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Inleiding

Inleiding
De ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en
de technologie zijn de laatste vijftig jaar snel gegaan.
We verbazen ons er bijvoorbeeld nauwelijks over dat we
telefoons gebruiken met meer capaciteit dan de computers die
gebruikt werden voor de maanlanding. Deze technologische
evolutie zien we ook in de elektrische installaties van woningen en gebouwen, die zich richten op allerlei toepassingen,
zoals verlichting, bediening van zonwering, HVAC, en beveiligings- en energiebeheer.
Conventionele schakelaars zijn weliswaar nog steeds gangbaar in de residentiële sector, maar ook aan conventionele
installaties worden steeds hogere eisen gesteld, met snel
toenemende complexiteit als gevolg. Zulke uitbreidingen
vereisen extra componenten, zoals relais en timers en vooral
extra bedrading. Het spreekt voor zich dat commerciële
gebouwen zoals hotels en kantoren met nog hogere eisen en
complexiteit te maken hebben, omdat ze tegemoet moeten
komen aan de behoeften en wensen van de individuele gebruiker. Gebouwautomatisering van KNX is de oplossing voor al
deze problemen. Met KNX® – de wereldwijde STANDAARD
voor woning- en gebouwenautomatisering – kunt u al deze
geautomatiseerde functies realiseren zonder kostbare tijd te
verliezen of te investeren in extra bedrading.
Gebouwautomatisering met KNX deed haar intrede in

het leven van de mensen in het jaar 1990, toen actoren en
sensoren, elk voorzien van een microchip, verbonden werden
via een buskabel. Het succes van deze nieuwe technologie
had te maken met het feit dat alle op elektriciteit aangesloten
apparaten in een gebouw ermee bediend konden worden,
en omdat het was voorzien van een flexibele en eenvoudige
configuratie. Met het opnieuw programmeren, in plaats van
op conventionele wijze nieuwe bedrading aan te leggen, werd
er een geheel nieuwe dimensie toegevoegd aan het beheer
van elektrische installaties in huizen en gebouwen, en werd
het mogelijk om met bij wijze van spreken slechts een paar
muisklikken elk mogelijke kamerfunctie toe te voegen, aan te
passen, te wijzigen, te veranderen of te herstellen.
Zelfs in tijden van Smart Grids, waar een belangrijke rol
is weggelegd voor het optimaliseren van het gebruik van
duurzame energie, zullen conventionele installaties altijd van
belang blijven voor huizen en gebouwen. In deze bijdrage leest
u hoe KNX in combinatie met deze conventionele technologie,
iedere eigenaar in staat stelt om een investering te doen in
duurzaamheid en in de toekomst.
In deze bijdrage komt u alles te weten over de fantastische
wereld van gebouwautomatisering met KNX en wordt
uw aandacht in het bijzonder gericht op de flexibiliteit van
gebouwautomatisering met KNX.
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Conventioneel systeem
Om de basisbeginselen van het KNX systeem uit te leggen,
moeten we ver terug in de tijd: Nog vóór de jaren 80. Destijds
regelden elektrische installaties in woningen voornamelijk de
verlichting; in sommige grotere gebouwen werd ook de zonnewering bediend met conventionele elektrische technologie.

Kruisschakelaar
Kruisschakelaars hebben:
• Vier knooppunten: ‘a’, ‘b’, ‘c’ en ‘d’ – zie Figuur 3.
• Twee standen:
• Parallel: Knooppunt ‘a’ is verbonden met knooppunt ‘c’ &
knooppunt ‘b’ met knooppunt ‘d’ – zie links in Figuur 3,

• gekruist: Knooppunt ‘a’ is verbonden met knooppunt ‘d’ &

1. Soort schakelaars

knooppunt ‘b’ met knooppunt ‘c’ – zie rechts in Figuur 3.

Laten we eerst eens kijken naar de drie verschillende soorten
conventionele schakelaars om de werking van conventionele
systemen uit te leggen.
Eenvoudige schakelaar
Eenvoudige schakelaars hebben:
• Twee knooppunten: ‘a’ en ‘b’ – zie Figuur 1
• Twee standen:
• Gesloten: Knooppunt ‘a’ is verbonden met knooppunt ‘b’,
• geopend: Knooppunt ‘a’ is niet verbonden met knooppunt
‘b’.

a

b

a

b

c

d

c

d

Figuur 3. Kruisschakelaar

a

a

b

b

Figuur 1. Eenvoudige schakelaar

Tuimelschakelaar
Tuimelschakelaars hebben:
• Drie knooppunten: ‘a’, ‘b’ en ‘c’ – zie Figuur 2.
• Twee standen:
• Links: Knooppunt ‘a’ is verbonden met knooppunt ‘b’,
• rechts: Knooppunt ‘a’ is verbonden met knooppunt ‘c’.

a
b

a
c

b

c

Figuur 2. Tuimelschakelaar
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2. Gebouwfuncties
De bestaande conventionele (gebouw) functies werken op
basis van conventionele schakelaars. Deze passage geeft een
overzicht van zulke conventionele functies, van de meest
elementaire tot de meest complexe.
Enkele schakelfunctie
Het meest elementaire functietype van een conventioneel
elektrisch systeem is de enkele schakelfunctie; dit functietype
kan een elektrische verbruiker in- en uitschakelen vanuit één
werkpunt en is gebaseerd op een conventionele eenvoudige
schakelaar.
Figuur 4 laat de werking van een enkele schakelfunctie zien. De
symbolen ‘L’ en ‘N’ stellen de conventionele netspanningsaders
voor, ‘S1’ stelt een conventionele eenvoudige schakelaar
voor en ‘E1’ de elektrische verbruiker, in dit geval een lamp.
Tabel 1 geeft de samenhang weer tussen de stand van de
schakelaar en de status van de lamp:
• ALS S1 gesloten is DAN is het elektrisch circuit gesloten,
de elektrische stroom kan doorgang vinden en de lamp
zal gaan branden.
• Als S1 weer wordt geopend, wordt de elektrische stroom
onderbroken en zal de lamp niet langer branden.

L

Dubbele schakelfunctie
Stel dat er twee onafhankelijke werkpunten nodig zijn voor
lamp E1. Een tweede eenvoudige schakelaar toevoegen zal
niet werken, omdat ze niet onafhankelijk van elkaar kunnen
worden bediend: Ze moeten beide worden gesloten om de
lamp in te schakelen (in elke andere combinatie zal de lamp
worden uitgeschakeld).
De oplossing is om twee conventionele tuimelschakelaars
te gebruiken.
Figuur 5 laat de werking van een dubbele schakelfunctie zien.
De symbolen ‘L’ en ‘N’ stellen de conventionele netspanningsaders voor, ‘T1’ en ‘T2’ stellen twee conventionele
tuimelschakelaars voor en ‘E1’ een elektrische verbruiker,
in dit geval een lamp.
Tabel 1 geeft de samenhang weer tussen de standen van de
schakelaars en de status van de lamp:
• ALS zowel T1 en T2 in dezelfde stand worden gezet (ofwel
beide ‘links’ ofwel beide ‘rechts’), DAN is het elektrische
circuit gesloten, de elektrische stroom kan doorgang vinden
en de lamp zal gaan branden.
• Als T1 en T2 weer in tegengestelde stand worden gezet,
zal de elektrische stroom worden onderbroken en zal de
lamp niet langer branden.

S1

E1

T1

T2

E1

Geopend

Uit

Links

Rechts

Uit

Gesloten

Aan

Links

Links

Aan

Rechts

Rechts

Aan

Rechts

Links

Uit

L

Tabel 1. Enkele schakelaar

T1

S1

Tabel 2. Dubbele schakelaar

E1
T2

N

E1

Figuur 4. Enkele schakelaar

N
Figuur 5. Dubbele schakelaar

Meervoudige schakelfunctie
Stel dat er x onafhankelijke werkpunten nodig zijn voor
lamp E1. De oplossing is dan om x-2 kruisschakelaars toe te
voegen tussen de twee tuimelschakelaars. Bijv. als x = 7, dan
moeten er 5 kruisschakelaars worden geïnstalleerd tussen 2
tuimelschakelaars (en de lamp zelf natuurlijk).
Figuur 6 laat de werking van een meervoudige schakelfunctie
zien. De symbolen ‘L’ en ‘N’ stellen de conventionele netspanningsaders voor, ‘T1’ and ‘T2’ stellen twee conventionele
tuimelschakelaars voor, ‘C1..Cn’ stellen n conventionele
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kruisschakelaars voor en ‘E1’ een elektrische verbruiker, in
dit geval een lamp.
Een tabel die de samenhang aangeeft tussen de stand van de
schakelaars en de status van de lamp kan, afhankelijk van het
aantal kruisschakelaars dat tussen de twee tuimelschakelaars
is geïnstalleerd, vrij omvangrijk worden.
Een dergelijke tabel kan echter als volgt worden samengevat: De lamp gaat branden:
• ALS zowel T1 en T2 in dezelfde stand worden gezet (ofwel
beide ‘links’ ofwel beide ‘rechts’), EN er een even aantal
kruisschakelaars in gekruiste stand staat.
• ALS T1 en T2 in tegengestelde stand worden gezet EN
er een oneven aantal kruisschakelaars in gekruiste stand
staat.
Elke verandering zal de lamp weer uitschakelen.
Tabel 3 geeft de samenhang weer tussen de stand van de
schakelaars en de status van de lamp voor een meervoudige
schakelfunctie waar slechts één gekruiste schakelaar C1 wordt
gebruikt (3 onafhankelijke werkpunten) en is een goede illustratie van de complexiteit van meervoudige schakelfuncties.
C1 . . .Cn

L

a

b

a

b

c

d

c

d

T1
.
.
.

.
. C1 . . . Cn
.
T2

T1

T2

E1

II

Links

Aan

Links

II

Rechts

Uit

Links

X

Links

Uit

Links

X

Rechts

Aan

Rechts

Links

E1
N
Figuur 6. Meervoudige schakelaar

C1

II

Links

Uit

Rechts

II

Rechts

Aan

Rechts

X

Links

Aan

Rechts

X

Rechts

Uit

Tabel 3. Drievoudige schakelaar

3. Conclusies
Een eerste conclusie is dat de functionaliteit van een conventioneel systeem hardwired is, dat wil zeggen dat de functionaliteit van een elektrische installatie wordt bepaald door de
combinatie van de soort schakelaars die zijn geïnstalleerd en
met name hoe deze schakelaars met elkaar zijn verbonden.
Een gevolg van dit concept is dat zelfs het aantal kabels per
controlepunt moet worden gepland, i. e. tuimelschakelaars
hebben drie kabels nodig en kruisschakelaars hebben vier
kabels nodig. Het bovenstaande heeft betrekking op de
directe conclusies, maar vooral voor grotere gebouwen zijn
de indirecte conclusies eigenlijk nog belangrijker, want voor
die conventionele elektrische systemen geldt dat:
• De bekabeling complex, omslachtig, tijdrovend en dus duur is.

• De functionaliteit / kabel-verhouding ongunstig is, dat wil
zeggen dat er relatief grote hoeveelheden kabel nodig zijn
voor weinig functionaliteit (verlichting).
• Ze niet flexibel zijn; alleen al het toevoegen van één extra
werkpunt (schakelaar) is erg omslachtig.
• Er geen scheiding is tussen stroom en bediening, dat wil
zeggen dat conventionele schakelaars op directe wijze de
elektrische verbruikers in- en uitschakelen.

4. Wat is het alternatief?
Het beste alternatief is een bussysteem
Het beste alternatief wordt ICT genoemd, dat is de afkorting
voor Informatie- en Communicatie- Technologie. Of om het
wat nauwkeuriger te formuleren, het beste alternatief is een
concept op basis van ICT. Hieronder de drie belangrijkste
aspecten van dit concept:
• Vervang alle conventionele schakelaars (ongeacht de soort)
door drukknoppen die kunnen communiceren of sluit
conventionele drukknoppen / schakelaars aan op interfaces
die kunnen communiceren.
• Voeg aan alle elektrische verbruikers (ongeacht de soort)
een interface toe die kan communiceren of bedien elektrische verbruikers indirect met schakelcomponenten die
kunnen communiceren.
• Verbind alle componenten die kunnen communiceren door
middel van een speciale zeer lage spanningskabel.
Dit concept wordt een ‘Bussysteem’ genoemd en de kabel
die de componenten met elkaar verbindt wordt de ‘Buskabel’
genoemd of kortweg de ‘Bus’.
Bussysteem = een verzameling buscomponenten
De elektronica voor de communicatie is uitgerust met een
microcontroller die enerzijds een interface naar het apparaat
heeft, bijv. naar de bedieningselementen, en anderzijds naar
de bus, zie Figuur 7:
• De samengestelde elektronica die de interface implementeert naar de bus heet ‘busontvanger’
• De samengestelde elektronica die het apparaat implementeert heet ‘applicatiemodule’
Een component die verbonden is met de bus en kan communiceren met andere componenten wordt een buscomponent
genoemd.

Conclusie – Een (bus)component bestaat uit:
• Een microcontroller (µC)
• Een busontvanger
• Een applicatiemodule
De combinatie van een microcontroller en een busontvanger
wordt een Bus Access Unit (BAU) genoemd.
applicatiemodule


µC


busontvanger

KNX

Figuur 7. Buscomponent
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1. Onderdelen
Componenten
Een bussysteem moet worden beschouwd als een verzameling buscomponenten. Zoals hierboven uiteengezet, bestaat
een KNX (bus)component uit een microcontroller, een
busontvanger en een applicatiemodule.
KNX componenten kunnen worden onderverdeeld in twee
groepen: Actieve componenten en passieve componenten.
Passieve componenten hebben geen ICT aan boord, ze hebben
‘slechts’ een ondersteunende of indirecte rol; dat wil zeggen,
ze communiceren niet met andere componenten, maar zijn
absoluut noodzakelijk om een bussysteem op te zetten.
Voorbeeld van een passieve component is de voeding. Hou
er rekening mee dat ook zoiets als de voeding kan worden
uitgebreid met ICT, maar dit is niet erg gebruikelijk.
De andere groep, dat wil zeggen de actieve componenten,
kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën:
• Interfaces: Die moeten een pc verbinden met een bussysteem.
• Koppelaars: Die moeten de communicatie-efficiëntie van
bussystemen optimaliseren.
• Sensoren: Die leveren informatie aan bussystemen,
bijvoorbeeld ‘gewenste woonkamertemperatuur = 22,5 °C’.
• Actoren: Die koppelen (conventionele) elektrische verbruikers aan bussystemen, bijvoorbeeld lamp aangesloten
op uitgang van een verlichtingsactor
Over sensoren & actoren
• Applicatiemodules van sensoren zetten meestal analoge
signalen of acties van gebruiker om, zoals:
• Temperatuur
• Drukknop-tuimelhandelingen
• Regendetectie
• Windsnelheid
• Touchscreen-handelingen
• enz.
• Applicatiemodules van actoren zijn meestal verbonden
met:
• Een elektrische verbruiker (bijvoorbeeld een lichtballast
via relais)
• HVAC-systemen via ventielen
• enz.
• Applicatiemodules zijn elektronisch verbonden met
microcontrollers.

Hoe kunt u een conventioneel systeem omzetten in een
bussysteem?
In dit voorbeeld, zie Figuur 8: Een conventionele drievoudige
schakelaar wordt vervangen door drie sensoren en een actor:
• Elke schakelaar wordt vervangen door een drukknop +
bustoegangsunit. Dit zijn uiteindelijk alle drie individuele
componenten die tot hetzelfde netwerk behoren.
• De elektrische verbruiker wordt vervangen door een relais
+ bustoegangsunit (+ de daadwerkelijke lamp natuurlijk).
Dit is weer een extra individuele component die ook tot
hetzelfde netwerk behoort.

S2

S1

S3

E1

L

N



Hieronder wordt stapsgewijs de werking van een bussysteem
uitgelegd. In elke stap wordt een algemeen aspect van een
bussysteem behandeld en komt tegelijkertijd een specifiek
uitgangspunt van een KNX systeem aan bod – als dit van
toepassing is.

L
̓ E1‘

̓ E1‘









BAU

̓ E1‘


BAU






BAU




E1


BAU

N

Buskabel
Figuur 8. Omzetten van een conventioneel systeem in een bussysteem

2. Hoe werkt het?
Verdeelde functionaliteit
Figuur 9 laat de verdeelde functionaliteit van een bussysteem
zien:
De drie sensoren bevinden zich aan de linkerkant. Elk van
deze sensoren zet tuimelhandelingen om in elektronische
pulsen. Zo’n elektronische puls vertegenwoordigt een E1gebruikershandeling. De actor bevindt zich aan de rechterkant
en regelt het relais dat is verbonden met E1.
sensoren

actoren

L

̓ E1‘

̓ E1‘

̓ E1‘













BAU

BAU

BAU

BAU

E1
N

Buskabel
Figuur 9. Verdeelde functionaliteit van een bussysteem
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Berichten uitwisselen om componenten te koppelen
In een bussysteem communiceren sensoren en actoren met
elkaar door het uitwisselen van berichten.
Zie bijvoorbeeld Figuur 9 hierboven: Verdeelde functionaliteit
van een bussysteem, stel dat de gebruiker een van de sensortuimelschakelaars bedient, dan zal dit een elektronische puls
veroorzaken die zal worden verwerkt door de microcontroller. Het resultaat is dat de sensor een boodschap uitzendt
naar de bus, en in dit geval zal de boodschap zijn: ‘Iemand
wil E1 bedienen’
Bij KNX wordt een dergelijk bericht een telegram genoemd.
Een KNX sensor zal in het bovenstaande geval een telegram
sturen met onder meer de volgende gegevens:
• De ‘FunctieID’: Hier de FunctieID = E1
• De ‘Functiewaarde’: Hier de Functiewaarde = 0 (uitschakelen) of Functiewaarde = 1 (inschakelen)
Alle andere sensoren en actoren van de bus zullen dit telegram
ontvangen en verwerken:
• Sensoren zullen dit telegram gewoon negeren
• ALLEEN de actoren met dezelfde FunctieID = E1 zullen
op dezelfde manier reageren: D. w. z.  schakelaar aan / uit
E1
Conclusie: Bij KNX zijn sensoren en actoren met elkaar
verbonden door het uitwisselen van telegrammen, oftewel:
• In conventionele systemen zijn bedieningselementen en
elektrische verbruikers rechtstreeks en fysiek met elkaar
verbonden via draden
• In bussystemen zijn bedieningselementen en elektrische
verbruikers indirect en virtueel aan elkaar gekoppeld via
berichten die worden uitgewisseld tussen microcontrollers

3.Tool
Bussystemen = eenvoudige wijzigingen
Wijzigingen aanbrengen in een bussysteem kan normaal
gesproken worden opgesplitst in twee afzonderlijke taken:
• Fysiek toevoegen en / of verwijderen en / of vervangen van
componenten
• Wijzigen functionaliteit van een component
Het eerste gedeelte is al eerder behandeld, namelijk het
aanbrengen van wijzigingen aan het elektrische gedeelte van

?

?

?

?
















BAU

BAU

BAU

BAU

BAU

Buskabel
Figuur 10. Vereist = interface + computer + softwaretool

een bussysteem is eenvoudig en bovendien veilig vanwege
de zeer lage spanningsdraden. Dit geldt ook voor actoren;
die bevinden zich meestal in een kast, d. w. z.  veilig en goed
verborgen voor gebruikers van de installatie.
Let op: Mogelijke aanpassingen aan de gebouwstructuur
(d. w. z.  sloopwerkzaamheden) zijn in de meeste gevallen
alleen nodig voor sensoren en dus voor zeer lage spanningsbekabeling, omdat actoren meestal in kasten zijn geïnstalleerd.

Apparatuur die nodig is om bussystemen te wijzigen
Zie Figuur 10, apparatuur die nodig is om bussystemen te
wijzigen:
• Een pc met een softwaretool
• Een interface die de bus verbindt met een pc
De softwaretool voor KNX heet ETS, een afkorting voor
Engineering Tool Software. De functionaliteit van een component wordt opgeslagen in het geheugen van elk afzonderlijk
component. Om de functionaliteit van een component te
wijzigen, moet het geheugen worden gewijzigd, en dit is
precies wat ETS doet: Het verandert het geheugen van de
component.
Conclusie: Een KNX installatie wijzigen betekent herprogrammering met ETS. Voor het wijzigen van een conventioneel
systeem moet er nieuwe bedrading komen, en dat is een
zeer omslachtig werk.
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Werken met ETS is handig
Zie figuur 11, typische ETS-taken zijn
• Fine-tuning functionaliteit: Bijv. het opzetten van een
trapfunctie voor de E2-actor. Zo’n trapfunctie zal E2 na
een tijdje automatisch uitschakelen, dit is handig voor de
bewoners van het gebouw en het bespaart tegelijkertijd
energie.
• Functionaliteit wijzigen: Bijv. ervoor zorgen dat een
bepaalde sensor (werkpunt) niet langer E1 bedient, maar
in plaats daarvan E2.
• Functionaliteit toevoegen: Bijv. een actor die E1 bedient,
gaat nu ook E2 bedienen (op voorwaarde dat er ten minste
nog steeds één uitgangskanaal beschikbaar is).
• Bestaande functionaliteit uitbreiden: Bijv. een extra sensor
(werkpunt) toevoegen voor E2.

E1

E2

̓ E1‘

̓ E2‘















BAU

BAU

BAU

BAU

BAU

Buskabel
Figuur 11. Werken met ETS is handig

Een virtuele koppeling in KNX = Groepsadres
De volgende screenshots tonen het ware gemak van werken
met ETS.
Maar eerst dit:
• Denk eraan: In bussystemen zijn sensoren en actoren
virtueel met elkaar gekoppeld door het uitwisselen van
berichten.
• Bij KNX wordt zo’n bericht een telegram genoemd.
• Elke virtuele koppeling kan worden gedefinieerd als een
functie-identifier die één elektrische verbruiker in de
installatie vertegenwoordigt,zoals bijv. ‘E1’.
• Bij KNX wordt zo’n virtuele koppeling een Groepsadres
genoemd.
1) Beginsituatie, zie Figuur 12

Figuur 12. Beginsituatie één sensor en één actor in E1

‘E1’ is de naam van het Groepsadres = 0 / 0 / 1, dit Groepsadres
vertegenwoordigt alle componenten die bij deze functie zijn
betrokken. In de beginsituatie zijn er slechts twee componenten aanwezig in de gebouwfunctie E1:
• Eén sensor, component ‘1.1.10’.
• Eén actor, component ‘1.1.100’.
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2) Voeg meer sensoren toe voor E1, zie figuur 13

Figuur 13. Meer sensoren toevoegen voor E1

De toegevoegde sensoren zijn de componenten ‘1.1.11’ tot ‘1.1.19’.

3) Meer actoren toevoegen voor E1: Zie Figuur 14

Figuur 14. Meer actoren toevoegen voor E1

De toegevoegde sensoren zijn de componenten ‘1.1.101’ tot ‘1.1.103’.

En nogmaals: Stel je eens voor hoe je dit zou moeten doen
met een conventioneel systeem; met dit in het achterhoofd
is het ineens niet moeilijk meer in te zien wat een enorm
potentieel KNX installaties hebben.
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Voordelen Bussysteem
1. Flexibiliteit
De flexibiliteit is inderdaad het belangrijkste voordeel van
het busconcept. Een vergelijking met een conventionele
meervoudige schakelfunctie zal dit duidelijk maken. Zie Figuur
15 – bijv. n = 2. Stel dat er voor E1 één extra werkpunt moet
worden toegevoegd, oftewel één extra gekruiste schakelaar
(C3). Dit lijkt misschien een eenvoudige taak, maar in de
praktijk is dat het zeker niet: Vergeet niet dat conventionele
systemen functionaliteiten met vaste bedrading hebben: Het
is absoluut noodzakelijk om uit te vinden welke draad waar
hoort, oftewel, er moeten in totaal vier hoogspanningsdraden
met elkaar worden verbonden. Met een bussysteem is diezelfde
taak veel eenvoudiger: Sluit gewoon een andere sensor aan, en
zorg ervoor dat die wordt gekoppeld aan dezelfde FunctieID,
zie Figuur 9: Verdeelde functionaliteit van een bussysteem.
Het enige vereiste voor het toevoegen van een sensor (of wat
voor buscomponent dan ook), is om ervoor te zorgen dat
deze goed is aangesloten op de bus, bij KNX TP: Er hoeven
slechts twee lage spanningskabels te worden aangesloten. Stel
je nu eens voor dat je diezelfde taak zou moeten uitvoeren
voor vijf, tien of zelfs meer werkpunten voor E1. Met een
conventioneel systeem zou dit uren, misschien zelfs dagen
gaan duren, de tijd die je nodig hebt voor dezelfde taak bij
een bussysteem is gewoon niet te vergelijken, je zou zelfs
kunnen zeggen dat die tijd te verwaarlozen is. Let wel: Met
een conventioneel systeem wordt een dergelijke actie niet vaak
uitgevoerd; het dient slechts om het principe uit te leggen.
Kortom: Met een bussysteem is het veel makkelijker om:
• Ten eerste, complexe functies te creëren.
• Deze te wijzigen en / of uit te breiden.

2.Voeding gescheiden van bediening
Dit is een direct gevolg van de verdeelde functionaliteit:
• Sensoren zijn verbonden met de bus via zeer lage spanningskabels (d. w. z. KNX TP = ~29 V), de applicatiemodules
(bijv. de tuimelaar) zijn verbonden met de sensor via nog
lagere voltages (3,3 V of 5 V).
• Actoren zijn ook verbonden met de bus via zeer lage
spanningskabels, de applicatiemodules (bijvoorbeeld relais)
stellen meestal verbruikers met lage voltage in werking.
Maar actoren zijn normaal gesproken geïnstalleerd in
afzonderlijke kasten, d. w. z. veilig en goed verborgen voor
de gebruiker van de installatie.
Op zich lijkt dit misschien geen werkelijk voordeel, omdat
het de functionaliteit niet werkelijk verandert, het echte
voordeel is het veiligheidsaspect: Als er iets mis zou gaan dan
wordt de gebruiker in het ergste geval alleen blootgesteld
aan lage voltages, die voor mensen op geen enkele manier
schadelijk zijn.
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b

a

b

c

d
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T1
.
.
.

.
. C1 . . . Cn
.
T2
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Figuur 15. Meervoudige schakelaar

3. Geoptimaliseerde bekabeling
Goedkopere bekabeling
Dit is een direct gevolg van de flexibiliteit. Vergeleken met
een conventioneel systeem, kunnen de volgende taken in een
mum van tijd worden uitgevoerd:
• Componenten toevoegen.
• Componenten verwijderen.
• Componenten vervangen.
Conclusie: Eenvoudige bekabeling = snellere bekabeling.
Bovendien: Zeer lage spanningsdraden zijn dunner en dus
eenvoudiger te hanteren en installeren.
Hogere functionaliteit / kabelverhouding
De vraag hier is: Hoeveel kabel en dus koper is er nodig
voor het opzetten van de samengestelde functionaliteit van
een gehele elektrische installatie? Voor het opzetten van
bijvoorbeeld een schakelfunctie met 20 bedieningspunten
in een conventioneel systeem is veel meer kabel en dus
ook koper nodig dan wanneer zo’n zelfde functie wordt
gerealiseerd met een bussysteem. Deze vergelijking wordt
nog indrukwekkender wanneer we kijken naar de volledige
installatie, en zeker voor wat betreft grotere installaties, zoals
bijv. voor een kantoorgebouw met een x aantal verdiepingen.
Bovendien hebben we het nu pas over één soort applicatie,
namelijk de verlichting: Wanneer we ook andere soorten
applicaties in ogenschouw nemen, zoals zonnewering, HVAC,
beveiliging, witgoed, enz. dan is een vergelijking tussen een
bussysteem en een conventioneel systeem gewoon niet
van toepassing: Het instellen van extra applicaties (zoals

12

System Principles NL.indd 12

02.09.2016 15:06:34

Voordelen Bussysteem

zonnewering) op basis van een conventioneel systeem maakt
het alleen maar ingewikkelder, en zal opnieuw meer kabel
in beslag nemen. Dit is uiteindelijk dan ook het belangrijkste
argument voor een bussysteem: Voor het toevoegen van
andere gebouwfuncties en / of andere typen gebouwfuncties
is geen parallelle bekabeling nodig: Maak gewoon gebruik van
de buskabel die al in gebruik is, of breidt deze uit.

4. Individuele componenten kunnen meerdere
functies hebben
Actoren: Bedienen meer dan één elektrische verbruiker,
zie Figuur 16:
• Eén sensor stuurt telegrammen voor E1 op de bus.
• Een andere sensor doet hetzelfde voor E2.
• Eén actor bedient E1.
• Een andere actor bedient E2.
In figuur 17 is de situatie iets anders: Nu is er slechts één
actor die zowel E1 als E2 bedient.
De voordelen zijn:
• Minder buskabel (zeker bij een installatie met duizenden
gebouwfuncties / buscomponenten).
• Minder componenten.
Sensoren: Combineren functies en functietypen
Figuur 18: Sensor die zowel E1 als E4 bedient:
• E1 en E2 stellen twee lichtpunten voor.
• E3 en E4 stellen twee elektromotoren voor (bijv. E3 =
zonnewering, E4 =garagepoort).
• De sensor aan de linkerkant kan telegrammen versturen
voor zowel E1 als E4.
• Eén actor bedient zowel E1 als E2.
• Een ander actor bedient zowel E3 als E4.
Dit voorbeeld laat niet alleen zien dat sensoren functies
kunnen combineren, het maakt ook duidelijk dat sensoren
functietypen kunnen combineren; in dit geval:
• Eén tuimelaar die een lamp bedient
• Een andere tuimelaar die bijv. zonnewering bedient
(elektromotor)
Bovendien kunnen actoren ook functietypen combineren.
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Figuur 16. Twee verschillende actoren voor E1 en E2
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Figuur 17. Eén actor die zowel E1 als E2 bedient
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Figuur 18. Sensor die zowel E1 als E4 bedient
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Specifieke voordelen van KNX
1. Productcertificering
KNX leden kunnen alleen KNX producten op de markt
brengen via de procedure voor KNX productcertificering,
hetgeen betekent dat een component pas het KNX logo mag
dragen na een geslaagde certificeringsprocedure. Het KNX
logo op een KNX component garandeert ons ten minste
vier aspecten:
Kwaliteit
Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor
productcertificering is dat de KNX Member aan de ISO
9001-norm voldoet. Dit betekent dat de KNX Member een
systeem voor kwaliteitscontrole in haar organisatie moet hebben geïmplementeerd. Zo’n systeem voor kwaliteitscontrole
zal uiteraard een positieve invloed hebben op de kwaliteit
en betrouwbaarheid van de KNX producten die door deze
KNX Member zijn vervaardigd.
Runtime-compatibiliteit
Eén onderdeel van de certificeringstests is te garanderen dat
het product dat getest wordt compatibel is. Het resultaat is
fabrikantonafhankelijkheid: Componenten en toepassingen
van verschillende fabrikanten kunnen in een installatie op
elke wijze worden gecombineerd, en kunnen, waar nodig,
met elkaar communiceren en elkaar begrijpen.
Configuratie-compatibiliteit
Een ander onderdeel van de certificeringstests is het garanderen van de configuratie-compatibiliteit van het product.
Het resultaat is dat er slechts één tool nodig is: Dat wil
zeggen dat KNX componenten van welke fabrikant dan ook
kunnen worden geconfigureerd met de KNX Engineering
Tool Software, ook wel bekend als ‘ETS’.
Terugwerkende compatibiliteit
KNX is en zal altijd terugwerkend compatibel zijn: Dit
betekent dat bijv. 20 jaar oude installaties nog altijd kunnen
worden uitgebreid / uitgerust met KNX componenten die
vandaag de dag op de markt worden gebracht. Het betekent
ook dat de installaties van vandaag kunnen worden uitgebreid
met elke KNX component die in de toekomst op de markt
wordt gebracht.

2. Energiebesparing
Gebouwevenementen
Sinds het begin van KNX is het mogelijk om de belasting van
gebouwen automatisch aan te passen op basis van gebeurtenissen die optreden binnen het gebouw zelf.
Voorbeeld 1 – raamcontacten: D. w. z.   het bussysteem
van een gebouw kan ‘weten’ of een raam open of gesloten
is. Stel je een kantoorgebouw voor waarin de verwarming
is ingesteld op comfortmodus, en iemand tegelijkertijd in
een van de kamers van dat gebouw een raam opent, dan
kan de installatie dit conflict detecteren en de verwarming
bijvoorbeeld instellen op economy-modus in de kamer of in
de zone waar het open raam werd ontdekt.

Voorbeeld 2 – aanwezigheidsdetectie: Het bussysteem van een
gebouw kan ‘weten’ of er iemand aanwezig is in een kamer;
dit maakt het mogelijk om alleen die kamers te verlichten,
waar ook echt iemand aanwezig is.
Smart grids
KNX levert een bijdrage aan het Smart Grid-concept: In
de nabije toekomst zal de verbinding tussen de elektrische
installatie van een gebouw en de energieleverancier worden
uitgebreid met ICT, d. w. z.  er zal een uitwisseling van gegevens
plaatsvinden in twee richtingen: De gegevensuitwisseling
van de leverancier naar het gebouw zal gaan over het tarief
van de geleverde energie dat op dat specifieke tijdsinterval
van kracht is. De gegevensuitwisseling in de andere richting
betreft het daadwerkelijke energieverbruik van het gebouw
tijdens datzelfde tijdsinterval.
Dit concept maakt het mogelijk om de belasting van een
gebouw automatisch aan te passen op basis van het tarief.
Belasting met een lagere prioriteit kan bijvoorbeeld worden
uitgeschakeld als het energietarief een bepaald prijsniveau
bereikt. Dit zal ons energieverbruik niet noodzakelijkerwijs
meteen verminderen, maar het kan in ieder geval een stimulans
zijn om ons energieverbruik voor belasting met een lagere
prioriteit uit te stellen tot er (meer) duurzame energie
beschikbaar is. Resultaat: Lagere energiekosten.

3. Het maken van combinaties
Soorten gebouwapplicaties
Met KNX is het mogelijk om binnen één installatie allerlei
soorten gebouwfuncties te combineren, zoals verlichting,
rolluiken / zonnewering, HVAC, meters, energiebeheer,
audio / video, witgoed, toegangscontrole, brand- / rookdetectie, fysieke sensoren (bijv. water) etc.
Communicatiemedia
Ten eerste ondersteunt KNX vier verschillende communicatiemedia; ze dienen allemaal een bepaald doel of een
bepaalde use case:
• TP: Twisted Pair, is de meest gebruikte oplossing, omdat
het eenvoudig is te installeren (vrije topologie, geen
netwerkterminators vereist, …).
• PL: Powerline, zorgt ervoor dat KNX componenten kunnen
communiceren over 230 V netspanningsaders. Dit is vaak
de beste oplossing voor renovaties.
• IP: Vaak gebruikt als een snelle en betrouwbare backbone
tussen verschillende TP-gebaseerde segmenten van een
KNX installatie; dit kan zeker van goot belang zijn bij
grotere installaties.
• RF: Radiofrequentie, zorgt ervoor dat KNX componenten
kunnen communiceren via radiosignalen, daar waar geen
kabel (TP, IP of PL) beschikbaar is of kan worden geïnstalleerd.
Ten tweede kunnen alle vier de communicatiemedia worden
gecombineerd binnen één en dezelfde KNX installatie. Om
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Appendix
twee verschillende communicatiemiddelen aan elkaar te koppelen, is een zogenaamde ‘KNX Mediakoppelaar’ nodig: Een
paar voorbeelden van mogelijke combinaties zijn (eerste
medium / tweede medium): TP / RF, TP / PL, IP / TP.

4. Gedecentraliseerd bussysteem

Deze publicatie was ‘slechts’ bedoeld om u de basisbeginselen
van het KNX systeem bij te brengen. Om te begrijpen hoe
het er live aan toegaat in een KNX installatie, raden wij u aan
om de flyer ‘KNX Basisbeginselen’ en het ‘KNX Handboek’
te lezen, en het KNX eCampus platform te gebruiken, dat
toegankelijk is via uw ‘MijnKNX’ account. Oftewel, als u
geïnteresseerd bent in de bits en bytes van het geheel.

Dit betekent dat de volledige functionaliteit van de installatie is
verdeeld over de individuele buscomponenten die tezamen de
installatie vormen, oftewel: Elke afzonderlijke buscomponent
is ‘alleen’ op de hoogte van zijn eigen specifieke rol binnen
de installatie. Dit concept onderstreept de flexibiliteit van
KNX installaties: Het wijzigen, toevoegen of verwijderen
van componenten heeft slechts een geringe invloed op de
samengestelde functionaliteit van de installatie.
Gecentraliseerde bussystemen hebben een centrale eenheid
die de gehele installatie bedient. Het nadeel is het totale
gebrek aan flexibiliteit: Als er een probleem is met de centrale
eenheid heeft dat gevolgen voor de gehele installatie, en in het
ergste geval zal de gehele installatie er gewoon mee ophouden.
Zelfs alleen het bijwerken van de centrale eenheid kan in het
ergste geval de gehele installatie aantasten.
Maar hoewel KNX geen centrale component nodig heeft,
zijn centrale functies wel degelijk mogelijk, zoals één of
meer centrale visualisaties, planners, een centrale klok,
beheerstations enz.
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