatie 2 kanalen
Ÿ USB, Bekabelde USB communicatiemodule verwacht midden 2023

Ÿ WUSB, Draadloze USB communicatiemodule verwacht midden 2023

Ÿ BHS, Home Server
Ÿ STM, Statusmodule

Display’s
Ÿ TDM, Touchscreen display 2x4 knoppen, thermo & audio
Ÿ DST, Display temperatuur
Ÿ DSM, Display muziek
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UITGANGEN
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UITGANGEN

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting RLM-1R

Deze module is een van de basismodules. Ze zorgt voor de 
bediening van externe verbruikers zoals verlichting, stopcontacten, 
poorten, ed…

Het contact is een potentiaal vrij wisselcontact en kan daardoor dus 
ook gebruikt worden voor allerlei sturingen.

Iedere module heeft een eigen timer (bv trappenhuisautomaat).
De timer is altijd instelbaar in minuten of seconden.

Deze module wordt ook gebruikt voor de rolluiksturing.

Elke RLM heeft 3 logische functies aan boord die je vrij kan 
activeren.
AND (EN) met 5+1 voorwaarden
OR (OF) met 5+1 voorwaarden
Loop met 80 acties (bv alles uit)

Door de instelling van verschillende parameters kan je de module 
volledig naar je hand zetten.
Ÿ Het contact kan inschakelen bij opstart (veiligheid in de kelder)
Ÿ Het contact kan geïnverteerd worden (bij 'Set' gaat de relais dan 

in rust, bv verhoogde bedrijfszekerheid)
Ÿ De frontknop op de module kan ze omschakelen of in de 

adresseermode zetten.
Ÿ Bergingfunctie schakelt de verlichting uit die je vergeten bent.
Ÿ ...

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.  

p1/2

MONTAGE:

Meerdere modules kunnen (naast elkaar) gevoed worden via een 
voedingsrail (BR6).

RLM, Relaismodule enkelpolig wisselcontact

De module schakelt mogelijk 230VAC. Neem steeds de nodige 
voorzorgen bij installatie en onderhoud

WAARSCHUWING

RoHS

230V 
AC/DC
16A

no nc

c



Automatisatie voor uw woning of KMO

UITGANGENp2/2

RLM, Relaismodule enkelpolig wisselcontact

RoHS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN SCHAKELCONTACT

PARAMETER WAARDE

Aantal polen 1

Type contact Wisselcontact (NO-C & NC-C)

Max schakelvermogen resistief 4000VA@250VAC, 480W@30VDC

Max schakelvermogen inductief 2000VA@250VAC, 240W@30VDC

Stroom resistief (cosɸ = 1) 16A@250VAC, 16A@30VDC

Stroom inductief (cosɸ = 0,4) 8A@250VAC, 8A@30VDC

Max schakelspanning 250VAC, 125VDC

Max schakelstroom 16A

Contactweerstand 30Mῼ

Isolatieweerstand 1000Mῼ@500V

Max  schakelingen  per  uur 1800 (belast)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID RLM

Montage DIN rail

Afmetingen (h x b x d) 93x17,5.x72mm, 1 module (DIN)

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN BUSAANSLUITING

PARAMETER WAARDE

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom (relais inactief) 0,004A@24VDC

Bus ingangsstroom (relais actief) 0.03A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 



Automatisatie voor uw woning of KMO

UITGANGEN

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting RLM-4R

Deze module is een van de basismodules. Ze zorgt voor de 
bediening van externe verbruikers zoals verlichting, stopcontacten, 
poorten, ed…

Het contact is een potentiaal vrij wisselcontact en kan daardoor dus 
ook gebruikt worden voor allerlei sturingen.

Iedere module heeft een eigen timer (bv trappenhuisautomaat).
De timer is altijd instelbaar in minuten of seconden.

Deze module wordt ook gebruikt voor de rolluiksturing.

Elke RLM heeft 3 logische functies aan boord die je vrij kan 
activeren.
AND (EN) met 5+1 voorwaarden
OR (OF) met 5+1 voorwaarden
Loop met 80 acties (bv alles uit)

Door de instelling van verschillende parameters kan je de module 
volledig naar je hand zetten.
Ÿ Het contact kan inschakelen bij opstart (veiligheid in de kelder)
Ÿ Het contact kan geïnverteerd worden (bij 'Set' gaat de relais dan 

in rust, bv verhoogde bedrijfszekerheid)
Ÿ De frontknop op de module kan ze omschakelen of in de 

adresseermode zetten.
Ÿ Bergingfunctie schakelt de verlichting uit die je vergeten bent.
Ÿ ...
 

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding 

p1/2

MONTAGE:

Meerdere modules kunnen (naast elkaar) gevoed worden via een 
voedingsrail (BR6-4M).

RLM-4R, Quad relaismodule 4 enkelpolige wisselcontacten

De module schakelt mogelijk 230VAC. Neem steeds de nodige 
voorzorgen bij installatie en onderhoud

WAARSCHUWING

RoHS

(4x 230V 
AC/DC
16A)

no nc

c

no nc

c

no nc

c

no nc

c



Automatisatie voor uw woning of KMO

UITGANGENp2/2

RLM-4R, Quad relaismodule 4 enkelpolige wisselcontacten

RoHS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN SCHAKELCONTACTEN

PARAMETER WAARDE

Aantal polen 4

Type contact Wisselcontact (NO-C & NC-C)

Max schakelvermogen resistief 4000VA@250VAC, 480W@30VDC

Max schakelvermogen inductief 2000VA@250VAC, 240W@30VDC

Stroom resistief (cosɸ = 1) 16A@250VAC, 16A@30VDC

Stroom inductief (cosɸ = 0,4) 8A@250VAC, 8A@30VDC

Max schakelspanning 250VAC, 125VDC

Max schakelstroom 16A

Contactweerstand 30Mῼ

Isolatieweerstand 1000Mῼ@500V

Max  schakelingen  per  uur 1800 (belast)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN ALGEMEEN

PARAMETER WAARDE

Product ID RLM-4R

Montage DIN rail

Afmetingen (h x b x d) 105x72x65mm, 4 modules (DIN)

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN BUSAANSLUITING

PARAMETER WAARDE

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom (relais inactief) 0,016A@24VDC

Bus ingangsstroom (relais actief) 0.12A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 



Automatisatie voor uw woning of KMO

UITGANGEN

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting R4I6

Deze module zorgt voor de bediening van externe 
verbruikers zoals verlichting, stopcontacten, poorten, ed...

Elk contact is een potentiaal vrij wisselcontact en kan 
daardoor dus ook gebruikt worden voor allerlei sturingen.

In de basistoestand (J1 gesloten) is de module LOW COST. 
Ze hoeft niet geprogrammeerd worden.
De ingangen van deze module moeten in ster bekabeld 
worden. Daarom is ze dus perfect geschikt om een klassieke 
teleruptorschakeling te vervangen. 

Deze module bevat 4 modules van het type 'RLM' en 1 
module type 'INM6' met optisch gescheiden ingangen.
Je kan de volledige functionaliteit activeren wanneer je maar 
wil. (J1 open)

In standaardinstallaties kunnen deze modules ook perfect 
toegepast worden als je ingangen in het bord nodig hebt.

p1/2

ZELFSTANDIGE WERKING:
Om een klassieke teleruptorschakeling te vervangen is de volgende werking voorzien:
Ÿ Ingang 1: schakelt relais 1 om bij elke impuls.
Ÿ Ingang 2: schakelt relais 2 om bij elke impuls. 
Ÿ Ingang 3: schakelt relais 3 om bij elke impuls.
Ÿ Ingang 4: schakelt relais 3 om bij elke impuls.
Ÿ Ingang 5: schakelt alle uitgangen aan
Ÿ Ingang 6: schakelt alle uitgangen uit
Deze module kan later volledig geactiveerd worden (zie hieronder)

R4I6, Quad relaismodule 4 enkelpolige wisselcontacten + 6 ingangen

De module schakelt mogelijk 230VAC. Neem steeds de nodige voorzorgen bij installatie en onderhoud
WAARSCHUWING

RoHS

no c nc no c nc no c nc no c nc

Quad relaismodule + 6 in

data

R4I6

1 2 3

bus

4 In

+ data -

bus

I5 I6 -

in

-I2 I3 I4I1

bus

J1

4x 230V 
AC/DC
16A

BUS WERKING:
Om deze module volledig zelf te kunnen programmeren en zo te combineren met andere modules (zoals lichtsensors, 
bewegingsmelders,...) moet:
Ÿ jumper 'J1' verwijderd worden 
Ÿ de 'Data' aansluiting van de bus tussen de modules onderling doorverbonden worden.

Ingang 1 t/m 6 behoren toe aan de ingebouwde INM en zijn dus vrij programmeerbaar.
Uitgang 1 t/m 4 zijn 4 afzonderlijke RLM modules en dus vrij programmeerbaar.
Voor de respectievelijke details verwijzen we je door naar de INM en RLM handleiding.
ALLE functionaliteit van onze standaard modules zit ook in deze modules!



Automatisatie voor uw woning of KMO

UITGANGENp2/2
RoHS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN SCHAKELCONTACTEN

PARAMETER WAARDE

Aantal polen 4

Type contact Wisselcontact (NO-C & NC-C)

Max schakelvermogen resistief 4000VA@250VAC, 480W@30VDC

Max schakelvermogen inductief 2000VA@250VAC, 240W@30VDC

Stroom resistief (cosɸ = 1) 16A@250VAC, 16A@30VDC

Stroom inductief (cosɸ = 0,4) 8A@250VAC, 8A@30VDC

Max schakelspanning 250VAC, 125VDC

Max schakelstroom 16A

Contactweerstand 30Mῼ

Isolatieweerstand 1000Mῼ@500V

Max  schakelingen  per  uur 1800 (belast)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN ALGEMEEN

PARAMETER WAARDE

Product ID R4I6

Montage DIN rail

Afmetingen (h x b x d) 105x106 x65mm, 6 modules (DIN)

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN INGANGEN

PARAMETER WAARDE

Type Potentiaal vrije contacten gebruiken 

Isolatieweerstand 5000Vrms

R4I6, Quad relaismodule 4 enkelpolige wisselcontacten + 6 ingangen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN BUSAANSLUITING

PARAMETER WAARDE

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom (relais inactief) 0,018A@24VDC

Bus ingangsstroom (relais actief) 0.14A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 



Automatisatie voor uw woning of KMO

UITGANGEN

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting R4I6-R

Deze module kan 2 rolluiken, onafhankelijk van elkaar, 
aansturen.

In de basistoestand (J1 gesloten) is de module LOW COST. 
Ze hoeft niet geprogrammeerd worden.
De ingangen van deze module moeten in ster bekabeld 
worden. Daarom is ze dus perfect geschikt om een klassieke 
teleruptorschakeling te vervangen. 

Deze module bevat 4 modules van het type 'RLM' en 1 
module type 'INM6' met optisch gescheiden ingangen.
Je kan de volledige functionaliteit activeren wanneer je maar 
wil. (J1 open)

p1/2

ZELFSTANDIGE WERKING:
Om een klassieke rolluikschakeling te vervangen/maken is de volgende werking voorzien:
Ÿ Ingang 1: Stuurt rolluik 1 op of stopt bij elke impuls .
Ÿ Ingang 2: Stuurt rolluik 1 neer of stopt bij elke impuls. 
Ÿ Ingang 3: Stuurt rolluik 2 op of stopt bij elke impuls.
Ÿ Ingang 4: Stuurt rolluik 2 neer of stopt bij elke impuls.
Ÿ Ingang 5: Stuurt de 2 rolluiken op
Ÿ Ingang 6: Stuurt de 2 rolluiken neer
Deze module kan later volledig geactiveerd worden (zie hieronder)

R4I6-R, Duo rolmodule + 6 ingangen

De module schakelt mogelijk 230VAC. Neem steeds de nodige voorzorgen bij installatie en onderhoud
WAARSCHUWING

RoHS

BUS WERKING:
Om deze module volledig zelf te kunnen programmeren en zo te combineren met andere modules (zoals lichtsensors, 
bewegingsmelders,...) moet:
Ÿ jumper 'J1' verwijderd worden 
Ÿ de 'Data' aansluiting van de bus tussen de modules onderling doorverbonden worden.

Ingang 1 t/m 6 behoren toe aan de ingebouwde INM en zijn dus vrij programmeerbaar.
Uitgang 1 t/m 4 zijn 4 afzonderlijke RLM modules en dus vrij programmeerbaar.
Voor de respectievelijke details verwijzen we je door naar de INM en RLM handleiding.
ALLE functionaliteit van onze standaard modules zit ook in deze modules!

L

M

L

M

Duo rolmodule

+ data -

R4I6-R

bus

In

+ data -

bus

I5 I6 -

in

-I2 I3 I4- I1

bus

J1

L L

1 2



Automatisatie voor uw woning of KMO

UITGANGENp2/2
RoHS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN SCHAKELCONTACTEN

PARAMETER WAARDE

Aantal polen 4

Type contact Wisselcontact (NO-C & NC-C)

Max schakelvermogen resistief 4000VA@250VAC, 480W@30VDC

Max schakelvermogen inductief 2000VA@250VAC, 240W@30VDC

Stroom resistief (cosɸ = 1) 16A@250VAC, 16A@30VDC

Stroom inductief (cosɸ = 0,4) 8A@250VAC, 8A@30VDC

Max schakelspanning 250VAC, 125VDC

Max schakelstroom 16A

Contactweerstand 30Mῼ

Isolatieweerstand 1000Mῼ@500V

Max  schakelingen  per  uur 1800 (belast)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN ALGEMEEN

PARAMETER WAARDE

Product ID R4I6-R

Montage DIN rail

Afmetingen (h x b x d) 105x106 x65mm, 6 modules (DIN)

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN INGANGEN

PARAMETER WAARDE

Type Potentiaal vrije contacten gebruiken 

Isolatieweerstand 5000Vrms

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN BUSAANSLUITING

PARAMETER WAARDE

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom (relais inactief) 0,018A@24VDC

Bus ingangsstroom (relais actief) 0.14A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

R4I6-R, Duo rolmodule + 6 ingangen



PRODUCTBESCHRIJVING:

OPMERKINGEN:

Aansluiting RLL

RLL, Relaismodule 4 signaalcontacten

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID RLL

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,03A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Afmetingen (h x b x d) 112x70x25mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

Deze module heeft 4 signaalrelais aan boord.
Elk contact is een potentiaal vrij wisselcontact en kan daardoor dus 
ook gebruikt worden voor allerlei sturingen.

Elke relais heeft een eigen timer (bv trappenhuisautomaat), die 
altijd instelbaar is in minuten of seconden.

Deze module wordt ook gebruikt voor de rolluiksturing.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de 
handleiding

Zorg ervoor dat deze module GEEN spanningen schakelt.

Als je dat toch doet, creëer je mogelijk gevaarlijke situaties en 
vervalt de garantie.

Deze module moet altijd in een aparte (zelf te voorziene) aftak-
/inbouwdoos gemonteerd worden.

Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding 
voor je deze module op de bus aansluit.

UITGANGENp1/2
RoHS



Automatisatie voor uw woning of KMO

UITGANGENp2/2

RLL, Relaismodule 4 signaalcontacten 24V

RoHS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN SCHAKELCONTACTEN

PARAMETER WAARDE

Type contact Wisselcontact (NO-C & NC-C)

Max schakelvermogen resistief 30W

Max schakelvermogen inductief NIET GESCHIKT!!!

Stroom resistief (cosɸ = 1) 1A@24VDC

Max schakelspanning 24VDC

Max schakelstroom 1A

Contactweerstand 100mῼ

Isolatieweerstand 1000Mῼ@500V

Max  schakelingen  per  uur 1800 (belast)



UITGANGEN

PRODUCTBESCHRIJVING:
Deze module is een variant van de basismodule. Ze zorgt voor de 
bediening van externe verbruikers zoals verlichting, stopcontacten, 
poorten, ed… op plaatsen waar de busbekabeling fysiek niet 
getrokken kan worden.

Ze is dus voorzien voor oa ‚vergeten’ locaties zoals rolkasten,...

Het contact is een potentiaal vrij wisselcontact en kan daardoor dus 
ook gebruikt worden voor allerlei sturingen.

Deze module wordt ook gebruikt voor de rolluiksturing. 

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding 

p1/2

MONTAGE:

Deze module wordt steeds geleverd in 2 delen.
De module die fysiek met de bus verbonden wordt, wordt in een 
inbouwdoos (bv achter drukknoppen,... ) gemonteerd.
De module met de contacten kan als opbouwmodule of op een DIN-
rail gemonteerd worden.

De te overbruggen afstand (in open ruimte) maar is  is ong. 50m, 
sterk afhankelijk van de omgevingsfactoren.
Test daarom eerst, voor je de modules een definitieve locatie geeft.

Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

Automatisatie voor uw woning of KMO

WRL Quad relaismodule 4 enkelpolige wisselcontacten draadloos

De module schakelt mogelijk 230VAC. Neem steeds de nodige 
voorzorgen bij installatie en onderhoud

WAARSCHUWING

RoHS

Aansluiting WRL
De schakelmodule is een aangepast toestel van het merk ‚Sonoff’.
Wij hebben de instellingen dus aangepast, waardoor ze zich niet 
meer gedraagt als een standaard module.
Informatie die je oa op internet zou opzoeken mag je negeren.
Deze modules kunnen enkel door onze bus (software, apps en 
automatisatie) aangestuurd worden.

De ‚Zender’ en ‚Ontvanger’ zijn op elkaar afgestemd (gepaard) en 
horen altijd bij elkaar.

OPMERKING

http://www.b-logicx.be
http://www.b-logicx.be


UITGANGENp2/2

Automatisatie voor uw woning of KMO

RoHS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN SCHAKELCONTACTEN

PARAMETER WAARDE

Aantal polen 4

Type contact Wisselcontact (NO-C & NC-C)

Max schakelvermogen resistief 2500VA@250VAC, 336W@30VDC

Stroom resistief (cosɸ = 1) 10A@250VAC, 10A@30VDC

Max schakelspanning 380VAC, 110VDC

Max schakelstroom 10A

Contactweerstand 50Mῼ

Isolatieweerstand 250Mῼ@500VDC

Aansluitignen Schroefklemmen  2.5mm²

Afmetingen (h x b x d) 145x90x34mm, 7.2 modules (DIN)

Werkingstemperatuur 10°C -> 40°C

Montage DIN rail of wandmontage

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN ALGEMEEN

PARAMETER WAARDE

Product ID WRL

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN BUSAANSLUITING

PARAMETER WAARDE

Busaansluiting WAGO steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,025A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

WRL Quad relaismodule 4 enkelpolige wisselcontacten draadloos



PRODUCTBESCHRIJVING

Aansluiting ST2

ST2, Draadloos bedienbaar stopcontact (2st)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN BUSAANSLUITING

Deze module bestaat uit een „zender“ die (typisch achter een 
drukknop) in de ruimte geplaatst wordt, enerzijds.
En 4 stopcontacten, anderzijds.

UITGANGENp1/1
RoHS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN SCHAKELCONTACT

PARAMETER WAARDE

Aantal stopcontacten 2x1

Type contact Schakelbare contactdoos

Stroomvoorziening 90-250VAC

Max schakelvermogen 2200W/10A@230AC

Kleur Wit

Afmetingen (h x b x d) 104x73x55

MONTAGE

De te overbruggen afstand (in open ruimte) i aar is s ong. 50m, m
sterk afhankelijk van de omgevingsfactoren.
Test daarom eerst, voor je de zender een definitieve locatie geeft.

Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

De schakelmodule is een aangepast toestel van het merk ‚Sonoff’.
Wij hebben de instellingen dus aangepast, waardoor ze zich niet 
meer gedraagt als een standaard module.
Informatie die je oa op internet zou opzoeken mag je negeren.
Deze modules kunnen enkel door onze bus (software, apps en 
automatisatie) aangestuurd worden.

De ‚Zender’ en ‚Ontvanger’ zijn op elkaar afgestemd (gepaard) en 
horen altijd bij elkaar.

OPMERKING

PARAMETER WAARDE

Busaansluiting WAGO steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,025A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Afmetingen (h x b x d) 47x51x17mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

http://www.b-logicx.be
http://www.b-logicx.be


PRODUCTBESCHRIJVING

Aansluiting ST4

ST4, Draadloos bedienbaar stopcontact (4st)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN BUSAANSLUITING

Deze module bestaat uit een „zender“ die (typisch achter een 
drukknop) in de ruimte geplaatst wordt, enerzijds.
En 4 stopcontacten, anderzijds.

UITGANGENp1/1
RoHS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN SCHAKELCONTACT

PARAMETER WAARDE

Aantal stopcontacten 4x1

Type contact Schakelbare contactdoos

Stroomvoorziening 90-250VAC

Max schakelvermogen 2200W/10A@230AC

Kleur Wit

Afmetingen (h x b x d) 104x73x55

MONTAGE

De te overbruggen afstand (in open ruimte) aar is is ong. 50m, m
sterk afhankelijk van de omgevingsfactoren.
Test daarom eerst, voor je de zender een definitieve locatie geeft.

Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

De schakelmodule is een aangepast toestel van het merk ‚Sonoff’.
Wij hebben de instellingen dus aangepast, waardoor ze zich niet 
meer gedraagt als een standaard module.
Informatie die je oa op internet zou opzoeken mag je negeren.
Deze modules kunnen enkel door onze bus (software, apps en 
automatisatie) aangestuurd worden.

De ‚Zender’ en ‚Ontvanger’ zijn op elkaar afgestemd (gepaard) en 
horen altijd bij elkaar.

OPMERKING

PARAMETER WAARDE

Busaansluiting WAGO steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,025A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Afmetingen (h x b x d) 47x51x17mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

http://www.b-logicx.be
http://www.b-logicx.be


Automatisatie voor uw woning of KMO

UITGANGEN

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting DIM1K-0-10V

Deze module levert een 0-10V signaal voor het aansturen van 
vermogendimmers of elektronische ballasten.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.  

p1/1

DIM1K-0-10V, Dimmodule 0-10V

Ÿ Bij gebruik van elektronische ballasten is het mogelijk dat de 
voedingsspanning van de ballast ook onderbroken moet worden. 
Hiervoor moet een bijkomende RLM voorzien worden.
Via de software koppelen we die modules dan aan elkaar.

Ÿ Kort indrukken van de frontknop zal de toestand van de dimmer 
omkeren van maximum naar minimum en omgekeerd. Dimmen is 
niet mogelijk met de frontknop.

OPMERKINGEN:

RoHS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID DIM1K-0-10V

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,08A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Montage DIN rail

Afmetingen (h x b x d) 93x17,5x72mm, 1 module

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

-
+

0-10VDC
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UITGANGEN

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting DIM1K-1-10V

Deze module levert een 1-10V signaal voor het aansturen van 
vermogendimmers of elektronische ballasten.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.  

p1/1

DIM1K-1-10V, Dimmodule 1-10V

Ÿ Bij gebruik van elektronische ballasten is het mogelijk dat de 
voedingsspanning van de ballast ook onderbroken moet worden. 
Hiervoor moet een bijkomende RLM voorzien worden.
Via de software koppelen we die modules dan aan elkaar.

Ÿ Kort indrukken van de frontknop zal de toestand van de dimmer 
omkeren van maximum naar minimum en omgekeerd. Dimmen is 
niet mogelijk met de frontknop.

OPMERKINGEN:

RoHS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID DIM1K-1-10V

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,08A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Montage DIN rail

Afmetingen (h x b x d) 93x17,5x72mm, 1 module

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

-
+

1-10VDC
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UITGANGEN

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting DIM-300-1K

Dimmodule, geschikt voor het aansturen van 230VAC/300W 
belastingen (inductief).

Het uitgangssignaal varieert tussen 0 en 230VAC.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.  

p1/2

DIM-300-1K, Dimmodule 300W/230VAC

RoHS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID DIM-300-1K

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,08A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Ingangsspanning 230VAC

Vermogen uitgang 300W@230VAC (inductief)

Vermogen aansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Montage DIN rail

Afmetingen (h x b x d) 105x72x65mm, 4 modules

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

Kort indrukken van de frontknop zal de toestand van de dimmer 
omkeren van maximum naar minimum en omgekeerd. 
Dimmen is niet mogelijk met de frontknop.

OPMERKINGEN:
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Door een kortsluiting in een lamp kan het gebeuren dat de zekering van een dimmodule doorslaat.
Als de module zonder spanning zit, wordt dit weergegeven door de led ‚DIM’ die zeer snel flikkert (flauw brandt).
Op dat moment moet je nameten of de module nog gevoed wordt met 230VAC. Kijk de automaten na.
Als er toch nog spanning geleverd wordt, en de led ‚DIM’ flikkert snel, wil dat zeggen dat de zekering stuk is.

Vervang de originele glaszekering door een model van hetzelfde type, nl 2A traag. 
Plaats zeker geen zekering met een hogere waarde. Dit kan leiden tot schade en gevaarlijke situaties.

Om de zekering te vervangen:
1. Zet de spanning uit voor je verder gaat met de volgende stappen.
2. Open het deksel van de module met een schroevendraaier in de voorziene gleuven links of rechts.
3. Haal het deksel van de zekeringhouder. De zekering komt automatisch mee met het deksel.
4. Schuif de zekering uit het deksel en vervang ze door een nieuwe.
5. Plaats het deksel van de zekering houder terug op zijn plaats.
6. Sluit het deksel van de module terug.
7. Zet de spanning van de module terug aan.

UITGANGENp2/2

DIM-300-1K, Dimmodule 300W/230VAC

RoHS

VERVANGEN ZEKERING
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UITGANGENp1/2

DIM-LED-1K-RC, Mosfetdimmer met fase afsnijding

RoHS

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting DIM-LED-1K-RC

Dimmodule, geschikt voor het aansturen van 230VAC/150W LED-
lampen en voedingen, fase afsnijdend.

Het uitgangssignaal varieert tussen 0 en 230VAC.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.  

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID DIM-LED-1K-RC

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,08A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Ingangsspanning 230VAC

Vermogen uitgang 150W@230VAC

Vermogen aansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Montage DIN rail

Afmetingen (h x b x d) 105x72x65mm, 4 modules

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

Kort indrukken van de frontknop zal de toestand van de dimmer 
omkeren van maximum naar minimum en omgekeerd. 
Dimmen is niet mogelijk met de frontknop.

OPMERKINGEN:
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Door een kortsluiting in een lamp kan het gebeuren dat de zekering van een dimmodule doorslaat.
Als de module zonder spanning zit, wordt dit weergegeven door de led ‚DIM’ die zeer snel flikkert (flauw brandt).
Op dat moment moet je nameten of de module nog gevoed wordt met 230VAC. Kijk de automaten na.
Als er toch nog spanning geleverd wordt, en de led ‚DIM’ flikkert snel, wil dat zeggen dat de zekering stuk is.

Vervang de originele glaszekering door een model van hetzelfde type, nl 2A traag. 
Plaats zeker geen zekering met een hogere waarde. Dit kan leiden tot schade en gevaarlijke situaties.

Om de zekering te vervangen:
1. Zet de spanning uit voor je verder gaat met de volgende stappen.
2. Open het deksel van de module met een schroevendraaier in de voorziene gleuven links of rechts.
3. Haal het deksel van de zekeringhouder. De zekering komt automatisch mee met het deksel.
4. Schuif de zekering uit het deksel en vervang ze door een nieuwe.
5. Plaats het deksel van de zekering houder terug op zijn plaats.
6. Sluit het deksel van de module terug.
7. Zet de spanning van de module terug aan.

UITGANGENp2/2

DIM-LED-1K-RC, Mosfetdimmer met fase afsnijding

RoHS

VERVANGEN ZEKERING
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UITGANGENp1/2

DIM-LED-1K-RL, Mosfetdimmer met fase aansnijding

RoHS

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting DIM-LED-1K-RL

Dimmodule, geschikt voor het aansturen van 230VAC/150W LED-
lampen en voedingen, fase aansnijdend.

Het uitgangssignaal varieert tussen 0 en 230VAC.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.  

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID DIM-LED-1K-RL

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,08A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Ingangsspanning 230VAC

Vermogen uitgang 150W@230VAC

Vermogen aansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Montage DIN rail

Afmetingen (h x b x d) 105x72x65mm, 4 modules

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

Kort indrukken van de frontknop zal de toestand van de dimmer 
omkeren van maximum naar minimum en omgekeerd. Dimmen is 
niet mogelijk met de frontknop.

OPMERKINGEN:
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Door een kortsluiting in een lamp kan het gebeuren dat de zekering van een dimmodule doorslaat.
Als de module zonder spanning zit, wordt dit weergegeven door de led ‚DIM’ die zeer snel flikkert (flauw brandt).
Op dat moment moet je nameten of de module nog gevoed wordt met 230VAC. Kijk de automaten na.
Als er toch nog spanning geleverd wordt, en de led ‚DIM’ flikkert snel, wil dat zeggen dat de zekering stuk is.

Vervang de originele glaszekering door een model van hetzelfde type, nl 2A traag. 
Plaats zeker geen zekering met een hogere waarde. Dit kan leiden tot schade en gevaarlijke situaties.

Om de zekering te vervangen:
1. Zet de spanning uit voor je verder gaat met de volgende stappen.
2. Open het deksel van de module met een schroevendraaier in de voorziene gleuven links of rechts.
3. Haal het deksel van de zekeringhouder. De zekering komt automatisch mee met het deksel.
4. Schuif de zekering uit het deksel en vervang ze door een nieuwe.
5. Plaats het deksel van de zekering houder terug op zijn plaats.
6. Sluit het deksel van de module terug.
7. Zet de spanning van de module terug aan.

UITGANGENp2/2

DIM-LED-1K-RL, Mosfetdimmer met fase aansnijding

RoHS

VERVANGEN ZEKERING
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UITGANGENp1/1

DIM2K-PWM-100, Dimmer voor LED strips, 2x100W

RoHS

DIM2K-PWM-100, Dimmer voor LED strips 24VDC, 2x100W NIEUW (jan 2022)



DIM1K-PWM-200, Dimmer voor LED strips 24VDC, 1x200W NIEUW (jan 2022)

Automatisatie voor uw woning of KMO

UITGANGENp1/1

DIM1K-PWM-200, Dimmer voor LED strips, 1x200W

RoHS
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UITGANGENp1/1

RGBW, Dimmer voor RGBW LED strips, 100W

RoHS

DIM-RGBW, Dimmer voor RGBW LED strips 24VDC, 100W NIEUW (mrt 2022)
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UITGANGENp1/1

RGBW-DMX, Dimmer voor RGBW LED strips met DMX sturing

RoHS

DIM-RGBW, Dimmer voor RGBW LED strips 24VDC, 100W NIEUW (mrt 2022)
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UITGANGENp1/1

DAS, DALI dimmer voor 1 zone

RoHS

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting DAS

Deze module levert DALI-signaal voor het aansturen van 
elektronische ballasten, voor 1 zone.

DALI zones worden op die manier aangestuurd zoals we onze 
standaard dimmers aansturen.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.  

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID DAS

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 28VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,08A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Uitgang DALI Protocol

Aantal Dali zones te sturen 1

DALI aansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Montage DIN rail

Afmetingen (h x b x d) 93x17,5x72mm, 1 module (DIN)

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

Kort indrukken van de frontknop zal de toestand van de dimmer 
omkeren van maximum naar minimum en omgekeerd. Dimmen is 
niet mogelijk met de frontknop.

OPMERKINGEN:

DA-DA+

DAS
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UITGANGENp1/1

DAM, DALI dimmer voor 4 zones

RoHS

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting DAM

Deze module levert BLXDALI-signaal aan de DAG (DALI Gateway) 
voor het aansturen van elektronische ballasten, voor 4 zones.

Alle zones worden parallel aangesloten. Ze worden softwarematig 
verdeeld.

DALI zones worden op die manier aangestuurd zoals we onze 
standaard dimmers aansturen.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.  

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID DAM

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 28VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,08A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Uitgang DALI Protocol

Aantal Dali zones te sturen 4

DALI aansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Montage DIN rail

Afmetingen (h x b x d) 105x72x65mm, 4 modules

Werkingstemperatuur 25°C -> 50°C

Deze module MOET altijd gebruikt worden in combinatie met de 
DAG (DALI GATEWAY)

Kort indrukken van de frontknop zal de toestand van de dimmer 
omkeren van maximum naar minimum en omgekeerd. Dimmen is 
niet mogelijk met de frontknop.

OPMERKINGEN:

Naar DAM...Naar DAG
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UITGANGENp1/1

DAG, DALI Gateway

RoHS

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting DAG

Deze module levert DALI-signaal voor het aansturen van 
elektronische ballasten, tot 64 zones.
Op de Gateway kunnen maximum 4 DAM-modules aangesloten 
worden.

Alle zones worden parallel aangesloten. Ze worden softwarematig 
verdeeld, door de DALI-Gateway software.

DALI zones worden op die manier aangestuurd zoals we onze 
standaard dimmers aansturen.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.  

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID DAG

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 28VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,08A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Uitgang DALI Protocol

Aantal Dali zones te sturen 16

DALI aansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Montage DIN rail

Afmetingen (h x b x d) 105x106 x65mm, 6 modules (DIN)

Werkingstemperatuur +25°C -> 50°C

Deze module wordt, via USB, geprogrammeerd met bijgeleverde 
software.
Voor je deze module kan programmeren, moet je de DAM-modules 
van de nodige adressen voorzien.

OPMERKINGEN:

Naar DAM...
Naar DALI Bus
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UITGANGENp1/1

D1I4, Dimmer met 4 optisch gescheiden ingangen

RoHS

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting D1I4

Deze module levert een 0-10V spanningssignaal of een 1-10V 
stroomsignaal voor het aansturen van vermogendimmers of 
elektronische ballasten.

Daarnaast zijn er ook nog 4 vrij programmeerbare ingangen (optisch 
gescheiden van de bus) aan boord.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.  

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID D1I4

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 28VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,08A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Uitgang spanningsgestuurd 0-10V 

Uitgang stroomgestuurd 1-10V, max uitgangsstroom 15mA

Ingang openklemspanning 14VDC

Ingang kortsluitstroom 7mA (sink naar COM)

Ingangstype Optisch gescheiden van de bus

Vermogen aansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Montage DIN rail

Afmetingen (h x b x d) 105x72x65mm, 4 modules

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

Kort indrukken van de frontknop zal de toestand van de dimmer 
omkeren van maximum naar minimum en omgekeerd. Dimmen is 
niet mogelijk met de frontknop.

OPMERKINGEN:

- +
1-10VDC

+
0-10VDC
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UITGANGEN

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting DMXM

Deze module zorgt voor de aansturing van oa RGB led voedingen 
die een DMX ingang hebben.

Indien nodig kan deze module ook een 4e kanaal (meestal voorzien 
voor wit) activeren.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.  

p1/1

DMX, RGB stuurmodule

Ÿ De bekabeling van het DMX signaal tussen deze module en de 
voeding moet uitgevoerd worden met afgeschermde kabel. De 
afscherming mag enkel aan de kant van deze module 
aangesloten worden. Zorg ervoor dat de afscherming aan het 
andere eind van de kabel goed geïsoleerd wordt.

Ÿ Bij gebruik van sommige voedingen is het mogelijk dat de 
voedingsspanning van de ballast ook onderbroken moet worden. 
Hiervoor moet een bijkomende RLM voorzien worden.
Via de software koppelen we die modules dan aan elkaar.

Ÿ Kort indrukken van de frontknop zal de toestand van de module 
omkeren van maximum naar minimum en omgekeerd. Dimmen is 
niet mogelijk met de frontknop.
De maximumwaarde is een vrij te kiezen kleur, waardoor ook 
deze module met de ‘Toggle’ functie gebruikt kan worden.

OPMERKINGEN:

RoHS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID DMX

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,08A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Montage DIN rail

Afmetingen (h x b x d) 93x17,5x72mm, 1 module (DIN)

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

A(+)

B(-)

x
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- geen rekening te houden met het ‘groeperen’ of de volgorde van dimmers of lichtgroepen.
- aantal lichtpunten per kabel vrij te bepalen (soms 1, 2, 3, ... lichtpunten samen bedraad).
- hou altijd rekening met de gekozen verlichting om juiste dimmer te bepalen.
- meerdere vertrekken kunnen op dezelfde dimmer (en kunnen dan later gescheiden worden)
- hoe meer lichtpunten je apart (rechtstreeks naar het bord) bekabelt, hoe meer mogelijkheden je achteraf zal hebben.

1. Bekabeling

- verdeel de voedingen over een aantal zekeringen (automaten).
- zelfs verschillende modules in verschillende zekeringkasten kunnen tot eenzelfde groep behoren.

2. Aansluiting

- pas hier wordt beslist in welke ‘groep’ de modules terecht zullen komen.
- zet elke module in de gewenste groep (zie voorbeelden).
- een ‘dimmergroep’ wordt gevormd door dimmodules in een bepaalde groep te zetten
- max 230 dimmers in een groep, max 16 dimmergroepen in een installatie

3. Programmatie

- elke dimmergroep kan tot 8 ‘sferen’ hebben.
- een sfeer is geheugeninstelling (Dus 8 geheugeninstellingen per groep)
- geef elke sfeer een aparte naam (bv TV-kijken, bezoek,...)
- alle modules gaan tegelijk de sfeerwaarde oproepen

4. Sferen

- elke dimmodule binnen de groep op de gewenste waarde zetten
- recordknop indrukken
- gewenste sfeerknop indrukken.

5. Sferen opnemen

Voorbeeld 
sfeer1

Voorbeeld 
sfeer2

Voorbeeld 
sfeer3

Voorbeeld 
sfeer4

 UITGANGEN - Dimmersp1/4

Dimmers, Sferen instellen & bedienen

RoHS
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6 5.7

5.8 5.9

5.10
5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6 5.7

5.8 5.9

5.10
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

7.1 7.2

7.3 7.4

7.5
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Situatie 1: 1 dimmergroep

Situatie 2: 2 dimmergroepen

Situatie 3: 3 dimmergroepen

Groep5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15

Groep5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
Groep6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Groep5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Groep6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Groep7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

 UITGANGEN - Dimmersp2/4

Dimmers, Sferen instellen & bedienen

RoHS
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Dimmers, Sferen instellen & bedienen

Parameter Omschrijving

- Sferen uitschakelen Deze module reageert niet meer op sfeercommando’s. 
Kan gebruikt worden om bv een inkomhal toch in dezelfde groep als de living te zetten.

- Sfeer enkel aan Deze module reageert enkel op sfeercommando’s ‘aan’. De sfeercommando’s ‘uit’ 
zullen geen invloed hebben op deze module. Je kan de module nog altijd manueel 
uitschakelen of met het groepsreset-commando’.
Deze functie wordt meest gebruikt in openbare gebouwen om te voorkomen dat een 
ruimte per ongeluk in het donker gezet wordt.

- Sfeeracties gebruiken Deze module kan 2 externe commando’s versturen, om zo bv stopcontacten voor 
staande lampen aan of uit te sturen.
Elke module kan er 2 aansturen, dus 10 dimmers in een groep kunnen er in totaal 20 
aansturen. 

- Sfeerstatus verzenden Deze module zal de status van de sfeer bijhouden en antwoorden op vragen. 
Let op: slechts 1 module per dimmergroep heeft deze instelling op actief.

- Relaissturing activeren Deze module kan een commando versturen om de voeding apart te schakelen (bv 
nodig bij aansturing van TL lampen of LED drivers).
Eens de dimmer onder de 2% geschakeld wordt, zal een ‘Reset’ commando verstuurd 
worden. Boven de 2% wordt een ‘Set’ commando verstuurd.

- Minimumwaarde 
activeren

Deze module zal niet onder een bepaald percentage dimmen (voorzien voor LED 
drivers die een hoog percentage nodig hebben om de verlichting te laten branden, of als 
je gewoon een bepaald minimum wenst).

- Nachtfunctie activeren Deze module kan, afhankelijk van de voorwaarde, alle commando’s ombuigen naar een 
bepaald percentage. 
Vooral bedoeld om de nachthal of slaapkamer niet boven een bepaald percentage te 
sturen als er al iemand slaapt.
Alle commando’s ‘Aan’, inclusief sferen, ‘Set’, rechtstreekse sturing,... zullen naar de 
ingestelde waarde gaan.
De opgenomen waardes (bv sferen) blijven behouden, maar worden niet gebruikt als de 
nachtfunctie actief is.
Als het licht brandt op het moment dat de voorwaarde voldaan is, wordt de lichtsterkte 
aangepast.
Als de voorwaarden wegvallen (en de nachtfunctie dus inactief wordt) ,wordt de 
lichtsterkte niet aangepast. Pas na het volgende commando wordt terug met de 
oorspronkelijke waardes gewerkt.

- Memofunctie 
gebruiken

Kortdrukcommando’s zullen afwisselen tussen 0 en het laatst gebruikte percentage. Als 
de memo uitgeschakeld is, wisselt deze module af tussen 0 en 100%.
Om misverstanden te vermijden worden percentages onder 20% niet opgenomen.

- Niet reageren op 
groepsreset

Deze module zal niet rageren op een groepsreset-commando. 
Aangezien dimmers in een dimmergroep zitten, hebben ze het voordeel dat ze als 
groep uitgeschakeld kunnen worden.

6. Instellingen

 UITGANGEN - Dimmersp3/4
RoHS
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- dimmers, in eender welke vorm dan ook worden in de software aangemaakt, als modulair toestel, met type ‘DIM1K’.
- ondanks de verschillende hardware hebben ze allemaal dezelfde stuurprocessor aanboord en bijgevolg hebben ze 
allemaal dezelfde mogelijkheden.

7. Dimmer in de software

 UITGANGEN - Dimmersp4/4

Dimmers, Sferen instellen & bedienen

RoHS

DIM1K
0-10V

DIM1K
1-10V
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Merk op dat tussen de RLM en de automaat steeds 
een vrije tussenruimte van 1 cm moet gevrijwaard 
worden. Dit om storingen te voorkomen

Het type automaat
moet gekozen
worden in functie 
van het aantal 
rolluiken.

Voor het aansturen van rolluiken hebben we geen specifieke rolluikmodule. 
Je hebt altijd 2 RLM’s nodig. 1 voor op en 1 voor af. 
Via software kunnen we aan de RLM’s rolluikbediening toekennen.

Je kan  nooit 2 rolluiken parallel aansluiten op 1 bediening. Dit vanwege de interne werking van
de rolluikmotoren. In dat geval heb je extra relais nodig.
Zie de InstallGuide; IG_Rol2x230V.pdf voor meer info.

Volg onderstaand schema voor de aansluiting van de RLM’s.

Spanning
230VAC

Bus
Aansluiting

RLMRLM RLMRLM RLMRLM RLMRLM
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+
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UITGANGENp1/2

Rolluiksturing 230V
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Merk op dat tussen de RLM en de automaat steeds 
een vrije tussenruimte van 1 cm moet gevrijwaard 
worden. Dit om storingen te voorkomen

Het type automaat
moet gekozen
worden in functie 
van het aantal 
rolluiken.

Volg de voor-
geschreven regels
voor een
reglementaire
aansluiting!
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UITGANGENp2/2

Rolluiksturing 230V: 2 rolluiken parallel aansluiten

RoHS

Je kan  nooit 2 rolluiken parallel aansluiten op 1 bediening. 
Dit vanwege de interne werking van de rolluikmotoren. In dat geval heb je extra relais nodig.
Een 2 polige relais voor 2 rolluiken, een 3 polige voor 3 rolluiken, enz...
Elke RLM zal een (dubbelpolige) relais aansturen. 
Een contact stuurt 1 rolluik aan, het andere contact stuurt het andere rolluik aan.
Volg onderstaand schema voor de aansluiting van de RLM’s en de relais.

Bus
Aansluiting
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UITGANGENp1/1

Rolluiksturing 24V

RoHS

OP AFRLMRLM RLMRLM RLMRLM RLMRLM

L N
Spanning
230VAC

230VAC

24VDC

+ -

Voor het aansturen van rolluiken hebben we geen specifieke rolluikmodule. 
Je hebt altijd 2 RLM’s nodig. 1 voor op en 1 voor af. 
Via software kunnen we aan de RLM’s rolluikbediening toekennen.

Je kan  nooit 2 rolluiken parallel aansluiten op 1 bediening. Dit vanwege de interne werking van
de rolluikmotoren. In dat geval heb je extra relais nodig.

Volg onderstaand schema voor de aansluiting van de RLM’s.

Het type automaat
moet gekozen
worden in functie 
van het aantal 
rolluiken.

Volg de voor-
geschreven regels
voor een
reglementaire
aansluiting!

Bus
Aansluiting
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DRUKKNOP MODULES

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting INM2

Deze module is een van de basismodules.
Ze zorgt voor de inlezing van drukknoppen, schakelaars,...
Alle aansluitingen zijn instelbaar als:
Ÿ ingang (drukknop,...) OF uitgang (LED, zoemer,...)
Ÿ pulsteller
Ÿ kort en/of lang drukken
Ÿ openend en/of sluitend contact

Als veiligheidsmaatregel kunnen de ingangen van een INM 
geblokkeerd worden.
bv bij inbraak kunnen we rolluiken omhoog sturen, de verlichting 
inschakelen EN de drukknoppen uitschakelen.

Voor de aansluiting van de drukknoppen maak je gebruik van onze 
aansluitdraden.

Voor meer info verwijzen we je naar de handleiding.

p1/1

MONTAGE:

Standaard wordt deze module achter de drukknoppen gemonteerd.
Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

INM2, Drukknopmodule 2 aansluitingen

PARAMETER WAARDE

Product ID INM2

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,02A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Aantal aansluitingen 2

Spanning aansluiting (uitgang) 5VDC !

Vermogen aansluiting  (uitgang) 20mA/ uitgang

Type  ingang Potentiaal  vrij

Afmetingen (h x b x d) 37x27x13.5mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

12

+
5VDC

In/Uitgang

Ÿ Let op de polariteit van de aansluitingen. De gemeenschappelijke aansluiting is de +5VDC, ligt kortst tegen de rand 
van de module en is aangeduid met een ‘+’.

Ÿ Voor ingangen zijn alleen potentiaalvrije contacten toegestaan. Het gebruik van externe spanningen zal de module 
beschadigen. (Voor externe spanningen hebben we EXU-modules)

WAARSCHUWING

RoHS
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12

5VDC
In/Uitgang

3 4

+

DRUKKNOP MODULES

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting INM4

Deze module is een van de basismodules.
Ze zorgt voor de inlezing van drukknoppen, schakelaars,...
Alle aansluitingen zijn instelbaar als:
Ÿ ingang (drukknop,...) OF uitgang (LED, zoemer,...)
Ÿ pulsteller
Ÿ kort en/of lang drukken
Ÿ openend en/of sluitend contact

Als veiligheidsmaatregel kunnen de ingangen van een INM 
geblokkeerd worden.
bv bij inbraak kunnen we rolluiken omhoog sturen, de verlichting 
inschakelen EN de drukknoppen uitschakelen.

Voor de aansluiting van de drukknoppen maak je gebruik van onze 
aansluitdraden.

Voor meer info verwijzen we je naar de handleiding.

p1/1

MONTAGE:

Standaard wordt deze module achter de drukknoppen gemonteerd.
Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

INM4, Drukknopmodule 4 aansluitingen

PARAMETER WAARDE

Product ID INM4

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,02A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Aantal aansluitingen 4

Spanning aansluiting (uitgang) 5VDC !

Vermogen aansluiting  (uitgang) 20mA/ uitgang

Type  ingang Potentiaal  vrij

Afmetingen (h x b x d) 37x27x13.5mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

Ÿ Let op de polariteit van de aansluitingen. De gemeenschappelijke aansluiting is de +5VDC, ligt kortst tegen de rand 
van de module en is aangeduid met een ‘+’.

Ÿ Voor ingangen zijn alleen potentiaalvrije contacten toegestaan. Het gebruik van externe spanningen zal de module 
beschadigen. (Voor externe spanningen hebben we EXU-modules)

WAARSCHUWING

RoHS
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12

5VDC
In/Uitgang

3 45 6

+

DRUKKNOP MODULES

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting INM6

Deze module is een van de basismodules.
Ze zorgt voor de inlezing van drukknoppen, schakelaars,...
Alle aansluitingen zijn instelbaar als:
Ÿ ingang (drukknop,...) OF uitgang (LED, zoemer,...)
Ÿ pulsteller
Ÿ kort en/of lang drukken
Ÿ openend en/of sluitend contact

Als veiligheidsmaatregel kunnen de ingangen van een INM 
geblokkeerd worden.
bv bij inbraak kunnen we rolluiken omhoog sturen, de verlichting 
inschakelen EN de drukknoppen uitschakelen.

Voor de aansluiting van de drukknoppen maak je gebruik van onze 
aansluitdraden.

Voor meer info verwijzen we je naar de handleiding.

p1/1

MONTAGE:

Standaard wordt deze module achter de drukknoppen gemonteerd.
Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

INM6, Drukknopmodule 6 aansluitingen

PARAMETER WAARDE

Product ID INM6

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,02A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Aantal aansluitingen 6

Spanning aansluiting (uitgang) 5VDC !

Vermogen aansluiting  (uitgang) 20mA/ uitgang  (max 100mA /module)

Type  ingang Potentiaal  vrij

Afmetingen (h x b x d) 37x27x13.5mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

Ÿ Let op de polariteit van de aansluitingen. De gemeenschappelijke aansluiting is de +5VDC, ligt kortst tegen de rand 
van de module en is aangeduid met een ‘+’.

Ÿ Voor ingangen zijn alleen potentiaalvrije contacten toegestaan. Het gebruik van externe spanningen zal de module 
beschadigen. (Voor externe spanningen hebben we EXU-modules)

WAARSCHUWING

RoHS
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DRUKKNOP MODULES

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting INM6K6L-24V

Deze module is voorzien voor het aansluiten van Niko drukknoppen 
(bv 170-60100)
Dit toestel heeft 2 INM-modules aan boord.
Iedere module krijgt zijn eigen adres en werkt onafhankelijk van de 
andere.
Bij levering heeft deze module dan ook 2 adressen 
(0.46 voor de knoppen en 0.47 voor de LED’s)

MOD1: is de ‘Master’, bedoeld voor de drukknoppen. Als de bus 
aangesloten is, blijft deze altijd onder spanning.
MOD2: is bedoeld voor de LED’s. Als de jumper open is, is de 
module afgesloten van de bus.

Verder gedragen beide modules zich zoals de andere INM’s.

p1/1

MONTAGE:

Standaard wordt deze module achter de drukknoppen gemonteerd.
Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

INM6K6L-24V, Drukknopmodule 6 drukknoppen + 6 LED’s 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID INM6K6L-24V

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,05A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Aantal aansluitingen 6 ingangen + 6 LED’s (24VDC)

Spanning aansluiting (uitgang) 24VDC !

Vermogen aansluiting  (uitgang) 75mA/ uitgang

Type  ingang Potentiaal  vrij

Afmetingen (h x b x d) 46x46x13.5mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

Ÿ Voor ingangen zijn alleen potentiaalvrije contacten toegestaan. Het gebruik van externe spanningen zal de module 
beschadigen. (Voor externe spanningen hebben we EXU-modules)

WAARSCHUWING

MOD1

MOD2Jumper

RoHS
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DRUKKNOP MODULES

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting INM4

Deze module zorgt voor de inlezing van drukknoppen, 
schakelaars,...
Je gebruikt deze module wanneer je met sterbekabeling werkt, en 
dus de ingangen naar de zekeringkast getrokken hebt.

Alle aansluitingen zijn instelbaar als:
Ÿ ingang (drukknop,schakelaar...)
Ÿ pulsteller
Ÿ kort en/of lang drukken
Ÿ openend en/of sluitend contact

Als veiligheidsmaatregel kunnen de ingangen van een INM 
geblokkeerd worden.
bv bij inbraak kunnen we rolluiken omhoog sturen, de verlichting 
inschakelen EN de drukknoppen uitschakelen.

Voor meer info verwijzen we je naar de handleiding.

p1/1

MONTAGE:

Standaard wordt deze module in de zekeringkast geplaatst.
In tegenstelling tot de standaard INM’s is dit een modulair toestel, en 
dus kan deze d.m.v. de frontknop ook geadresseerd worden.
Als gemeenschappelijke aansluiting zijn er 2 ‚COM’ klemmen op de 
module voorzien.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

INM4-MOD, Drukknopmodule 4 optisch gescheiden ingangen

RoHS

PARAMETER WAARDE

Product ID INM4-MOD

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 28VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,08A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Aantal ingangen 4

Ingangen openklemspanning 14VDC

Ingangen kortsluitstroom 7mA (sink naar COM)

Ingangstype Optisch gescheiden van de bus

Montage DIN rail

Afmetingen (h x b x d) 105x36x65mm, 2modules

Werkingstemperatuur +25°C -> 50°C
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Aansluiting EXU12-24

Deze module detecteert spanning die door bv bewegingsmelders, 
fotocellen, enz... doorgegeven wordt.

Tot 4 voorwaarden zijn in deze module opgenomen.
Hierdoor kan deze module bv signalen tegenhouden als het te licht 
is om de buitenverlichting te schakelen.

Het in te lezen contact kan NO of NC zijn.
Het contact kan gevolgd worden, of een timerfunctie kan 
geactiveerd worden.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID EXU12-24

Contact ingangsspanning 10-24V AC/DC

Contact ingangsimpedantie +/- 10KOhm

Contact aansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,02A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Montage DIN rail

Afmetingen (h x b x d) 93x17,5x72mm, 1 module (DIN)

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

EXU12-24, Externe spanningsdetector 12-24V (AC&DC)

PRODUCTBESCHRIJVING:12-24V
AC/DC

INGANGENp1/1
RoHS
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Aansluiting EXU230

Deze module detecteert spanning die door bv bewegingsmelders, 
fotocellen, enz... doorgegeven wordt.

Tot 4 voorwaarden zijn in deze module opgenomen.
Hierdoor kan deze module bv signalen tegenhouden als het te licht 
is om de buitenverlichting te schakelen.

Het in te lezen contact kan NO of NC zijn.
Het contact kan gevolgd worden, of een timerfunctie kan 
geactiveerd worden.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID EXU230

Contact ingangsspanning 230V AC/DC

Contact ingangsimpedantie +/- 22KOhm

Contact aansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,02A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Montage DIN rail

Afmetingen (h x b x d) 93x17,5x72mm, 1 module (DIN)

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

EXU230, Externe spanningsdetector 230V (AC&DC)

PRODUCTBESCHRIJVING:230V
AC/DC

INGANGENp1/1
RoHS
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Aansluiting EXU400

Deze module detecteert spanning die door bv bewegingsmelders, 
fotocellen, enz... doorgegeven wordt.

Tot 4 voorwaarden zijn in deze module opgenomen.
Hierdoor kan deze module bv signalen tegenhouden als het te licht 
is om de buitenverlichting te schakelen.

Het in te lezen contact kan NO of NC zijn.
Het contact kan gevolgd worden, of een timerfunctie kan 
geactiveerd worden.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID EXU400

Contact ingangsspanning 400V AC/DC

Contact ingangsimpedantie +/- 390KOhm

Contact aansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,02A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Montage DIN rail

Afmetingen (h x b x d) 93x17,5x72mm, 1 module (DIN)

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

EXU400, Externe spanningsdetector 400V (AC&DC)

PRODUCTBESCHRIJVING:400V
AC

INGANGENp1/1
RoHS
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INPUT-0-10V, Analoge ingangsmodule 0-10V

INGANGENp1/2
RoHS

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting INPUT-0-10V

Ingangsmodule, geschikt voor het inlezen van een externe spanning 
van 0-10V.  

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID INPUT-0-10V

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 28VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,06A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Ingangsspanning 0-10V

Ingangsimpedantie 40KOhm

Ingangsstroom max 0.25mA

Ingangstype Optisch gescheiden van de bus

Vermogen aansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Montage DIN rail

Afmetingen (h x b x d) 105x72x65mm, 4 modules

Werkingstemperatuur +25°C -> 50°C

.Indien nodig kan op deze module ook een sensor met een 
stroomgestuurde uitgang (4-20mA) aansluiten.
De details vind je op de volgende pagina.

OPMERKINGEN:INPUT
0-10V

+ -

V +-
Onze INPUT-0-10V heeft een range van 255stappen.
Aangezien we tot 10V kunnen meten, is elke stap 0.03922V
Formule: 10/255 = 0.03922 (of 25.5 stappen per 1V)

STAPPEN
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INPUT-0-10V, sensor met 4-20mA stroombron analog output 

INGANGENp2/2
RoHS

BESCHRIJVING:

Aansluiting INPUT-0-10V

Op de (INPUT-0-10) het ook mogelijk om een analoge sensor (S1 als 
stroombron) met uitgang (4-20mA) aan te sluiten.
We kunnen hier niet zomaar een standaard configuratie schema voor 
meegeven, want veel hangt af van de sensor en zijn bereik.

In ieder geval moet je in het schema rekening houden met een 
voorschakelweerstand (Rv), want ook als de sensor (S1) ‚0’ meet, zal er (in dit 
voorbeeld) een stroom van 4mA vloeien.

De voorschakelweerstand (Rv) bereken je in functie van het bereik van de 
sensor (S1).
Voorbeeld: een sensor (S1) die het volledige bereik (4-20mA) bereikt, kan je 
voorzien van een voorschakelweerstand van 0.5K(1%)
Formule:
Umin = 500xΩ x 4mA =   500x0.004 = 2V ( )Stap: 2 x 25.5 = 51
Umax = 500Ω x (4+16mA) =  500x0.02 = 10V ( )Stap:10 x 25.5 = 255
Bereik in stappen = 255-51 = 204 stappen

VOORSCHAKELWEERSTAND

INPUT
0-10V

+ -

+24VDC

GND

Rv

S1

Onze INPUT-0-10V heeft een range van 255stappen.
Aangezien we tot 10V kunnen meten, is elke stap 0.03922V
Formule: 10/255 = 0.03922 (of 25.5 stappen per 1V)

STAPPEN

De voorschakelweerstand (Rv) bereken je niet alleen in functie van het bereik van de sensor (S1), maar je moet ook 
altijd in de datasheet van de sensor nakijken hoe je hem gebruikt.
Een praktijkvoorbeeld:
Het kan gebeuren dat je alleen een sensor voor een waterput van 6m diepte voorhanden hebt en dat je put ‚slechts’ 
2m diep is. 1/3 van het totale bereik van de sensor dus.
Het bereik van de sensor is dus niet 4->20mA, maar 4->(4+(16/3))mA => 4->(4+5.3)mA => 4->9.3mA
Formule wordt dus aangepast:
Umin = 500xΩ x 4mA =   500x0.004 = 2V ( )Stap: 2 x 25.5 = 51
Umax = 500Ω x (4+9.3mA) =  500x0.93 = 4.65V ( ) => Stap:4.65 x 25.5 = 119 Bereik: 119-51 = 68 stappen

AFWIJKINGEN

Gebruik minimaal 1%-weerstanden voor de kleinste afwijking.
Kijk zeker de instellingen en het meetbereik van de aangesloten stroombron 
(S1) na.
De voeding voor de meting voorzie je niet op de reguliere bus.

OPMERKINGEN:

Dit kan beter. De voorschakelweerstand wordt verdubbeld. 
De formule wordt dus aangepast:
Umin = 1000xΩ x 4mA =  1000x0.004 = 4V (Stap 4 x 25.5 = 102) 
Umax = 1000Ω x (4+9.3mA) =  1000x0.93 = 9.3V  (Stap 9.3 x 25.5 = 237)
=> Bereik: 237-102 = 135 stappen.

135 stappen met een voorschakelweerstand van 1KΩ t.o.v 68 stappen met een 
voorschakelweerstand van 500Ω. Bijna een verdubbeling van de nauwkeurigheid.

Hiernaast beelden we een tabel af met enkele voorbeeldwaarden voor een 
voorschakelweerstand van 1K, gecombineerd met een sensor die 1/3 van zijn 
bereik kan weergeven:
De formule: % = min stap + (max stappen/%)

4

20

Spanning van de sensor
bij voorkeur te scheiden 

van de busspanning!

mA

t

0%: 102
10%:102 + 13.5 = 116
20%:102 + 27 = 129
25%:102 + 33.75= 136
30%:102 + 40.5 = 143
40%:102 + 54 = 156
50%:102 + 67.5 = 170
60%:102 + 81 = 183
70%:102 + 94.5 = 197
75%:102 + 102 = 204
80%:102 + 108 = 210
90%:102 + 121.5 = 224
100%: 102 + 135 = 237
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Aansluiting RTC

Deze module is een klok die 24 acties kan versturen.

Actie instellingen:
Ÿ Minuut
Ÿ Uur
Ÿ Dag van de week/werkweek/weekend
Ÿ Dag van de maand
Ÿ Maand

Naast de traditionele uitgangen, functies,... kan deze module, in 
combinatie met een audiosturing ook als wekker gebruikt worden.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID RTC

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,04A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Montage DIN rail

Batterij CR2030

Afmetingen (h x b x d) 93x17,5x72mm, 1 module (DIN)

Werkingstemperatuur +5°C -> 35°C

RTC,  Real time klok

PRODUCTBESCHRIJVING:

INGANGENp1/1
RoHS
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INGANGEN

 

4-voudige potentiaalvrĳe drukknop zonder LED 

6-voudige potentiaalvrije drukknop zonder LED 

mogelijke afwerkingen aansluitschema 

∗ 

C1 A B C D

C1 A B C D E F

C2 1 2 3 4 5 6

B

C

A

D

XXX-40000
of

XXX-40200

2

3 4

afwerking aansluitschema 

C1 A B FC D E

C1 A B C D E F

C2 1 2 3 4 5 6

B

F

C

A

E

D
XXX-60001

2
3 4
1

5 6

C
1

A
B

C
D

C
1

A
B

F
C

D
E

1

Als je drukknoppen van Niko gebruikt, en je sluit de INM’s één-op-één aan, dan leidt dit tot onverwacht resultaat qua 
volgorde.
Om een normale volgorde te krijgen, kan je volgend aansluitschema volgen.
Dit schema geldt voor knoppen zonder LED, voor de knoppen met LED gebruik je een INM-6K6L

NIKO DRUKKNOPPEN 4&6 AANSLUITEN

p1/1
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SENSOREN
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SENSOREN

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting BDM

Deze module detecteert beweging in een ruimte en kan een aantal 
acties uitvoeren.
Dit kan niet alleen verlichting, maar ook bv muziek of verwarming 
zijn.
Deze module kan tijdsgestuurd werken, of ‚continu’ geschakeld 
worden.
De tijd kan in minuten of seconden ingesteld worden.
Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.

p1/1

MONTAGE:

De module is ingebouwd in standaard schakelmateriaal. Indien 
gewenst kan deze ook in ander materiaal ingebouwd worden, en 
eventueel met losse sensor geleverd worden.
Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

BDM-121

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

DETECTIEVELD:

BDM, Bewegingsmelder

PARAMETER WAARDE

Product ID BDM- *** (aanvullen met type inbouwmateriaal bv BDM-121)

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,04A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm

Detectiebereik 5m max

Detectiehoek 100° horizontaal, 82° verticaal

Afmetingen (h x b x d) 45x45x29mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 40°C

RoHS
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SENSOREN

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting BDM-PL

Deze module detecteert beweging in een ruimte en kan een aantal 
acties uitvoeren.
Dit kan niet alleen verlichting, maar ook bv muziek of verwarming 
zijn.
Deze module kan tijdsgestuurd werken, of ‚continu’ geschakeld 
worden.
De tijd kan in minuten of seconden ingesteld worden.
Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.

p1/1

MONTAGE:

Inbouwdiameter van deze module is 38mm, voorzien van bladveren.
Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

BDM-PL-WI

DETECTIEVELD:

BDM-PL, Plafond bewegingsmelder

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID BDM- *** (aanvullen met type inbouwmateriaal bv BDM-121)

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,04A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm

Detectiebereik 5m max

Detectiehoek 100° horizontaal, 82° verticaal

Inbouwdiameter 38mm

Inbouwhoogte 43mm

Afmetingen (h x b x d) 50x50x40mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 40°C

RoHS
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SENSOREN

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting BDM-O

Deze module detecteert beweging in een ruimte en kan een aantal 
acties uitvoeren.
Dit kan niet alleen verlichting, maar ook bv muziek of verwarming 
zijn.
Deze module kan tijdsgestuurd werken, of ‚continu’ geschakeld 
worden.
De tijd kan in minuten of seconden ingesteld worden.
Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.

p1/1

MONTAGE:

De module wordt opgebouwd tegen plafond of wand.

Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

BDM-O-AL

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

DETECTIEVELD:

BDM-O, Bewegingsmelder opbouw

PARAMETER WAARDE

Product ID BDM-O-AL (aluminium) BDM-O-WI (wit gelakt) BDM-O-Z (zwart)

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,04A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm

Detectiebereik 5m max

Detectiehoek 100° horizontaal, 82° verticaal

Afmetingen (d x h) 60x24mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 40°C

RoHS
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SENSOREN

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting BDM-HYDRO

Deze module detecteert beweging in een ruimte en kan een aantal 
acties uitvoeren.
Dit kan niet alleen verlichting, maar ook bv muziek of verwarming 
zijn.
Deze module kan tijdsgestuurd werken, of ‚continu’ geschakeld 
worden.
De tijd kan in minuten of seconden ingesteld worden.
Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.

p1/1

MONTAGE:

De module is ingebouwd in Niko Hydro schakelmateriaal. 
Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

BDM-HYDRO

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

DETECTIEVELD:

BDM-Hydro, Opbouwbewegingsmelder

PARAMETER WAARDE

Product ID BDM-HYDRO

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,04A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm

Detectiebereik 5m max

Detectiehoek 100° horizontaal, 82° verticaal

Afmetingen (h x b x d) 70x70x29mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 40°C

RoHS



SENSOREN

PRODUCTBESCHRIJVING:

p1/2

Automatisatie voor uw woning of KMO

BDM-IP45, Buiten bewegingsmelder

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID BDM-IP54-**  WI(wit), ZW(zwart), BR (bruin), ZI (Zilver)

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 26VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,1A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm

Afmetingen 123x71x86mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

RoHS

Deze module kan je aanwezigheid en zelfs afwezigheid detecteren.

Een interne timer zorgt ervoor dat het licht op tijd uitgeschakeld 
wordt.
Deze timer is instelbaar in minuten of seconden.

Vergrendeling in de stand ‚continu aan’ mogelijk.
Een interne functie voorkomt dat het licht overdag ingeschakeld 
wordt

Deze bewegingsmelders zijn uitgerust met onze elektronica en 
software waardoor ze de volledige functionaliteit van onze standaard 
BDM krijgen.

HighLights
- Detectiebereik van 230° en onderkruipbeveiliging, max. 20m
- Draaibare sensorkop
- Mechanische instelling van het bereik
- Eenvoudige montage door steeksokkel
- Wand-, plafond- en hoekmontage
- Afdeklamellen meegeleverd

Stel het bereik in naar wens
Zet nalooptijd op minumum en luxwaarde op maximum.
Dat betekent dat de detector 24/7 kan detecteren.
Via de software kan je dan bepalen of het licht al dan niet moet 
branden, aan de hand van verschillende voorwaarden.

Aansluiting BDM-IP54

BDM-IP54-WI

MONTAGE:

Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

Aanbevolen montagehoogte: 2.5m
Minimumafstand tussen de sensor (frontaal en zijdelings) en de 
geschakelde verlichting: 1m
Na het onder spanning brengen van de sensor loopt een zelftest van 
60 seconden. Gedurende deze periode reageert de sensor niet op 
beweging

http://www.b-logicx.be
http://www.b-logicx.be


DETECTIEBEREIK:

SENSORENp2/2

Automatisatie voor uw woning of KMO

BDM-IP45, Buiten bewegingsmelder

RoHS

MONTAGE:

A: bereik
B: Nalooptijd

C: Inschakeldrempel

POSITIONERING:

AFMETINGEN:
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SENSOREN

PRODUCTBESCHRIJVING:

Deze module is een sensor voor het meten van temperatuur. 
Werkingstemperatuur: 5°C - 60°C.
Timer voor de metingen in te stellen tussen 15 - 250 sec.
Negatieve temperaturen kunnen weergegeven worden. 

Een afwijking van de meting kan ingesteld worden per halve graad 
(positief of negatief). 
4 comfortinstellingen vrij te programmeren. 

Via een timer kan extra vermogen ingeschakeld worden als de 
verwarming binnen een bepaalde tijd zijn gevraagde niveau niet 
haalt. 
Een minimum en maximum alarm kunnen ingesteld worden. 
Bij het bereiken van deze alarmpunten kunnen extra adressen 
verstuurd worden. 

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding

p1/1

MONTAGE:

De sensor wordt in de ruimte gebracht of tegen het te meten 
onderdeel bevestigd. 
In de woningbouw geeft de sensor het beste meetresultaat als deze 
tussen de muur en de montageplaat gestoken wordt.
Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

TSM, Temperatuursensor

PARAMETER WAARDE

Product ID TSM-PRINT

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,02A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm

Afmetingen (h x b x d) 37x27x13.5mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 60°C

RoHS

OPMERKINGEN:
Deze sensor kan bestuurd worden met een smartphone, tablet, touchscreen of een van onze display’s (DST).
Indien nodig kunnen de draden tussen sensor en de print verlengd worden tot max 8m.

Aansluiting TSM
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SENSORENp1/1

TVK, Temperatuursensor verwamen en koelen

RoHS
SENSORENp1/1

RoHS

PRODUCTBESCHRIJVING:

Deze module is een sensor voor het meten van temperatuur. 
Werkingstemperatuur: 5°C - 60°C.
Timer voor de metingen in te stellen tussen 15 - 250 sec.

Elke preset kan ingesteld worden om te verwarmen en/of te koelen.
De deltawaarde tussen verwarmen en koelen kan ingesteld worden 
tussen 2°C en 5°C (per halve graad).

Een afwijking van de meting kan ingesteld worden per halve graad 
(positief of negatief). 
8 presetinstellingen vrij te programmeren. 

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding

MONTAGE:

De sensor wordt in de ruimte gebracht of tegen het te meten 
onderdeel bevestigd. 
In de woningbouw geeft de sensor het beste meetresultaat als deze 
tussen de muur en de montageplaat gestoken wordt.
Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID TVK-PRINT

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,02A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm

Afmetingen (h x b x d) 37x27x13.5mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 60°C

Indien nodig kunnen de draden tussen sensor en de print verlengd worden tot max 8m.
OPMERKINGEN:

Aansluiting TVK
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SENSOREN

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting LDM

Lichtsensor met 8 softwarekanalen.

Elke lichtsterkte tussen licht en donker is vrij instelbaar.

Voor ieder setpunt zijn 4 acties mogelijk als het donkerder wordt en 
als het lichter wordt.

Deze module kan oprit- en reklameverlichting aansturen, maar ook 
de bewegingsmelders overdag uitschakelen.

p1/1

MONTAGE:

De lichtsensor wordt buiten gemonteerd.
Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

LDM, Lichtsensor

PARAMETER WAARDE

Product ID LDM

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,03A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm

Aantal schakelpunten 8 van donkerder naar lichter

8 van lichter naar donkerder

Afmetingen (h x b x d) 90x50x45mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 60°C

RoHS

OPMERKINGEN;

Vermijd bij de plaatsing (on)rechtstreekse lichtinval van kunstlicht 
zoals straatlantaarns, autolichten, ...
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SENSOREN

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting WSM

Deze module meet de windsnelheid en stuurt oa. zonweringen.

Bij te veel wind wordt onmiddellijk gereageerd.

Als er voldoende lang weinig wind is, kan je zonweringen 
automatisch terug openen.
Dit eventueel in combinatie met een temperatuursensor, zodat de 
verwarming minder moet werken als de zon schijnt.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.

p1/1

MONTAGE:
De windsensor wordt buiten gemonteerd.
Zoek een geschikte plek in de nabijheid van de te sturen verbruikers.
Probeer de sensor op meer dan 1m van een hoek op de gevel te 
plaatsen.
Let ook op de montagerichting!
Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

WSM Windsensor

PARAMETER WAARDE

Product ID WSM

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,03A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm

Afmetingen (h x b x d) 130x100x150mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

RoHS

WSM Montage WSM
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TOEGANGSCONTROLE
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PRODUCTBESCHRIJVING:

OPMERKINGEN:

Aansluiting KPD

KPD

KPD, Keypad 124 codes + mastercode

MONTAGE:

Opbouwbeugel is inbegrepen
Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID KPD-AL (aluminium), KPD-ZW (zwart)

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,03A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Afmetingen (h x b x d) 112x70x25mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

TOEGANGSCONTROLEp1/1
RoHS

Deze module controleert de toegang tot 4 verschillende deuren en 
poorten. 
De mastercode heeft altijd toegang tot alle uitgangen. 
124 gebruikerscodes (4 getallen) kunnen alle 4 de uitgangen 
bedienen, of hierin beperkt worden. 

6 LED’s kunnen gebruikt worden als oriëntatieverlichting.
Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding

Elke code kan ingesteld worden zodat ze zichzelf wist na gebruik.
Dit klavier kan dus gebruikt worden voor nachtleveringen.
Aparte toegangscontrole software kan gebruikt worden door bv 
magazijniers die klanten toegang kunnen geven.

De beltoets 
Ÿ kan gebruikt worden om een foute ingave te wissen. 
Ÿ kan een apparte uitgang bedienen, waardoor deze dus ook echt 

als beltoets kan functioneren.

1 2 3 4
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PRODUCTBESCHRIJVING:

OPMERKINGEN:

Aansluiting KPD

KPD

KPD-I, Keypad 124 codes + mastercode, inbouw

MONTAGE:

Opbouwbeugel is inbegrepen
Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID KPD-I-AL (aluminium), KPD-I-ZW (zwart)

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,03A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Afmetingen (h x b x d) 112x70x25mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

TOEGANGSCONTROLEp1/1
RoHS

Deze module controleert de toegang tot 4 verschillende deuren en 
poorten. 
De mastercode heeft altijd toegang tot alle uitgangen. 
124 gebruikerscodes (4 getallen) kunnen alle 4 de uitgangen 
bedienen, of hierin beperkt worden. 

6 LED’s kunnen gebruikt worden als oriëntatieverlichting.
Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding

Elke code kan ingesteld worden zodat ze zichzelf wist na gebruik.
Dit klavier kan dus gebruikt worden voor nachtleveringen.
Aparte toegangscontrole software kan gebruikt worden door bv 
magazijniers die klanten toegang kunnen geven.

De beltoets 
Ÿ kan gebruikt worden om een foute ingave te wissen. 
Ÿ kan een apparte uitgang bedienen, waardoor deze dus ook echt 

als beltoets kan functioneren.
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PRODUCTBESCHRIJVING:

OPMERKINGEN:

Aansluiting KLA

KLA

KLA, Codeklavier

MONTAGE:

Opbouwbeugel is inbegrepen
Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID KLA-AL (aluminium), KLA-ZW (zwart)

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,03A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Afmetingen (h x b x d) 112x70x25mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

TOEGANGSCONTROLEp1/1
RoHS

Deze module controleert de toegang tot 4 verschillende deuren en 
poorten. 
De mastercode heeft altijd toegang tot alle uitgangen. 
45 gebruikerscodes (4 getallen) kunnen alle 4 de uitgangen 
bedienen, of hierin beperkt worden. 

Deze module is personaliseerbaar door het gebruik van een LCD 
scherm met 2x8 karakters. 
6 LED’s kunnen gebruikt worden als oriëntatieverlichting.
Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding

Elke code kan ingesteld worden zodat ze zichzelf wist na gebruik.
Dit klavier kan dus gebruikt worden voor nachtleveringen.
Aparte toegangscontrole software kan gebruikt worden door bv 
magazijniers die klanten toegang kunnen geven.

Gebruik van codes:
Ÿ {code}+ # +1: schakelt uitgang 1
Ÿ {code}+ # +2: schakelt uitgang 2
Ÿ {code}+ # +3: schakelt uitgang 3
Ÿ {code}+ # +4: schakelt uitgang 4

De beltoets 
Ÿ kan gebruikt worden om een foute ingave te wissen. 
Ÿ kan een apparte uitgang bedienen, waardoor deze dus ook echt 

als beltoets kan functioneren.

ONDERSTEUNING

Deze module wordt niet verder ontwikkeld.
Ze blijft wel ondersteund.
Alternatief: KPD
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Aansluiting KLA-I

KLA-I-AL

KLA-I, Codeklavier inbouw

MONTAGE:

Inbouw, voorzien voor inbouwdoos (ref Ticino 504, niet inbegrepen).
Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID KLA-I-AL (aluminium)

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,03A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Afmetingen (h x b x d) 132x74x28mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

p1/1
RoHS

TOEGANGSCONTROLE

PRODUCTBESCHRIJVING:

OPMERKINGEN:

Deze module controleert de toegang tot 4 verschillende deuren en 
poorten. 
De mastercode heeft altijd toegang tot alle uitgangen. 
45 gebruikerscodes (4 getallen) kunnen alle 4 de uitgangen 
bedienen, of hierin beperkt worden. 

Deze module is personaliseerbaar door het gebruik van een LCD 
scherm met 2x8 karakters. 
6 LED’s kunnen gebruikt worden als oriëntatieverlichting.
Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding

Elke code kan ingesteld worden zodat ze zichzelf wist na gebruik.
Dit klavier kan dus gebruikt worden voor nachtleveringen.
Aparte toegangscontrole software kan gebruikt worden door bv 
magazijniers die klanten toegang kunnen geven.

Gebruik van codes:
Ÿ {code}+ # +1: schakelt uitgang 1
Ÿ {code}+ # +2: schakelt uitgang 2
Ÿ {code}+ # +3: schakelt uitgang 3
Ÿ {code}+ # +4: schakelt uitgang 4

De beltoets 
Ÿ kan gebruikt worden om een foute ingave te wissen. 
Ÿ kan een apparte uitgang bedienen, waardoor deze dus ook echt 

als beltoets kan functioneren.

ONDERSTEUNING

Deze module wordt niet verder ontwikkeld.
Ze blijft wel ondersteund.
Alternatief: KPD-I
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KLT, Codeklavier voor Bticino

p1/1
RoHS

TOEGANGSCONTROLE

PRODUCTBESCHRIJVING:

OPMERKINGEN:

Aansluiting KLA

Bticino codeklavier

MONTAGE:

Bticino ‚keyboard module’ (art 353000) is inbegrepen.
Montageframe, front en afdekkader zijn NIET ingebrepen.

Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID KLT

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,03A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Afmetingen (h x b x d) 115x93x25mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

Deze module controleert de toegang tot 4 verschillende deuren en 
poorten. 
De mastercode heeft altijd toegang tot alle uitgangen. 
45 gebruikerscodes (4 getallen) kunnen alle 4 de uitgangen 
bedienen, of hierin beperkt worden. 

Elke code kan ingesteld worden zodat ze zichzelf wist na gebruik.
Dit klavier kan dus gebruikt worden voor nachtleveringen.
Aparte toegangscontrole software kan gebruikt worden door bv 
magazijniers die klanten toegang kunnen geven.

Gebruik van codes:
Ÿ {code}+ # +1: schakelt uitgang 1
Ÿ {code}+ # +2: schakelt uitgang 2
Ÿ {code}+ # +3: schakelt uitgang 3
Ÿ {code}+ # +4: schakelt uitgang 4

De sleuteltoets
Ÿ kan gebruikt worden om een foute ingave te wissen. 
Ÿ kan een apparte uitgang bedienen, waardoor deze dus ook echt 

als beltoets kan functioneren.

http://www.b-logicx.be
http://www.b-logicx.be
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PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting FAK

Fasttel codeklavier

FAK, Communicatiemodule Fasttel codeklavier

MONTAGE:

Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID FAK

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,02A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Afmetingen (h x b x d) 37x27x13,5mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

p1/1
RoHS

Deze module communiceert rechtstreeks met de Fasttel (parlofoon) 
toestellen.
Hierdoor wordt de gekende software van onze codeklavieren 
bruikbaar via de Fasttel interface.

Als je een buitenpost of losse klavieren van Fasttel wil voorzien, 
past onze FAK perfect achter dit toestel

Deze module controleert de toegang tot 4 verschillende deuren en 
poorten. 
De mastercode heeft altijd toegang tot alle uitgangen. 
30 gebruikerscodes (4 getallen) kunnen alle 4 de uitgangen 
bedienen, of hierin beperkt worden. 

Elke code kan ingesteld worden zodat ze zichzelf wist na gebruik.
Dit klavier kan dus gebruikt worden voor nachtleveringen.
Aparte toegangscontrole software kan gebruikt worden door bv 
magazijniers die klanten toegang kunnen geven.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding

TOEGANGSCONTROLE

12

D0

3 45 6

+
D1-

Potentiaalvrije 
ingang  

(voor bv deurslot)

Naar Fasttel
Klavier/buitenpost

INSTELLINGEN:
In het Fasttel toestel stel je het volgende in:
Kies voor programma ‘2' (6bit Wiegand nibble)
9372 (Wizard Elite)
9332 (FT25K)
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DISPLAY’S
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DISPLAY’s

Aansluiting TDM

Touchscreendisplay voor de bediening van: 
2 schermen met 4 drukknoppen
Elk scherm heeft 4 drukknoppen die vrij instelbaar zijn. 
Voor elke knop is er een LED voor de terugmelding voorzien.
De tekst en symbool zijn voor elke knop instelbaar.

1 thermostaatscherm 
Rechtstreekse aansturing van een thermostaatsensor(TSM of TVK).
Wijzigingen en status worden onmiddellijk weergegeven.

1 audioscherm
Rechtstreekse aansuring van een audiobron.

1 codeklavier
15 codes kunnen 2 verschillende uitgangen aansturen

1 klokscherm
Geeft de huidige tijd weer.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

p1/1
RoHS

PARAMETER WAARDE

Product ID TDM

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,25A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Montage Bticino 3 modules

Backlight Automatisch of continu

Afmetingen (h x b x d) 80x120x40mm

Werkingstemperatuur 0°C -> 40°C

PRODUCTBESCHRIJVING:

MONTAGE:

Deze module is voorzien voor inbouw in standaard BTicino 
schakelmateriaal. (3mod)

OPMERKINGEN:

Ÿ Montuur wordt meegeleverd
Ÿ Afdekplaat afzonderlijk te bestellen.

TDM

TDM,  Touchscreen Display 
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DISPLAY’s

Aansluiting DST

Thermostaatdisplay voor de bediening van de thermostaatsensor 
(TSM).

Actueel gemeten temperatuur wordt continu weergegeven.
2 comfortinstellingen kunnen rechtstreeks bediend en aangepast 
worden. 

Deze modules zijn geschikt voor inbouw in standaard Niko of 
BTicino schakelmateriaal.
Voor de bestelling gebruik je de kleurcode van het schakelmateriaal.

Temperatuurinstellingen kunnen door de klok (RTC) en andere 
toestellen geautomatiseerd worden. 
Wijzigingen worden onmiddellijk weergegeven.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

p1/1
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PARAMETER WAARDE

Product ID DST-** (--WI: wit, ZW: zwart, CR: Creme, ZI: zilver)

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,05A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Montagegaten M3

Backlight Automatisch of continu

Afmetingen (h x b x d) 45x45x35mm

Werkingstemperatuur 0°C -> 40°C

PRODUCTBESCHRIJVING:

MONTAGE:

Deze module is voorzien in 45x45mm voor de gebruikelijke 
monturen (van bv Niko, BTicino,...)
Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

OPMERKINGEN:

Ÿ De intensiteit kan bijgeregeld worden via de potentiometer. 
Gebruik hiervoor een schroevendraaier van 2.5mm
.

Ÿ Om het toestel in een Niko montuur te bevestigen, verwijder je 
eerst de meegeleverde schroeven.
Leg dan het display in de kader en plaats de schroeven terug.

Ÿ Om het toestel elders in te bouwen kan je de schroefgaten (M3) 
in de 4 hoeken gebruiken.

DST-WI

DST,  Display temperatuur
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DISPLAY’s

Aansluiting DSM

Deze module bedient de muziek per ruimte

Ze is voorzien om de communicatiemodules van multiroom 
systemen te bedienen (ArtSound, NuVo, Audac,...)

De naam van de bronnen en standby teksten zijn instelbaar.
Ook het aantal en de volgorde van bronnen  zijn instelbaar.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

p1/1
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PARAMETER WAARDE

Product ID DSM-** (--WI: wit, ZW: zwart, CR: Creme, ZI: zilver)

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,05A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Montagegaten M3

Backlight Automatisch of continu

Afmetingen (h x b x d) 45x45x35mm

Werkingstemperatuur 0°C -> 40°C

DSM,  Display muziek

PRODUCTBESCHRIJVING:

MONTAGE:

Deze module is voorzien in 45x45mm voor de gebruikelijke 
monturen (van bv Niko, BTicino,...)
Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

OPMERKINGEN:

Ÿ De intensiteit kan bijgeregeld worden via de potentiometer. 
Gebruik hiervoor een schroevendraaier van 2.5mm
.

Ÿ Om het toestel in een Niko montuur te bevestigen, verwijder je 
eerst de meegeleverde schroeven.
Leg dan het display in de kader en plaats de schroeven terug.

Ÿ Om het toestel elders in te bouwen kan je de schroefgaten (M3) 
in de 4 hoeken gebruiken.

DSM-WI
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COMMUNICATIE MET DERDEN

Communicatie met derden wordt almaar belangrijker.

Een aantal kanalen hebben we al geopend via onze BHS.
Zo communiceren we met Nuvo players, Sonos,...
We hebben ook een eigen API die de deur naar Google Assistant, Siri, IFTTT,... open zet.

Maar toch zijn er ook nog een paar kanalen waar we hardware moeten voor maken.
In het verleden hebben de al de DALI modules gelanceerd,

Daar komen nu ook MODBUS modules bij.
Wel opletten: MODBUS is een standaard, een taal. Die module is niet universeel want elke verbruiker heeft zijn eigen 
mogelijkheden.
De aansturing moeten we ook in ons systeem laten passen.
Het moet beheersbaar blijven met andere woorden.

De eerste module in deze serie is de Fujitsu verbinding.
Deze proberen we te organiseren, zodat ze, in gebruik, zo veel mogelijk op onze eigen thermostaten lijkt.
Dat betekent dat ze binnen onze software en apps past, en voor jou als gebruiker zo min mogelijk extra inspanningen 
vergt.
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Communicatie met derden

Aansluiting DSM

Deze modulecommuniceert met de FUJITSU airco.
Per module kunnen we tot 8 binnenunits aansturen.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

p1/1
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PARAMETER WAARDE

Product ID MBF

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,05A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Montagegaten M3

Backlight Automatisch of continu

Afmetingen (h x b x d) 45x45x35mm

Werkingstemperatuur 0°C -> 40°C

MBF, Modbus communicatiemodule voor FUJITSU AIRCO

PRODUCTBESCHRIJVING:

MONTAGE:

Deze module is voorzien in 45x45mm en wordt ingebouwd in de 
binnenunit 

OPMERKINGEN:

Ÿ
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Automatisatie voor uw woning of KMO

Communicatie met derden

Bekabeling voor de MODBUS voor de binnenunits moet „in lijn“ gebeuren.
Sterbekabeling is af te raden.
Als buskabel raden we de EIB-kabel aan.

Voor het onder spanning brengen, moeten alle modules geadresseerd worden.
Doe dit volgens onderstaand schema. (Toestel adressering)

De module die het ‚verst’ van onze module staat, moet ‚als laatste toestel’ toestel ingesteld worden.
Dipswitch ‚SET7', switch 4 op ‚ON’
Kijk ook voor de zekerheid de andere toestellen na.

p1/1
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MBF, Modbus communicatiemodule voor FUJITSU AIRCO

BEKABELING & ADRESSERING

ON

1 2 3 4

SET4ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

SET6

SET5

ON

1 2 3 4

SET7 AIRCO x

ON

1 2 3 4

SET4ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

SET6

SET5

ON

1 2 3 4

SET7 AIRCO x

Als „laatste“ toestel NIET als „laatste“ toestel

ON

1 2 3 4

SET4ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

SET6

SET5

ON

1 2 3 4

SET7 AIRCO x

Toestel adressering
ON

1 2 3 4

SET4

ON

1 2 3 4

SET4

ON

1 2 3 4

SET4

ON

1 2 3 4

SET4

ON

1 2 3 4

SET4

ON

1 2 3 4

SET4

ON

1 2 3 4

SET4

ON

1 2 3 4

SET4

1

2

3

4

5

6

7

8
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BUSCOMMUNICATIE

PRODUCTBESCHRIJVING:
Deze module geeft extra mogelijkheden aan je 
installatie.

Via dit toestel is het mogelijk om meerdere 
verbindingen tegelijk op te zetten.

Regelmatige updates zorgen voor nieuwe functies 
die je vrij kan activeren.

Deze module is ons centraal aanspreekpunt voor 
communicatie met derden. Zo gebruiken we ze nu 
voor aansturing van Nuvo en Sonos audio,...
Onze installatie is meteen ook IOT-ready en klaar 
voor onze eigen cloud-opslag.

Deze module is optioneel, dus de basismodules 
blijven, onafhankelijk van de Home Server, werken.

Ze wordt geleverd met dynamisch IP adres, 
waardoor ze onmiddellijk in gebruik kan genomen 
worden.

p1/1

BHS, Home Server

RoHS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

OPMERKING:
Deze module heeft altijd een netwerkmodule 
(NWM of NWM-2) nodig om verbinding te maken 
met de bus.

De instellingen van de netwerkmodule moet 
aangepast worden voor de indienstname.

PARAMETER WAARDE

Product ID BHS

Busaansluiting /

Voeding 230VAC / 5VDC adapter meegeleverd

Netwerkaansluiting RJ45

Schermaansluiting HDMI

USB  aansluitingen 2 + mini

Hoofdtelefoon aansluiting 1

SD kaart 1x mini

Afmetingen (h x b x d) 97x97x24mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

BHS
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BUSCOMMUNICATIE

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting NWM

Deze module verbindt de bus met het lokaal 
computernetwerk.

Daardoor is programmeren met PC of MAC 
mogelijk, maar ook draadloos besturen met 
smartphones.

Ook communicatie via het internet loopt via deze 
module.

Ze wordt geleverd met dynamisch IP adres, 
waardoor ze onmiddellijk in gebruik kan genomen 
worden.

p1/1

NWX / NWM, Netwerkmodule communicatie 1 kanaal

RoHS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

LAN

OPMERKING:
De NWX is de opvolger van de NWM.
Enkel de hardware werd aangepast, maar de 
eigenschappen en de manier van aansluiten blijven 
hetzelfde.

Al wat je in de documentatie over de NWM 
tegenkomt, geldt dus ook voor de NWX.

Zo lang de module een dynamisch IP adres heeft, 
moet ze EERST op het computernetwerk 
aangesloten worden, en pas dan op de bus.

PARAMETER WAARDE

Product ID NWM of NWX

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,07A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Verbinding met het netwerk RJ45

Afmetingen (h x b x d) 50x125x25mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

NWM
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PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting NWM-2

Deze module verbindt de bus met het lokaal 
computernetwerk.

Daardoor is programmeren met PC of MAC mogelijk, maar 
ook draadloos besturen met smartphones.

Ook communicatie via het internet loopt via deze module.

Ze wordt geleverd met dynamisch IP adres, waardoor ze 
onmiddellijk in gebruik kan genomen worden.

p1/1

NWM-2, Netwerkmodule communicatie 2 kanalen

RoHS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

OPMERKING:
Zo lang de module een dynamisch IP adres heeft, moet ze 
EERST op het computernetwerk aangesloten worden, en 
pas dan op de bus.

PARAMETER WAARDE

Product ID NWM-2

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,07A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Verbinding met het netwerk RJ45

Afmetingen (h x b x d) 94x147x35mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

LAN

NWM-2

BUSCOMMUNICATIE
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USB, communicatiemodule

Module in ontwikkeling
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WUSB, Draadloze communicatiemodule

Module in ontwikkeling
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Aansluiting STM

Deze module is voorzien om de status van 36 (Soft)Members te 
onthouden.
Vermits virtuele members niet fysiek bestaan, en dus ook geen eigen 
processor hebben, hebben ze ook zelf geen geheugen.
Daarom kunnen we een StatusModule inschakelen om dat werk voor 
ons te doen.

Naast oa SoftwareMembers is ze dus ook geschikt om toestellen uit 
het verleden, waarvan de toestand niet zichtbaar gemaakt kon 
worden, te organiseren.

Voor 4 Members hebben we meteen ook een speciale functie 
voorzien die, afhankelijk van de toestand van de softwaremember, 
andere members kan aansturen.

Als de module opstart, kunnen we meteen ook 6 acties op de bus 
sturen.
Die acties worden niet meteen verstuurd, maar worden ongeveer 2.5 
min na het opkomen van de spanning verstuurd.
Deze timer is niet afhankelijk van groep en adres, en is ook niet 
instelbaar.
Dit doen we enkel om de andere modules de kans te geven om zelf 
eerst op te starten.

Voor meer info verwijzen we je naar de handleiding.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID STM

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,004A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Afmetingen (h x b x d) 93x17,5x72mm, 1 module (DIN)

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

STM, Statusmodule 

PRODUCTBESCHRIJVING:

INGANGENp1/1
RoHS
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 AUDIO

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting ASD

Deze controller maakt de verbinding tussen de b-logicx bus en de 
ArtSound (5.4, 8.8,…) multiroom module.
Via onze bus kunnen we alle zones en bronnen aan- en uitsturen.
Van elke zone kunnen we volume regelen.

Het is de bedoeling dat we het systeem kunnen uitschakelen als je 
de woning verlaat, maar ook dat we de gewenste muziek kunnen 
laten starten als je de kamer binnenkomt.
In combinatie met een klok (RTC) kan deze module ook bv als 
wekker gebruikt worden.

p1/1

MONTAGE:

1. Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant van de doos om het 
deksel eraf te halen.
2. Sluit de buskabel aan op de voorziene klemmen.
3. Sluit het deksel opnieuw
4. Bevestig de doos tegen de wand nabij het ArtSound toestel
5. Sluit de SUBD9 connector aan op het ArtSound toestel.

Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

ASD,  Communicatiemodule ArtSound multiroom

PARAMETER WAARDE

Product ID ASD

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,02A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Verbinding met ArtSound RS232 (kabel + SUBD9 connector)

Afmetingen (h x b x d) 120x40x80mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

RoHS

ASD
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 AUDIO

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting ASD-ART24

Deze controller maakt de verbinding tussen de b-logicx bus en de 
ArtSound (5.4, 8.8,…) multiroom module.
Via onze bus kunnen we alle zones en bronnen aan- en uitsturen.
Van elke zone kunnen we volume regelen.

Het is de bedoeling dat we het systeem kunnen uitschakelen als je 
de woning verlaat, maar ook dat we de gewenste muziek kunnen 
laten starten als je de kamer binnenkomt.
In combinatie met een klok (RTC) kan deze module ook bv als 
wekker gebruikt worden.

p1/1

MONTAGE:

1. Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant van de doos om het 
deksel eraf te halen.
2. Sluit de buskabel aan op de voorziene klemmen.
3. Sluit het deksel opnieuw
4. Bevestig de doos tegen de wand nabij het ArtSound toestel
5. Sluit de SUBD9 connector aan op het ArtSound toestel.

Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

ASD-ART24,  Communicatiemodule ArtSound multiroom

PARAMETER WAARDE

Product ID ASD-ART24

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,02A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Verbinding met ArtSound RS232 (kabel + SUBD9 connector)

Afmetingen (h x b x d) 120x40x80mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

RoHS

ASD-ART24

ART24
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 AUDIO

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting AUD

Deze controller maakt de verbinding tussen de b-logicx bus en de 
Audac multi-zone.
Via onze bus kunnen we alle zones en bronnen aan- en uitsturen.
Van elke zone kunnen we volume regelen.

Het is de bedoeling dat we het systeem kunnen uitschakelen als je 
de woning verlaat, maar ook dat we de gewenste muziek kunnen 
laten starten als je de kamer binnenkomt.
In combinatie met een klok (RTC) kan deze module ook bv als 
wekker gebruikt worden.

p1/1

MONTAGE:

1. Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant van de doos om het 
deksel eraf te halen.
2. Sluit de buskabel aan op de voorziene klemmen.
3. Sluit het deksel opnieuw
4. Bevestig de doos tegen de wand nabij het Audac toestel
5. Sluit de SUBD9 connector aan op het Audac toestel.

Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

AUD,  Communicatiemodule Audac multi zone

PARAMETER WAARDE

Product ID AUD

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,02A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Verbinding met Audac RS232 (kabel + SUBD9 connector)

Afmetingen (h x b x d) 120x40x80mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

RoHS

AUD

AUD
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 AUDIO

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting Nuvo

Deze controller maakt de verbinding tussen de b-logicx bus en de 
Nuvo multiroom module.
Via onze bus kunnen we alle zones en bronnen aan- en uitsturen.
Van elke zone kunnen we volume regelen.

Het is de bedoeling dat we het systeem kunnen uitschakelen als je 
de woning verlaat, maar ook dat we de gewenste muziek kunnen 
laten starten als je de kamer binnenkomt.
In combinatie met een klok (RTC) kan deze module ook bv als 
wekker gebruikt worden.

p1/1

MONTAGE:

1. Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant van de doos om het 
deksel eraf te halen.
2. Sluit de buskabel aan op de voorziene klemmen.
3. Sluit het deksel opnieuw
4. Bevestig de doos tegen de wand nabij het Nuvo toestel
5. Sluit de SUBD9 connector aan op het Nuvo toestel.

Kijk op de pagina ‘Zwevende modules linken’ in de handleiding voor 
je deze module op de bus aansluit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

NUV, Communicatiemodule Nuvo multiroom

PARAMETER WAARDE

Product ID Nuvo

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,02A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Verbinding met Nuvo RS232 (kabel + SUBD9 connector)

Afmetingen (h x b x d) 120x40x80mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

RoHS

Nuvo

ART24
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VOEDING

LEM

TEST

Fail

Pass

0

WBR WB4





Automatisatie voor uw woning of KMO

VOEDING

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting VOE-100-24

Dit toestel zorgt voor de voeding van de bus en levert een constante 
spanning van 24VDC.

Het totale vermogen voor elke installatie is anders, en mag niet 
hoger zijn dan wat de voeding kan leveren.
Gemiddeld levert deze voeding spanning voor 70 modules.
Bekijk de datasheet voor de berekening.

Enkel + en - worden op deze module aangesloten. 
Er is geen aansluiting voor het data signaal voorzien.

p1/2

VOE-100-24,  Voeding 230VAC -> 24VDC, 4.2A

RoHS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID VOE-100-24

Aansluitingen Schroefklemmen

Ingangsspanning 100-240VAC

Ingangsstroom 1,6A@230VAC

Opstartstroom 45A@230VAC bij koude start

Uitgangsspanning 24-29VDC

Uitgangsstroom 4.2A max

Uitgangsvermogen 100.8W max

Uitgangsrimpel 150mVpp

Uitgangstolerantie 1%

Uitgang beveiliging overbelasting Vanaf 105-135% (herstelt automatisch)

Uitgang beveiliging spanning Vanaf 30-35V

Uitgang beveiliging temperatuur 90°C, +/-15%

Afmetingen (hxbxd) 93x100x56, 6 modules (DIN)

Werkingstemperatuur -20°C -> 60°C
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VOEDINGp2/2

VOE-100-24,  Voeding 230VAC -> 24VDC, 4.2A

RoHS

Het verbruik van elke module vind je terug op de datasheet van de betreffende module.
Een eenvoudige optelsom levert dan het eindresultaat van het totale vermogen.
Wanneer het aantal aangesloten modules het vermogen van de voeding overschrijdt, moet de 
bus onderverdeeld worden  in meerdere delen. 
Dit kan je doen door elk deel apart te voorzien van een nieuwe voeding, en om dan de delen 
te verbinden via Bus Link modules (BLM).

Rekenvoorbeeld:
20x RLM (Relaismodule)   0.03A  = 0.6A
5x DIM1K-300 (Dimmodule)  0.08A  = 0.4A
15x INM (Ingangsmodule)   0.02A  = 0.3A
2x EXU (Spanningslezer)   0.02A  = 0.04A
1x NWM (Netwerkmodule)   0.07A  = 0.07A
Totale vermogen van de aangseloten modules:  =1.41A

Niet enkel het vermogen van het aantal aangesloten modules is van belang voor het 
berekenen van de voeding.
Ook wanneer je lange leiding nodig hebt, kan het aan te raden zijn om meerdere voedingen te 
plaatsen.
In geval dat je bord plaatst in een lokaal dat meer dan 40m van het hoofdbord verwijderd is, 
raden we aan om ook daar een extra voeding bij te plaatsen, ongeacht het verbruik dat erop 
aangesloten zal worden.

Bij twijfel: neem contact met ons op.

VERMOGENSBEREKENING
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Aansluiting BMM

Deze module zorgt voor het afsluiten van de bus.
1 module per installatie/voeding is nodig.
�
Via leds wordt de kwaliteit van het datatransport weergegeven.�
Ÿ Groen+Geel: OK
Ÿ Rood: Niet OK: kortsluiting of overbelasting wegwerken!

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID BMM

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,004A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Afmetingen (h x b x d) 93x17,5x72mm, 1 module (DIN)

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

BMM,  Bus monitor module busbewaking

PRODUCTBESCHRIJVING:

p1/1
RoHS

VOEDING



Automatisatie voor uw woning of KMO

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting LEM

De LEM (Equilizer module) meet de kwaliteit van de bus.

Als je niet exact weet hoeveel EIB-kabel je in je bus hebt, of 
wanneer je andere kabel hebt gebruikt, kan het gebeuren dat de 
kwaliteit van je bussignaal (capaciteit) niet meer voldoende is voor 
onze modules.

Een oplossing zou eruit kunnen bestaan om de afsluitweerstand 
aan te passen.
Deze module geeft aan welke de beste waarde is voor de totale 
afsluitweerstand voor je bus.

p1/2

LEM, Equilizer Module

RoHS

LEM

TEST

Fail

Pass

0 WERKING:
- Sluit de LEM aan op de bus.
- Draai de schakelaar op de ‚0'- stand.
- Druk op de „Test“-knop tot beide LEDs branden.
- Na enkele ogenblikken brandt de ‚Fail’ (Niet OK) of ‚Pass’ (OK) 
LED
- Wanneer je signaal niet OK is, verhoog je de schakelaar een 
stand en herbegin je de procedure tot het resultaat ‚Pass’ is.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID BLM

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,015A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Afmetingen (h x b x d) 93x17,5x72mm, 1 module (DIN)

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

VOEDING

OPMERKING:
- Bij gebruik van de LEM:
Kijk na of de standaard weerstand van de BMM actief is (de brug 
op de BMM, rechtsboven, is gesloten)

- Draai de schakelaar op de ‚0'- stand.
- Kijk na of de standaard weerstand van de BMM actief is (de brug 
op de BMM, rechtsboven, is gesloten)
- Druk op de „Test“-knop tot beide LEDs branden.
- Na enkele ogenblikken brandt de ‚Fail’ (Niet OK) of ‚Pass’ (OK) 
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p2/2

LEM, Equilizer Module

RoHS

STAND // E24 = I

0 ... - 1,00 24

1 16K 16K 0,94 26

2 8K 8K2 0,89 27

3 5K33 5K1 0,84 29

4 4K 3K9 0,80 30

5 3K2 3K 0,76 32

6 2K67 2K7 0,73 33

7 2K29 2K2 0,70 35

8 2K 2K 0,67 36

9 1K78 1K8 0,64 39

A 1K60 1K5 0,62 39

B 1K45 1K3 0,59 41

C 1K33 1K2 0,57 42

D 1K23 1K2 0,55 44

E 1K14 1K1 0,53 45

F 1K07 1K 0,52 47

VOEDING
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Deze module kan 2 bussen met elkaar verbinden tot een Segment. 

Bij grotere installaties kan het nodig zijn om de installatie op te delen 
in verschillende delen.�
Elk deel krijgt dan zijn eigen voeding en wordt zo elektrisch van de 
rest gescheiden.

Wanneer en hoe je deze module gebruikt, vind je terug in de 
‚Design rules’.�

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID BLM

Busaansluiting Schroefklemmen 0,2mm²(24awg) - 4mm²(12awg)

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,015A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Afmetingen (h x b x d) 93x17,5x72mm, 1 module (DIN)

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

BLM,  Bus link module

PRODUCTBESCHRIJVING:

p1/2
RoHS

Aansluiting BLM

Bus1

Bus2

VOEDING
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BKM, Bus koppel module (HUB)

Module in ontwikkeling



BR4, Bekabelde bridge

Module in ontwikkeling



WBR,  Draadloze bridge

Module in ontwikkeling
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PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting IL

Een set IL (Internet linkmodule) verbindt 2 installaties met elkaar 
alsof ze via een buskabel met elkaar zouden verbonden zijn.
Ter plaatse heb je enkel een internet/netwerkverbinding nodig om 
de data te transporteren.

Voor elke verbinding tussen 2 installaties zijn telkens 2 modules 
nodig. 
1 voor elke installatie.
Welke je ‘master’ of ‘slave’ zet, maakt niet uit.

Softwarematig zijn die beide gebouwen dan 1 geheel.
We raden aan om de logische functies en automatisatie per 
installatie te voorzien, zodat wanneer de (inter-)netwerkverbinding 
wegvalt, de basis automatisatie behouden blijft. 
bv elke installatie zijn eigen schemerschakelaar of klok garandeert 
een goede werking, 
Ook zonder (inter-)netverbinding. 
Zonder dat werkt het ook, maar ben je afhankelijk van het 
netwerk.

p1/2

IL, Internet link module

RoHS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID IL

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus ingangsstroom 0,07A@24VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Verbinding met het netwerk RJ45

Afmetingen (h x b x d) 50x125x25mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

LAN

IL

VOEDING
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p2/2

IL, Internet link module

RoHS

1. DE ‘SLAVE’ MODULE INSTELLEN
Stel de module in, zoals je dat zou doen voor 
een gewone netwerkmodule.
Ÿ Geef ze een vast IP adres.
Ÿ Ga dan naar „HostList“ en geef daar het IP 

adres en de poort waarmee deze module 
verbinding moet maken (dat wordt het adres 
van de „Master“.

Het IP adres van de Hostlist kan een intern of 
extern IP adres zijn.

2. DE ‘MASTER’ MODULE INSTELLEN
Stel deze module in, zoals je dat zou doen voor 
een gewone netwerkmodule.
Hou rekening met de instellingen die je maakte 
in de „Slave“ module.

VOEDING
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Onze elektronica is al lang niet meer de enige in huis.
Meer en meer toestellen zitten boordevol elektronica. Niet alleen de TV, maar ook de microgolf,
de wasmachine, droogkast,... worden elektronisch gestuurd.
Dat wil zeggen dat je een elektrische installatie niet zomaar meer kan inschakelen, ook niet als
er geen automatisatie voorzien is.
Je installatie kan om verschillende redenen zonder spanning vallen. Een algemene 
stroomonderbreking, een verlies of kortsluiting kunnen om diverse redenen voorkomen.

Hou daarom rekening met volgende stappen om een installatie in te schakelen, en pieken (en dus
problemen) te vermijden.

1. Schakel de differentieel en alle automaten uit. 
Bij elke onderbreking!

2. Schakel de schakelaar van je meterkast in.
3. Schakel de differentieel in.
4. Duw op de testknop van de differentieel.

 - Als de differentieel direct uitschakelt, wil dat
zeggen dat er spanning is en dat je kan verder
gaan met de volgende stappen. (Schakel de
differentieel dan natuurlijk eerst terug in.)
 - Als de differentieel niet uitschakelt, is er geen
spanning. Probeer dan later opnieuw.

5. Schakel nu elke automaat apart in. Wacht telkens 3 seconden.
Schakel de automaat van onze voeding als laatste in.

3

4

5

Nadat je de spanning terug hebt ingeschakeld, kan het 
2 à 3 minuten duren voor je b-logicx installatie volledig is
opgestart.

VOEDINGp1/1

VOE-100-24,  DE INSTALLATIE OPSTARTEN/HERSTARTEN

RoHS
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VOEDING

PRODUCTBESCHRIJVING:

Aansluiting VOE-24-5

Deze module is een voeding, voorzien om een B-logicx iPad 
Docking station te voorzien van een voeding.

De uitgangsspanning is voorzien van een standaard USB snellaad 
commando.

p1/1

VOE-24-5,  Voeding 24VDC -> 5VDC, 2A

RoHS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID VOE-24-5

Ingangsspanning nom 24VDC

Ingangsspanning max 36VDC

Ingangsstroom min 18VDC

Ingngsstroom nom 300mA@24VDC

Ingangsimpedantie 100.8W ma>10MOhm

Uitgangsspanning 5VDC 

Kortsluitbeveiliging Automatisch

Afmetingen (hxbxd) 51x44x19mm

Werkingstemperatuur < 71°C (schakelt uit bij 104°C)

24VDC 5VDC  USB

VOE24-5
iPad voeding

RoHS

Ÿ De module is voorzien om in een standaard inbouwdoos 
ingewerkt te kunnen worden.

Ÿ Voor opbouwmontage kunnen 3 PCB houders gebruikt worden, 
zodanig dat de module bv tegen de achterkant van het 
dockingstation gekleefd kan worden.

MONTAGE:
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VARIA
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Aansluitdraad om bv drukknoppen te verbinden met onze 
drukknopmodules.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID DRA

Busaansluiting GEEN !!

Lengte +/- 20cm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

DRA, Aansluitdraad

PRODUCTBESCHRIJVING:

VARIAp1/1
RoHS

DRA
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Aansluiting LED3

Signalisatieled voor INM en sensoren.
Geeft de status van een instelling weer.

Rode draad: +5VDC
Zwarte dreaad: 0VDC

Let op de aansluiting naast de connector voor de correcte 
aansluiting (’+’).

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID LED3BL (Blauw), LED3AM (Amber)

Busaansluiting GEEN !!

Ingangsspanning nom. 5VDC

Ingangsstroom nom 20mA@5DVDC

Aansluiting Connector (Rood = 5VDC, Zwart = 0VDC)

Lengte +/- 22cm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

LED3, Signalisatie LED 3mm

PRODUCTBESCHRIJVING:

VARIAp1/1
RoHS

+-

LED3
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Zoemer voor het signaleren van acties.
Aan te sluiten op een drukknopmodule.
In te bouwen in een behuizing naar keuze.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID ZOE

Busaansluiting GEEN !!

Geluid +85db op 10cm

Ingangsspanning 5VDC

Diameter 12mm

Lengte +/- 20cm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

ZOE, Zoemer 5VDC

PRODUCTBESCHRIJVING:

VARIAp1/1
RoHS

ZOE

Aansluiting ZOE

+-
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VARIA

PRODUCTBESCHRIJVING:

Via deze module kan je de busaansluiting van 6 modulaire (1mod) 
toestellen (bv RLM, RTC, EXU,...) aansluiten.

De bus wordt aangesloten op de voorziene aansluitklem.
Let op de polariteit!
Rood= +24VDC
Geel= Data
Zwart= Massa

p1/1

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

BR6, Verbindingsrail 6x1 modulaire toestellen

PARAMETER WAARDE

Product ID BR6

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Afmetingen (h x b x d) 22x105x15mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

RoHS

Aansluiting BR6



VARIA

PRODUCTBESCHRIJVING:

Via deze module kan je de busaansluiting van 6 modulaire (4mod) 
toestellen (bv DIM-300-1K, RLM-4,...) aansluiten.

De bus wordt aangesloten op de voorziene aansluitklem.
Let op de polariteit!
Rood= +24VDC
Geel= Data
Zwart= Massa

p1/1

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID BR6-4M

Busaansluiting Wago steekklemmen

Bus ingangsspanning nom. 24VDC

Bus ingangsspanning absolute max. 30VDC

Bus ingangsspanning min. 23VDC

Bus striplengte 5-6mm 

Afmetingen (h x b x d) 22x379x15mm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

RoHS

Aansluiting BR6-4M

Automatisatie voor uw woning of KMO

BR6-4M, Verbindingsrail 6x4 modulaire toestellen



Automatisatie voor uw woning of KMO

Wordt gebruikt voor het wegfilteren van stoorsignalen van TL-
lampen, contactoren, ventilatoren en andere inductieve belastingen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

PARAMETER WAARDE

Product ID RCF

Busaansluiting GEEN !!

Waarde 4K7Ohm/4.7nF

Lengte +/- 15cm

Werkingstemperatuur -25°C -> 50°C

RCF, RC-filter

PRODUCTBESCHRIJVING:

VARIAp1/1
RoHS

RCF
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VARIA

IPAD-DOCK-ZW

p1/1

PRODUCTBESCHRIJVING:

Docking station voor wandbevestiging iPad2

MONTAGE:

1. Bereid de montage voor zodat het toestel tegen de muur 
geschroefd kan worden.
2. Steek de USB kabel  door het gat en plug hem in de iPad.
3. Schuif de iPad op zijn plaats en bevestig de klemplaat voor de 
connector op de achterkant.
4. Haal de iPad eruit en sluit de USB kabel aan op de voeding (zie 
datasheet VOE24-5)
5. Zet de voeding onder spanning.
6. Bevestig het docking station tegen de muur.
7. Kleef de stickers (krasbeveiliging)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

IPAD-DOCK

PARAMETER WAARDE

Product ID IPAD-DOCK-** (**WI: wit of ZW: zwart)

Busaansluiting -

Voeding meegeleverd in de doos

Afmetingen 240x180x20

Aansluitkabel Apart te bestellen volgens het type iPad 

RoHS
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VARIA

IPADAIR-DOCK-ZW

p1/1

PRODUCTBESCHRIJVING:

Docking station voor wandbevestiging iPad-Air

MONTAGE:

1. Bereid de montage voor zodat het toestel tegen de muur 
geschroefd kan worden.
2. Steek de USB kabel  door het gat en plug hem in de iPad.
3. Schuif de iPad op zijn plaats en bevestig de klemplaat voor de 
connector op de achterkant.
4. Haal de iPad eruit en sluit de USB kabel aan op de voeding (zie 
datasheet VOE24-5)
5. Zet de voeding onder spanning.
6. Bevestig het docking station tegen de muur.
7. Kleef de stickers (krasbeveiliging)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN  

IPADAIR-DOCK

PARAMETER WAARDE

Product ID IPADAIR-DOCK-** (**WI: wit of ZW: zwart)

Busaansluiting -

Voeding meegeleverd in de doos

Afmetingen 240x180x20

Aansluitkabel Apart te bestellen volgens het type iPad 
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START

PRODUCTBESCHRIJVING:

De starterskit is een verzameling van modules waarmee
het voor de eindgebruiker mogelijk wordt om de 
struictuur van de installatie en de software te ontdekken.
Alle basismodules zijn aanwezig om de eerste stappen
in de communicatie te kunnen zetten.

Later, bij de definitieve installatie, kunnen deze modules
opnieuw gebruikt worden.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de 
handleiding.
Voor meer info over de modules verwijzen we je naar de 
respectievelijke datasheets
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MONTAGE:

Als testopstelling is het de bedoeling dat de toestellen volledig bereikbaar zijn.
Dwz dat je ze bij manier van spreken op de keukentafel legt en bedient.
Als de modules later opgenomen worden in de definitieve installatie, moeten uiteraard de 
installatievoorschriften correct toegepast worden.
Scherm het gedeelte met de 230V voldoende af tijdens de testen.

INSTALLATIE:
Per computer is een netwerkmodule (NWM) te voorzien.
De software en handleiding zijn te downloaden van onze site: www.b-logicx.be

INHOUD VAN DE STARTERSKITS

Toestel Omschrijving R8I24 R8I12-BHS

VOE-100-24 Voeding 1 1

BMM Bus Monitor1 1 1

RTC Real Time Klok 1 1

NWM Netwerkmodule 1 1

RLM-4 Relaismodule 2 x

R4I6-R Relaismodule x x

INM2 Ingangsmodule 4 2

INM4 Ingangsmodule 4 2

DRA Aansluitdraad 24 12

BHS B-Logicx Home Server x 1

Patchkabel Aansluitkabel 1 1
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STARTK-R8I24

PRODUCTBESCHRIJVING:

De starterskit is een verzameling van modules waarmee
het voor de eindgebruiker mogelijk wordt om de 
struictuur van de installatie en de software te ontdekken.
Alle basismodules zijn aanwezig om de eerste stappen
in de communicatie te kunnen zetten.

Later, bij de definitieve installatie, kunnen deze modules
opnieuw gebruikt worden.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar
de handleiding.

Voor meer info over de modules verwijzen we je naar 
de respectievelijke datasheets.
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STARTK-R8I24, starterskit 8 uitgangen + 24 ingangen

INHOUD VAN DE STARTERSKIT

Aansluiting RLM-4

Toestel Omschrijving Aantal

VOE-100-24 Voeding 1

BMM Bus Monitor 1

RTC Real Time Klok 1

NWM Netwerkmodule 1

RLM-4R Relaismodule 2

INM2 Ingangsmodule 2 aansl 4

INM4 Ingangsmodule 4 aansl 4

DRA Aansluitdraad 24

Patchkabel 3m Aansluitkabel 1

(4x 230V 
AC/DC
16A)

no nc

c

no nc

c

no nc

c

no nc

c

RoHS

INSTALLATIE:
De software en handleiding zijn te downloaden van onze site: 
https://b-logicx.be/Manual/StartersKit/HTML/Introductie.html

https://b-logicx.be/Manual/StartersKit/HTML/Introductie.html
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STARTK-R8I24

PRODUCTBESCHRIJVING:

De starterskit is een verzameling van modules waarmee
het voor de eindgebruiker mogelijk wordt om de 
struictuur van de installatie en de software te ontdekken.
Alle basismodules zijn aanwezig om de eerste stappen
in de communicatie te kunnen zetten.

Later, bij de definitieve installatie, kunnen deze modules
opnieuw gebruikt worden.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar
de handleiding.

Voor meer info over de modules verwijzen we je naar 
de respectievelijke datasheets.
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STARTK-R8I12-BHS, starterskit 8 uitgangen + 12 ingangen met Server

INHOUD VAN DE STARTERSKIT

Aansluiting RLM-4

Toestel Omschrijving Aantal

VOE-100-24 Voeding 1

BMM Bus Monitor 1

RTC Real Time Klok 1

NWM Netwerkmodule 1

RLM-4R Relaismodule 2

INM2 Ingangsmodule 2 aansl 2

INM4 Ingangsmodule 4 aansl 2

DRA Aansluitdraad 12

Patchkabel 3m Aansluitkabel 2

BHS B-Logicx Home Server 1

(4x 230V 
AC/DC
16A)

no nc

c

no nc

c

no nc

c

no nc

c

RoHS

INSTALLATIE:
De software en handleiding zijn te downloaden van onze site: 
https://b-logicx.be/Manual/StartersKit/HTML/Introductie.html

https://b-logicx.be/Manual/StartersKit/HTML/Introductie.html
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PCN BDM, Bewegingsmelder

RoHS

Origineel BDM_31 juni 2011 Originele uitgave

Update 1 BDM_32 juli 2011 Reden: Bugfix: Als parameter ‚supergevoelig’ is 
ingeschakeld, worden de voorwaarden overbrugd.
Probleem overbruggen: externe AND-functie 
gebruiken.

Update 2 BDM_33 april 2017 Reden: Bugfix: Antwoord op de vraag van de status is 
fout

Reden: Feature: Module antwoordt op de functie ‚Toggle’ 
waardoor je met 1 knop kan schakelen tussen 
‚automatisch’ en ‚manueel’
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PCN DIM1K, Dimmer

RoHS

Origineel DIM1K_11 juni 2011 Originele uitgave

Update 1 DIM1K_12 juli 2011 Reden: Bugfix: Deze module antwoordt op elk 
statuscommando, ook als het niet voor zichzelf is.
Probleem overbruggen: dit probleem heeft geen invloed 
op de werking.

Update 2 DIM1K_13 juli 2012 Reden: Bugfix: Wanneer via een drukknop gedimd wordt, 
wordt de stuurrelais pas verzonden na het loslaten van de 
knop.
Probleem overbruggen: via extern hulpadres de RLM 
aanspreken ipv de voorziene functie.

Reden: Bugfix: Als een module in een sfeer wordt 
ingeschakeld, en daarna bv via Reset of  drukknop-
bediening wordt uitgeschakeld, wordt de sfeertoestand 
genegeerd. Het uitschakelen van de gekozen sfeer kan tot 
onverwachte resultaten leiden. 
Oplossing: na het aansturen van een sfeer, blijft de sfeer 
onthouden tot het uitschakelen van de sfeer of het
ontvangen van een groepsreset. Manueel bedienen van 
het kanaal heeft geen invloed meer. 
Probleem overbruggen: aparte knoppen voor het in- en 
het uitschakelen gebruiken.

Reden: Feature: Groepsreset toegevoegd. Alle dimmers 
uit dezelfde groep kunnen samen uitgestuurd worden met 
het adres 219. Een parameter kan ingeschakeld worden 
om deze functie uit te sluiten.

Reden: Feature: Via een parameter kan de toestand van 
de sferen naar buiten gebracht worden. Per groep kan je 1 
module aanduiden die de sfeeradressen met Set (aan) en 
Reset (uit) zal weergeven.

Vervolg op volgende pagina
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PCN DIM1K, Dimmer

RoHS

Update3 DIM1K_14 aug 2015 Reden: Bugfix: Status van de sfeer kan niet opgevraagd 
worden.

Reden: Feature: Toevoegen van 2 nieuwe dimfuncties. Op 
en neer dimmen. Lang drukken met deze functies zal op 
of neer dimmen tot maximum of minimum bereikt is. Kort 
drukken zal afwisselen tussen minimum en maximum. Via 
de groepssturing kunnen alle dimmers in eenzelfde groep 
nu tegelijk op of neer gedimd worden. 

Reden: Feature: Memowaarde wordt niet meer 
opgenomen onder de 20%

Reden: Feature: Toevoegen van een minimum waarde 
voor gebruik met oa leddimmers. 

Reden: Feature: Parameter 'Status zenden' verwijderd 
wegens zinloos geworden. De module antwoordt altijd op 
de statusvraag en zet, indien nodig, haar eigen toestand 
op de bus. 

Reden: Feature: Toevoegen van de 'Nachtfunctie'. 

Update 4 DIM1K_15 okt 2016 Reden: Bugfix: Verschillende keren kort na elkaar drukken 
geeft problemen. 
Oplossing: Herladen van timers gereorganiseerd.

Reden: Bugfix: Memowaarde wordt, bij het opkomen van 
de spanning, op 100 gezet. 

Reden: Bugfix: Stuuradres van de nachtfunctie is niet 
beveiligd en reageert daarom op 00. 
Oplossing: Extra beveiliging ingebouwd. 
Probleem overbruggen: dummy adres voorzien als 
nachtfunctie niet gebruikt wordt

Update 5 DIM1K_16 mei 2019 Reden: Feature: Uitbreiding van de sturing voor Dali-
dimming. 

Reden: Groepsreset stuurt de sfeeracties niet uit
Oplossing: Sfeeracties manueel uitsturen. 

Reden: Feature: Geldigheidsduur van het record-
commando beperken tot 5 seconden.
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PCN EXU, Externe spanningsdetector

RoHS

Origineel EXU_191 juli 2011 Originele uitgave

Update 1 EXU_192 mei 2012 Reden: Bugfix: Te snel zenden van commando’s is in 
uitzonderlijke situaties mogelijk
Oplossen: timing aangepast.
(Dit probleem doet zich enkel af en toe voor op grote 
installaties (>300 modules)

Reden: Preventieve maatregel: parameters worden van 
locatie verhuisd
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PCN INM, Drukknopmodule

RoHS

Origineel INM_21 juni 2011 Originele uitgave

Update 1 INM_22 juli 2011 Reden: Feature: De functie ‘blokkeeradres’ wordt 
toegevoegd.

Update 2 INM_23 juni 2012 Reden: Bugfix: Bij gebruik van een Led werkt de functie 
‘Invers’ (omgekeerd) niet helemaal.
Oplossing: geen
Probleem overbruggen: Master/Slave met extra 
softwaremember extern voorzien.

Reden: Feature: Nieuwe hardware voor DIN rail 
montage beschikbaar. Deze heeft een frontknop en een 
led nodig. Verder zal deze identiek aan de standaard 
INM werking.

Reden: Feature: Auto-linken is toegevoegd. 

Reden: Feature: Een hulptimer is toegevoegd. Deze laat 
toe om eender welk adres om te vormen tot timer.
Deze functie is programmeerbaar via het scherm 
‚Virtuele sturingen’.
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PCN KLA, Codeklavier

RoHS

Origineel KLA_41 april 2014 Originele uitgave

Update 1 KLA_42 dec 2016 Reden: Bugfix: Bij zelf wissende codes wordt de timer 
onderbroken als er voor het einde van de ingestelde tijd 
een nieuwe code ingetikt wordt
Probleem overbruggen: /

Reden: Bugfix: Als een uitgang niet ingevuld is, maar 
wel aangestuurd wordt, wordt de tekst verkeerd 
weergegeven
Probleem overbruggen: externe and functie gebruiken 
in een RLM.

Reden: Feature: Het aantal codes wordt uitgebreid van 
30 naar 45

Update 2 KLA_43 jan 2022 Nieuwe update wordt verwacht januari 2022
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PCN LDM, Lichtsensor

RoHS

Origineel LDM_91 juni 2011 Originele uitgave

Update 1 LDM_92 juli 2011 Reden: Bugfix: Het verzenden van een combinatie van 
dezelfde groep en functie, binnen eenzelfde instelpunt, 
op de eerste lijn is niet mogelijk
Probleem overbruggen: Volgorde van de acties 
wijzigen (zie voorbeeld)
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PCN RLM, Relaismodule

RoHS

Origineel RLM_1 juli 2011 Originele uitgave

Update 1 RLM_2 nov 2011 Reden: Bugfix: Waneer de relaistimer loopt, reageert de 
module niet op een set commando, en wordt de timer 
afgewerkt.
Probleem overbruggen: timerfunctie via loop in een 
andere module maken.

Reden: Bugfix: Niet gebruikte ingangen van logische 
functies kunnen reageren op set en resetcommando’s 
van member 0 0.
Probleem overbruggen: een member aanmaken die 
nergens anders gebruikt wordt, en deze gebruiken als 
niet gebruikte voorwaarde.

Reden: te snel zenden van commando’s is in 
uitzonderlijke situaties mogelijk
Probleem overbruggen: uitsturen van adressen 
voldoende tijd geven.
(Dit probleem doet zich enkel af en toe voor op grote 
installaties (>300 modules)

Update 2 RLM_3 mei 2012 Reden: Bugfix: na de vorige update wijkt de interne timer 
te veel af.
Probleem overbruggen: timerwaarde laten afwijken.
(30 seconden is in realiteit +/-40 seconden)

Vervolg op volgende pagina
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PCN RLM, Relaismodule

RoHS

Update 3 RLM_4 okt 2014 Reden: Bugfix:
Ÿ In opstartroutine communicatie met de bus 

uitgeschakeld. 
Ÿ Delen apart uitlezen worden verwijderd omdat deze 

geen zin meer hebben.
Ÿ Als de module geschakeld wordt met een 

timerwaarde, zal de timer stoppen op het moment dat 
een 'Reset' binnengekomen is.

Ÿ Normaal worden ze nooit samen gebruikt maar voor 
de volledigheid en bij vergissingen geldt de volgende 

Ÿ voorrangsregeling: bergingparameter - 
rolluikparameter - ventilatorparameter

Ÿ Deze module voert enkel een commando van select 
uit als het vorige commando een data was

Ÿ Ventilator controleert en verzendt niet meer als het 
adres 0 is

Ÿ Bij adresseren worden led EN relais uitgeschakeld
Ÿ Frontknop zal nu ook rekening houden met parameter 

rolluik/bergingfunctie (timer)

Reden: Features:
Ÿ Berekening van and en or functies kunnen getimed 

worden. 
Ÿ Bij opstart worden and en or (indien nodig) 

gecorrigeerd. De resultaten worden intern gehouden.
Ÿ Bergingparameter toegevoegd. 
Ÿ De module rechtstreeks aanspreken met Set 

betekent: aangaan zonder timerfunctie.
Ÿ De rolluikparameter wordt nu, door de komst van de 

bergingparameter, als 'volle' rolluikparameter bekeken 
-> op het einde van de timer, de relais zal 
uitschakelen, maar dat er geen 'Reset' verzonden 
wordt EN de LED blijft branden.

Ÿ Slave adres + functie voorzien wanneer de module 
schakelt.

Ÿ Een module reageert op 'Set', 'Reset' en 'Timer', 
gestuurd door zijn eigen StappenAutomaat.
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PCN RTC, Real time klok

RoHS

Origineel RTC_81 sept 2011 Originele uitgave

Update 1 RTC_82 jan 2012 Reden: Bugfix: Als een actie ingesteld is op ma/vr, wordt 
deze op zaterdag ook uitgevoerd.
Probleem overbruggen: meerdere regels gebruiken 
voor afzonderlijke dagen.

Update 2 RTC_83 jan 2018 Reden: Feature: Voor elke actie kan elke dag 
afzonderlijk aan of uit gezet worden.

Reden: Feature: Voor elke actie kan een voorwaarde 
ingesteld worden
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PCN TSM, Temperatuursensor

RoHS

Origineel TSM_51 nov 2011 Originele uitgave

Update 1 TSM_52 okt 2012 Reden: Bugfix: Na een manuele temperatuurinstelling 
herberekent de module automatisch.

Reden: Feature: De module kan aangestuurd worden 
met Set (Comfort 2-Dag) en Reset (Comfort 1-Nacht)
.
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BHSTouch XE
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SOFTWARE

Alle programma’s worden in eigen huis ontwikkeld. Daardoor kunnen we steeds kort op de bal spelen als wijzigingen 
zich opdringen. Alle updates zijn altijd gratis terug te vinden op onze website, samen met een online helpfunctie.
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SOFTWARE

BLConfig
Basis software voor de configuratie van de modules:
Instellen van drukknoppen, logische functies, thermostaten,...
Bepalen van de structuur voor mobiele toepassingen en touchscreens
Instellingen van beperkingen voor codes
Automatische detectie van buscommunicatie
Logging van busdata is mogelijk

PLATFORM:
Windows: vanaf W10

PRIJS:
Gratis

OPMERKING:
Deze software heeft een netwerkmodule of BHS nodig voor communicatie 
met de bus.

PCTouchVCL
Touchscreensoftware voor de bediening van verlichting, stopcontacten, 
poorten, bewegingsmelders, thermostaten,...

PLATFORM:
Windows: vanaf W10

PRIJS:
Gratis

OPMERKING:
Deze software heeft altijd een BHS nodig voor communicatie met de bus.

BHS (B-Logicx Home Server)
Serversoftware voor onbeperkte toegang tot de bus.
Onbeperkt aantal toestellen (PC, MAC, Mobiel, Touchscreen,...) kunnen 
tegelijk toegang krijgen tot de bus.
Mogelijkheid om te verbinden met audio en toegangscontrole.
Mogelijkheid om e-mails te versturen bij bepaalde acties op de bus.
Logging van busdata, ...

PLATFORM:
Windows: vanaf W10

PRIJS:
Gratis

OPMERKING:
Deze software heeft een netwerkmodule nodig voor communicatie met de 
bus.

BHS

Touch
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SOFTWARE

Alle programma’s worden in eigen huis ontwikkeld. Daardoor kunnen we steeds kort op de bal spelen als wijzigingen 
zich opdringen. Alle updates zijn altijd gratis terug te vinden op onze website, samen met een online helpfunctie.
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SOFTWARE

BLAccessCTRL
Programma voor toegangscontrole met magazijniersfunctie voor onze 
toegangscontrole.
Onmiddellijk overzicht van de gebruikte codes.
On-line informatie bij het opstarten van het programma.
Code beperkingen kunnen niet (ongewild) aangepast worden.

PLATFORM:
Windows: vanaf W7
MAC: vanaf 10.7

PRIJS:
Gratis

OPMERKING:
Deze software heeft een netwerkmodule of BHS nodig voor communicatie 
met de bus.
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LOGISCHE FUNCTIES: STRUCTUUR

LOGISCHE FUNCTIES

Elke RLM heeft een And(En), Or (OF) en een Loop functie aan boord.  

We proberen dit hier uit te leggen aan de hand van een schematische voorstelling:
Je moet deze module (RLM) bekijken als een blad. 
Het bovenste gedeelte wordt gebruikt voor berekeningen die de standaard werking van de functie beheren.  
Dat is dan bv het in- en uitschakelen, de timerfunctie, rolluikfunctie... 

Je ziet dat er erg weinig ruimte van de totale pagina wordt gebruikt.  
Daarom hebben we besloten om de rest van de pagina vrij te geven voor logische functies. 

De RLM wordt dus de host (gastheer) van de logische functies. 
Dit betekent:
Ÿ dat we we op de vrije ruimte van die bewuste pagina schrijven, maar de standaard werking niet beïnvloeden.
Ÿ dat de logische functie onafhankelijk is van de toestand van de RLM. (Aan, uit, timer,...)

Merk op:  Als de RLM rechtstreeks aangestuurd wordt (standaard werking) worden de logische functies overgeslagen 
Als de logische functie berekend wordt, gaat de informatie rechtstreeks op de bus, en wordt niet meer gekeken naar 
het gedeelte van de standaardwerking.  

Bij het gebruik van logische functies is er altijd 1 
belangrijke beperking: je kan logische functies gebruiken 
naar eigen wens, maar een module die geschreven 
wordt in bv module 2.1, kan nooit deze module 
aansturen, of de toestand ervan bekijken.  

Medio 2016 zal de software deze zin geautomatiseerd 
worden en hoef je hier zelf geen rekening meer mee te 
houden.

RLM werking?
Ja

Nee

And functie

Or functie

Loop functie

Bus
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LOGISCHE FUNCTIES: AND (EN)

In1 In2 Uit

0 0 0

1 0 0

0 1 0

1 1 1

In1 In2 Uitgang

Onwaar Onwaar Onwaar

Waar Onwaar Onwaar

Onwaar Waar Onwaar

Waar Waar Waar

In1 In2 Uitgang

Licht 23u-7u Licht uit

Donker 23u-7u Licht uit

Licht 7u-23u Licht uit

Donker 7u-23u Licht aan

Waarheidstabel Waar/onwaar Volgens voorbeeld

 In1

 In2

Elektrisch

In1 In2 Inv Uit

0 0 0 0

1 0 0 0

0 1 0 0

1 1 0 1

0 0 1 1

1 0 1 1

0 1 1 1

1 1 1 1

1. Wat is een logische And (en)?
Als je een uitgang (lamp, rolluik,...) automatisch wil aansturen, kan je dit doen aan de hand van een
aantal voorwaarden (licht, beweging,...)
Stel: Je wil je opritverlichting automatiseren. Als het donker is, mag ze gaan branden.
Ze moet niet de ganse nacht branden. Tussen 23u en 7u hoeft ze niet te branden.
In de waarheidstabel zie je dat alle ingangen waar moeten zijn om de uitgang ook op waar te zetten.

2. Het voorbeeld in detail
Ingang1: donker / niet donker
Ingang2: 7-23u : 23-7u
Uitgang: Opritverlichting
De verlichting brandt enkel als het tussen 7 en 23u is én als het donker is.
In alle andere gevallen brandt ze niet.
Kortom: En ingang 1 is waar EN ingang 2 is waar om de uitgang te activeren.

3. De B-Logicx And functie
Hier gaan we nog een stap verder en voegen we een Or (Of) voorwaarde toe.
Als je het zuiver logisch bekijkt, kan je zeggen dat een And functie gecombineerd wordt met een Or functie.

1>

Or (Of) voorwaarde

De totale b-logicx And functie

Als de inverse ingang waar is, wordt de toestand van de andere
ingangen niet meer bekeken en zal de and functie overbrugd worden. 
Op het moment dat de inverse voorwaarde onwaar wordt, zal 
rekening gehouden worden met de toestand van de andere ingangen.

Waarom doen we dit?
In bovenstaand voorbeeld is het niet ondenkbaar dat je de 
opritverlichting met een drukknop ook nog manueel wil aandoen.
De inverse voorwaarde wordt dan bediend door de drukknop.



Automatisatie voor uw woning of KMO

In1 In2 Uit

0 0 0

1 0 1

0 1 1

1 1 1

In1 In2 Uitgang

Onwaar Onwaar Onwaar

Waar Onwaar Waar

Onwaar Waar Waar

Waar Waar Waar

In1 In2 Uitgang

BM1 BM2 Licht uit

BM1 BM2 Licht aan

BM1 BM2 Licht aan

BM1 BM2 Licht aan

Waarheidstabel Waar/onwaar Volgens voorbeeld

 In1  In2

Elektrisch

In1 In2 Inv Uit

0 0 0 0

1 0 0 1

0 1 0 1

1 1 0 1

0 0 1 0

1 0 1 0

0 1 1 0

1 1 1 0

1>
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LOGISCHE FUNCTIES: OR (OF)

1. Wat is een logische Or (Of)?
Als je een uitgang (lamp, rolluik,...) automatisch wil aansturen, kan je dit doen aan de hand van een
aantal voorwaarden (licht, beweging,...)
Stel: Je wil de nachthal automatiseren. 
2 bewegingsmelders (of drukknoppen) schakelen de verlichting aan en uit.
In de waarheidstabel zie je dat alle ingangen waar moeten zijn om de uitgang ook op waar te zetten.

2. Het voorbeeld in detail
Ingang1: Bewegingsmelder 1 actief
Ingang2: Bewegingsmelder 2 actief
Uitgang: Nachthal verlichting
De verlichting brandt als minstens 1 van de 2 bewegingsmelders iets ziet.
Pas als alle bewegingsmelders in rust zijn, gaat het licht terug uit.
Kortom: OF ingang 1 is waar OF ingang 2 is waar om de uitgang te activeren.

3. De B-Logicx And functie
Hier gaan we nog een stap verder en voegen we een And (En) voorwaarde toe.
Als je het zuiver logisch bekijkt, kan je zeggen dat een Or functie gecombineerd wordt met een And functie.

1>

And (En) voorwaarde

De totale b-logicx Or functie

Als de And voorwaarde waar is, wordt de toestand van de andere
ingangen niet meer bekeken en zal de totale Or functie geblokkeerd worden.
De uitgang zal dan ook uitgestuurd worden. 
Op het moment dat de inverse voorwaarde onwaar wordt, zal 
rekening gehouden worden met de toestand van de andere ingangen.
Waarom doen we dit?
In bovenstaand voorbeeld is het niet ondenkbaar dat je de nachthal 
verlichting niet wil laten branden als er al iemand slaapt. 
Op dat moment an je de And voorwaarde activeren via een drukknop
of via het alarm.
De verlichting zal dan pas terug branden als het alarm uitgeschakeld is,
of als de drukknop terug bediend wordt.

LOGISCHE FUNCTIES
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LOGISCHE FUNCTIES: LOOP

LOGISCHE FUNCTIES

1. Wat is een Loop?
De loop is een veel gebruikt logische functie.  
Het perfecte voorbeeld om dit te verduidelijken is een ‘alles uit’. 
Je drukt op een knop en verlichting, stopcontacten, … worden uitgeschakeld. 

De loop is als het ware een lijstje dat van boven naar onderen wordt afgewerkt. 
Je gebruikt gewoon het aantal lijnen die je wil gebruiken, de rest laat je leeg. 
80 adressen na elkaar verzenden is mogelijk. 
Theoretisch is het mogelijk om die alle 80 direct na elkaar te verzenden,.
Elektrisch is dit onverantwoord, kwestie van pieken op het net te voorkomen. 
Daarom kan je dus ook onbeperkt pauzes invoegen.
Dit kan in minuten of seconden zijn. 
Als je 5 uitgangen uitschakelt, dan een seconde wacht, weer 5 uitgangen uitschakelt, 
zit je ruim goed.  

2. De loop activeren
A. Standaard wordt de loop ‘Enkel’ uitgevoerd.
Ÿ Dat wil zeggen dat hij bovenaan start, alle lijnen afwerkt tot hij beneden is en dan stopt.
Ÿ Je hoeft hem niet zelf te stoppen.
Ÿ Bij ieder startcommando start hij altijd opnieuw bovenaan.
Ÿ Je kan hem stoppen met de functie ‘Reset’.

B. De loop kan ook ‘Continu’ uitgevoerd worden.
Ÿ Dat wil zeggen dat hij bovenaan start, alle lijnen afwerkt tot hij beneden is, en dan opnieuw begint.
Ÿ Bij ieder startcommando herbegint hij altijd opnieuw bovenaan.
Ÿ Je moet hem stoppen met de functie ‘Reset’.

Na het aanmaken van een loop kan je zelf beslissen hoe je hem start.  
Zo kan je de ‘Alles uit’ dagelijks meerdere keren manueel of automatisch starten.
Als je op vakantie vertrekt, kan je hem, met tussenpozen, quasi continu laten lopen.
Mocht een buur of familielid, tijdens een controle, de verwarming per ongeluk aanzetten of de verlichting laten 
branden, dan zal deze functie dit rechtzetten.    

Start

Start

De ene loop kan ook een andere starten.
Het is daarom ook handig om de ‘alles uit’ te verdelen in kleinere stukken.
Je maakt er een voor het gelijkvloers, de verdieping, de kelder, buiten,… 
Een aparte loop kan dan eerst de verdieping, dan het gelijkvloers uitschakelen, enz... 
Selecteer ‘Set’ van ‘alles uit verdiep’, ipv rechtstreeks een Member aan te spreken. 
Stel dat de ‘alles uit verdiep’ 10 sec loopt, zet dan een pauze van 15 seconden in de 
volgende lijn. 
Selecteer ‘Set’ van ‘alles uit gelijkvloers’, Als deze 20 seconden loopt, zet dan een 
pauze van 25 seconden in de volgende lijn, enz... 

Tip: 
Bij het aanmaken van een alles uit functie raden we aan om de verlichting aan de toegangsdeuren als laatste te 
schakelen. 
M.a.w: je schakelt eerst de verlichting, die centraler gelegen in de woning is, uit, dan zet je een ‘Pauzetijd’ van 
ongeveer 15 seconden, en pas dan schakel je de verlichting in de buurt van de toegangsdeuren uit. 
Op deze manier kan je de ‘Alles uit’ starten, en heb je toch nog de tijd om de deuren te sluiten, en kan je veilig de 
woning verlaten zonder in het donker overal tegen aan te lopen.
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Standaard worden modules geleverd met een fabrieksadres. 
Dat wil zeggen dat bv alle INM’s geleverd worden met Groep: 0 en Adres: 2.
In een installatie mag een combinatie van groep en adres slechts 1 keer voorkomen.

1. Modulaire toestellen (Modules voor DIN rail montage)
Modules die normaal gesproken in zekeringkasten worden geplaatst, zijn voorzien van een frontdrukknop en LED. 
(RLM, DIM1K, RTC, EXU,...)
Deze mogen allemaal samen onder spanning gezet worden, ook al hebben ze nog allemaal hetzelfde (fabrieksadres).
Worden in principe allemaal samen aangesloten en worden dan ‘geadresseerd’

Stappenplan
1. Open de software, ga naar „Members’ -lijst en klik op „Nieuw’ 
2. Maak de nieuwe member(s) aan die je aangesloten hebt.
3. Breng de modules onder spanning.
4. Kies „Adresseren“ in de menubalk bovenaan.
5. Selecteer de module die je net hebt aangemaakt?
6. Druk op de frontknop tot de LED knippert.
7. Klik (binnen de 30sec) op de knop „Adresseren“ onderaan.
8. De versie wordt automatisch opgevraagd. Resultaat wordt weergegeven.
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NIEUWE MODULE IN DE INSTALLATIE OPNEMEN

Het resultaat

2.  Zwevende modules
Deze worden meestal gekenmerkt door de Wago aansluiting, en hebben niet altijd een vaste montagewijze.
Als we meerdere van deze modules, met een zelfde fabrieksadres, in een installatie onder spanning brengen, hebben 
we een probleem.
Als we module 0.2 aanspreken, zullen er meerde modules antwoorden. Dat is niet de bedoeling.
Daarom worden deze modules één-voor-één aangesloten en onmiddellijk ‘gelinkt’.
Meerdere modules van hetzelfde type tegelijk aansluiten, is uitgesloten zolang ze hun fabrieksadres nog 
hebben.

Stappenplan
1. Haal de Wago klem van de modules.
2. Sluit de bedrading op de Wago klemmen aan.
3. Zet spanning op de bus en meet spanningen na.
4. Plug de eerste module terug op de Wago klem.
5. Wacht tot de module opstart met ‚System gg aaa’.
6. Klik op de blauwe knop ‘Nieuwe module ontdekt’ 
7. Selecteer ‘Als nieuwe aanmaken’

Geef een korte, correcte omschrijving in8. 
9. Klik op ‘Toevoegen”
10. De versie wordt automatisch opgevraagd. Resultaat wordt weergegeven.

Bovenstaande procedure werkt alleen met modules die nog een
fabrieksadres hebben.
Als je ze ooit al een adres gegeven had, kan je deze procedure niet meer starten.
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Als deze spanningen niet in orde zijn, moet je het elektrisch probleem eerst oplossen. Met de PC kan je op dit moment 
niet meer verder.
Maak bv vertrekken los om kortsluitingen weg te nemen.
TIP: De meeste problemen die we tegenkomen zijn nog niet gebruikte kabels die toch aangesloten zijn in het bord en onbeveiligd rondslingeren.

Als alle spanningen in orde zijn, kan je de modules via de PC testen.
Selecteer een module, en vraag de versie op via het processor-icoon 
(rechtsboven)
In het scherm van de busmonitor moet je 3 lijnen zien verschijnen:
- Data 0 15
- Select xx xxx (xx is de groep van de member, xxx is het adres van de 
member)
- System xx xxx (xx is afhankelijk van de module, xxx komt overeen 
met de versie)

Een module die correct antwoordt, zorgt voor een groene led in het 
busmonitorscherm.

Als de module niet antwoordt, kijk dan eventueel de verbinding na.

Al onze modules en de bekabeling vormen een bussysteem.
Dat wil zeggen dat we een aantal tests kunnen uitvoeren via de bus, maar wat je, in geval van problemen, 
steeds EERST moet doen:  
Spanningen nakijken:  ( + en -): 24VDC  &  (- en D): 10-20VDC
Deze spanningen kan je monitoren met de Bus Monitor Module (BMM).
Naast de afsluitfunctie geeft deze module de status van de bus weer. 
Groen/Geel: OK
Rood: Slecht

Sommige, oudere, installaties hebben een „afsluitweerstand“ i.p.v een BMM.
Dan moet je de spanningen manueel gaan meten. Ook in die installaties kan je perfect updaten met een BMM om het je in de 
toekomst makkelijker te maken.

Bij het aan- of afsluiten van modules en kabels moet je ALTIJD de volgende opmerking in acht nemen:

Ÿ Aansluiten: Eerst (-) zwart, dan (+) rood, en dan (D) geel.
Ÿ Afsluiten: Eerst (D) geel, dan (+) rood, en dan (-)
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CONTROLEREN VAN EEN MODULE EN/OF INSTALLATIE

Als ook de verbinding in orde is, kan dit 2 dingen betekenen:
- ofwel is de module stuk, en kan ze niet antwoorden.
- ofwel heeft de module een andere groep/adres dan voorzien in de software.

Modulaire toestellen kan je eerst testen door de knop te gebruiken. 
Als de led nog reageert, kan je de module best eerst opnieuw adresseren .

De ‚zwevende’ modules haal je eerst van de bus. Na een 2-tal seconden sluit je ze terug aan.
De module moet nu opstarten door ‚System xx xxx’ op de busmonitor te zetten. 

Let op: voor elke groep geldt een opstarttijd van +/- 10 seconden. 
Een module in groep 15 doet er dus 150 sec over om op te starten. 
Het kan perfect zijn dat een module verkeerd geadresseerd wordt en in groep 15 is terecht gekomen. 
Wacht daarom altijd minstens 150sec alvorens te besluiten dat de module stuk is.
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