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Duurzaam bouwen & installeren
KNX woning- en gebouwautomatisering
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KNX heeft zich al lang als de wereldwijde standaard in de woning- en gebouwautomatisering  
bewezen. Het binnenklimaat, de verlichting en jaloezieën bedienen – dat zijn allemaal klassieke 
KNX-functies. Geschikt is de KNX-technologie zowel voor de utiliteitsbouw als voor particuliere 
woningen. Maar KNX is veel meer dan alleen een installatiesysteem. Het is net zo veelzijdig als  
het leven zelf. 

KNX biedt de technische mogelijkheden om een gebouw te veranderen in een Smart Home of 
Smart Building, energie efficiënt te gebruiken en het comfort en de levenskwaliteit te verhogen. 
Wat u alles met KNX kunt doen en hoe u KNX het best voor uzelf en uw klanten kunt toepassen, 
leest u hier.

KNX – het „slimme“ aan het gebouw  
Energie besparen en comfort verhogen 
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Energie besparen – comfort verhogen 
Productcatalogus
PDF-Download: www.theben.de/nl/cat-nl

Energiezuinige verlichting 
Aanwezigheids- en bewegingsmelders
PDF-Download: www.theben.de/nl/pir-bro-nl

LED‘s veilig schakelen en dimmen 
LED-compatibele oplossingen  
van Theben
PDF-Download: www.theben.de/nl/led-bro-nl

theServa: gemakkelijk, snel, veilig 
De nieuwe KNX-visualisatie van Theben
PDF-Download: www.theben.de/nl/theserva-bro-nl

In deze brochure vindt u alle informatie over KNX in de gebouw- en woningautomatisering. Tevens geven we  
met praktische toepassingsvoorbeelden aan welke voordelen KNX u kan bieden. De brochure is geheel gratis te 
downloaden op onze website www.theben.de/nl/catalogus

Praktische, informatieve en uitgebreide  
oplossingsgerichte applicatie brochure
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KNX – een technologie 
en zijn oneindig vele mogelijkheden 
Of het nu gaat om universiteiten, scholen of andere administratieve- en kantoorgebouwen,  
verzorgingstehuizen en ziekenhuizen, musea, hotels of ook uw eigen huis – KNX maakt er  
gewoon meer van. Het voordeel van een KNX-installatie is zijn veelzijdigheid. Met KNX kunnen  
alle gebouwfuncties aan elkaar worden gekoppeld, geprogrammeerd en aangestuurd.  
Van verwarming, ventilatie en binnenklimaatregeling via verlichting en zonwering tot aan  
alarm-, beveiligings- en informatiesystemen. Al deze functies kunnen automatisch via  
intelligente sensoren worden aangestuurd en handmatig met schakelaars in de ruimtes of  
centraal via een visualisatie worden bediend – thuis of mobiel via smartphones of tablets.
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Theben, KNX en de KNX Association – de veldbus en zijn geschiedenis

KNX staat voor „Konnex“ resp. „connectiviteit“ (verbinding) en is een veldbus voor de  
gebouwautomatisering. KNX is ontstaan uit de samensmelting van de Europese  
organisaties EIBA, EHSA en BCI, die streefden naar een gemeenschappelijke standaard  
voor de toenmalige veldbussen. Momenteel is KNX de wereldwijde standaard voor de huis-  
en gebouwautomatisering (ISO/IEC 14543). Wereldwijd zijn er ruim 44.000 geschoolde 
KNX-partners in 125 landen. De richtlijnen van de KNX-technologie worden opgesteld en 
beheerd door de KNX Association, waarvan momenteel 370 bedrijven wereldwijd lid zijn. 
Daardoor geldt KNX als extreem veilige investering en toekomst. 

Theben werd al als een van de eerste bedrijven lid van de Association en heeft als lid van 
het Executive Committee actief invloed op de verdere ontwikkeling van de KNX-technologie. 
Daarnaast behoren wij sinds 2015 ook tot het KNX Technology Committee. Theben – een 
deskundige partner voor alle vragen over KNX.

Meer informatie op www.knx.org
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KNX – sensoren en actoren 
Hoe alles samenhangt 

KNX is vergelijkbaar met een fijn zenuwstelsel, dat met sensoren 
en actoren is uitgerust. Alles wat de sensoren waarnemen, wordt als 
commando's naar de actoren doorgestuurd. De actoren zorgen op 
hun beurt weer voor de gewenste reactie: ze schakelen het licht in 
als het te donker wordt, ze schakelen de verwarming in als het te 
koud wordt en ze bewegen de jaloezieën als de zon teveel verblindt. 
De topologie is daarbij zeer variabel: lijn-, boom-, maar ook ster-
structuren zijn mogelijk.

Doorslaggevend daarbij is dat de stroomvoorziening van de ver- 
bruikers van de KNX-installatie gescheiden is. In tegenstelling tot  
de traditionele installatie, waarbij besturing en energieverdeling met 
elkaar verbonden zijn, communiceren de KNX-deelnemers via een 
eigen kabelnetwerk.

Het kabelnetwerk van een KNX-installatie wordt in delen  
opgesplitst, zogenaamde lijnen, en hiërarchisch gestructureerd. 
De lijnen zijn via lijn- of zonekoppelingen logisch en fysiek met  
elkaar verbonden. Elke lijn krijgt een voedingspanning, die  
afhankelijk van de afzonderlijke uitvoering max. 64 deelnemers 
van stroom kan voorzien. Een lijn kan met max. drie lijnverster-
kers worden uitgebreid met telkens nog eens 64 deelnemers.

Een zone bestaat uit 15 van deze KNX-lijnen. En 15 zones  
kunnen met een zonelijn, de zogenaamde 'Backbone', met elkaar 
worden verbonden. Minus de systeemcomponenten kunnen max. 
58.384 KNX-apparaten in een installatie worden geïnstalleerd. 

KNX actoren

KNX-sensoren

KNX-bus

Î Î

230  V
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KNX –  vereenvoudigt het ontwerp en verlaagt de kosten  
bij complexe eisen

KNX – verbindt verschillende regelsystemen

KNX – is open voor wijzigingen en uitbreidingen

KNX –  maakt centrale visualisatie en aansturing  
van gebouwfuncties mogelijk

KNX –  verlaagt exploitatie- en energiekosten

KNX –  verhoogt het wooncomfort en verlaagt het energieverbruik

KNX – vormt een zeer veilige investering en toekomst

ETS – de software
voor elke KNX-installatie

De communicatie tussen de KNX-busdeelnemers vindt via datatele-
grammen plaats. Voor de toewijzing van de afzonderlijke deelne-
mers en de configuratie van de functies wordt de zogenaamde ETS, 
de „Engineering Tool Software“, gebruikt.

De ETS werd door de KNX Association opgesteld en wordt continu 
verder ontwikkeld. Ze is de gemeenschappelijke basis van alle 
KNX-installaties. Alle KNX-apparaten moeten door onafhankelijke 
instituten worden gecertificeerd. Na succesvolle certificatie kunnen 
de apparaatspecifieke gegevens in de ETS worden geïmporteerd. Zo 
kunnen KNX-installaties fabrikantonafhankelijk worden uitgevoerd. 

De ETS-programmering van een KNX-gebouwinstallatie is net zo 
veelzijdig als het leven zelf. Want wanneer, waar in welke ruimtes 
wat moet gebeuren, is een zeer complexe taak, die een vooruitzien-
de blik en flexibiliteit vereist. Het voordeel van KNX is: men kan de 
functies van een systeem altijd met de ETS herprogrammeren – 
zonder breken en hakken.

Kosten en baten –  
KNX loont zich

De vraag die u steeds weer zult horen en waarin u vermoedelijk ook 
zelf zeer geïnteresseerd bent: KNX – loont zich dat überhaupt?  
Het antwoord: een duidelijk ja.

En juist bij nieuwe gebouwen, waar de gebouwintelligentie om-
vangrijk is en talrijke functies aan elkaar gekoppeld moeten worden. 
Voor particuliere eengezinswoningen is KNX net zo geschikt als voor 
administratieve-, kantoor- of industriële gebouwen. 

Hoewel de kosten in de ontwerpfase in vele gevallen hoger  
kunnen zijn dan die van een traditionele installatie, verdient zich 
een KNX-installatie na de eerste gebruikswijzingen snel terug. Vele 
functies zoals scèneregeling of centrale visualisatie zouden zonder 
bustechnologie niet uitvoerbaar zijn. Meer comfort, hogere ener-
gie-efficiency en gewoon meer levenskwaliteit op de lange termijn.



LED's hebben de laatste jaren carrière gemaakt. Dankzij de vooruitgang qua rendement en  
kleurweergave-index is er nauwelijks een onderdeel van de verlichtingstechniek waarin ze niet 
aanwezig zijn: als retrofit-versies zijn ze een welkom alternatief voor de niet geliefde spaar- 
lampen. Als LED strips en panelen lopen ze soepel over in elk oppervlak en openen zo volledig  
nieuwe mogelijkheden qua lichtdesign. Zelfs de eerste krachtige apparaten zoals toneel- en  
studioschijnwerpers zijn reeds in een LED-versie verkrijgbaar.

Maar niet elke gloeilamp kan gewoon door een LED-retrofitlamp worden vervangen. Dit kan  
enorme storingen van de installatie veroorzaken – verrassend genoeg zelfs bij eenvoudig  
schakelen. De reden is de korte, maar ook extreem hoge inschakelstroom. Deze kan duizend keer 
het nominale vermogen zijn en zelfs nog meer. Contacten kunnen daardoor verbranden of  
samensmelten.

LED – energiebesparing  
met grote toekomst  
en kleine valkuilen
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De moeilijkheden bij alledaagse taken  
zoals schakelen of dimmen verrassen.  
Het probleem is dat er nog geen norm  
speciaal voor LED-lampen is.

Voor LED's gelden weliswaar de algemene voorschriften voor lampen, van de uitvoering 
van de fitting tot aan de meetopbouw voor de lichtsterkte. Voor wat daartussen gebeurt, 
zijn er echter nog geen regels. In tegenstelling tot een klassieke lamp met een onopval-
lende gloeispiraal, bevatten LED-lampen veel elektronica voor de aansturing. Hoe deze  
is opgebouwd, kan elke producent wereldwijd zelf beslissen. De fabrikant van schakel-  
en dimapparatuur heeft daardoor momenteel geen aanknopingspunten voor welke elek- 
tronica hij aanstuurt en hoe de lamp zich gedraagt. De betreffende normen zijn momen-
teel slechts als concept beschikbaar.

Geen norm bij de hand? Dan testen we zelf!

Zijn op een product geen speciale schakellasten voor LED-lampen en ontladingslampen 
aangegeven, dan kan men ervan uitgaan dat het product daarvoor niet is goedgekeurd.  
Bovendien zijn gegevens voor LED-lasten ook niet altijd nuttig. Van welke inschakel- 
stromen gaat de fabrikant van het apparaat uit? Deze kunnen per lamp variëren. Ook bij 
het optellen is voorzichtigheid geboden. Meerdere LED's met een laag nominaal vermo-
gen kunnen opgeteld hogere inschakelstromen hebben dan een aparte LED met het be-
treffende totale vermogen.

Om lasten voor schakelaars en dimmers te kunnen aangeven, voert Theben continu  
metingen uit op gangbare retrofitlampen. Bij deze tests doorlopen de schakelaars ten 
minste 40.000 schakelcycli. Zo kunnen betrouwbare uitspraken over de schakelbare  
lasten worden gedaan.

Uitdaging LED  
en hoe men ermee omgaat

 11
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Een eenvoudig scenario: In de trappenhuizen van een groot wooncomplex vervangt het gebouwenbeheer  
gloeilampen door LED-retrofitlampen. Een specialist meet en controleert de voorgeschreven lichtsterkte.  
De besparingsmogelijkheden zijn veelbelovend: naast het gunstige energieverbruik moet ook de lange  
levensduur de onderhoudskosten verlagen. 

Maar plotseling vallen de trapverlichtingtijdschakelaars uit. Uit onderzoek blijkt dat de contacten zijn  
verbrand of samengesmolten: de apparaten werden blijkbaar overbelast, hoewel het nominale vermogen  
van de installatie aanzienlijk werd verminderd.

Contactkiller LED
Zuinig in het verbruik,  
verkwistend bij het inschakelen

Hoe kan een LED-lamp met minder Watt nominaal vermogen een scha-
kelcontact onherstelbaar beschadigen, die voor een veelvoud daarvan  
is ontworpen? Voor het antwoord moet men de inschakelstromen nader 
gaan bekijken. Bij gloeilampen veroorzaakt de koude spiraal typische 
inschakelstromen van het tienvoudige van de betreffende nominale 
stroom. Bij LED-lampen en energiespaarlampen met hun capacitieve 
kenmerken liggen de inschakelstroomimpulsen in het µs-bereik, die het 
duizendvoudige van de nominale stroom of nog meer kunnen zijn. 

Bij een meting in ons door het VDE erkende testlaboratorium werd in 
een bijzonder ongunstig geval een inschakelstroom vastgesteld van 19 
A bij een 1,8 W LED-lamp – het 1706-voudige van de nominale stroom!

Zware arbeid voor de contacten 
Capacitieve inschakellasten

Denk om het afstapje! 
Uitschakelwaarschuwing vooraf
Hier moet ook worden gewezen op problemen met de uitschakelwaar-
schuwing vooraf (dubbel knipperen o.a. volgens DIN 18015-2): het 
knipperen is niet betrouwbaar zichtbaar, omdat het uitschakelen van 
de voorschakelelektronica resp. de condensatoren van de LED's werd 
opgeslagen. Het meervoudige schakelen belast bovendien de levens- 
duur van het apparaat.
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Schakelen op het punt nauwkeurig:  
Nuldoorgangsschakeleling
Schakelapparaten die voor C-Last zijn ontworpen, kunnen de inscha-
kelstromen meestal beter aan. Theben kiest daarbij voor bijzondere 
efficiënte oplossingen, zoals een zogenaamde nuldoorgangsschake-
ling. Deze berekent de nuldoorgang van de sinuskromme van de wis-
selspanning. Op dat moment is de inschakelstroom bij het schakelen 
minimaal. Dat ontziet het relaiscontact en verlengt zijn levensduur 
ook bij nominaal hoge schakellasten. Bijna alle schakelactoren uit de 
MIX2, FIX1- en FIX2-serie zijn daarmee uitgerust.

Hoge stromen vereisen speciale contacten. Theben gebruikt naast 
zilvertinoxide (AgSnO2) een combinatie van twee contacten, die na 
elkaar sluiten: het wolfraam-voorloopcontact. Het voorloopcontact 
bestaat uit hoogohmig en een zeer bestendig wolfraam. Het vangt de  
inschakelstroom op en beperkt deze tegelijkertijd. Het laagohmige 
hoofdcontact wordt daardoor niet door inschakelpieken belast.  
Theben past deze relais toe bij de schakelactoren RMG 4 I, RME 4 I, 
RM 4 I en RM 8 I.

Twee contacten voor alle schakelingen:  
Wolfraam-voorloopcontact

Milieubewust en veilig schakelen: 
Cadmiumvrije contacten

Zo schakelt men LED-lampen
Met het juiste contact op het juiste tijdstip

Lange tijd gold cadniumoxide als ideaal contactmateriaal voor hoge 
inschakelstromen. Ondertussen is door de nieuwe RoHS-richtlijn dit 
verboden met enkele uitzonderingen voor elektrische schakelcontac-
ten. Theben is al sinds 2000 overgeschakeld op de milieuvriendelijke 
zilvertinoxide (AgSnO2) – materialen.

Deze bieden goede vergelijkbare, deels betere contact- en schakel- 
eigenschappen, alsmede hogere erosiebestendigheid en minder  
kans op inbranden van het contact. Daarnaast een duidelijk mindere 
gevoeligheid voor materiaalverandering bij gelijkstroomgebruik.



OFF

ON

LED's dimmen? 
Niet vanzelfsprekend!

Dimbaar of niet?
De juiste keuze is doorslaggevend
Niet elke LED-lamp is dimbaar. Zelfs bij geschikte versies is de dim- 
karakteristiek zeer verschillend en afhankelijk van de fabrikant. Vaak 
knipperen de LED's en kunnen niet lineair en stabiel worden gedimd,  
omdat de vereiste voorschakelelektronica zeer verschillend op de  
fase aan- en afsnijding reageert. Sommige fabrikanten staan daarom 
expliciet slechts één van de methoden toe.

Een ander probleem wordt veroorzaakt door de ontstoringsconden- 
satoren van de dimmer. Daardoor stromen constant zeer geringe  
reststromen. Deze zijn voldoende om LED-lampen van één tot twee  
Watt nominaal vermogen te voorzien. Ze gaan dan niet meer helemaal 
uit. 

Een soortgelijk effect kunnen lange, parallel lopende kabels  
veroorzaken.

Ongewenst permanent licht 
Reststromen zijn voldoende

Dimmer ontmoet lamp  
De juiste keuze is doorslaggevend
Voor het traploos regelen moet niet alleen de LED-lamp dimbaar zijn, 
maar de dimmer moet ook LED-geschikt zijn. Theben heeft daarvoor 
meerdere oplossingen ontwikkeld:

- Presets voor diverse LED-lampen 
- Via de ETS naderhand laadbare dimcurves 
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Dimmer

Slaapkamer
Bedrijfsmodus

Auto

Info

12:30

ComfortfunctiesHelderheid

Inschakellichtsterkte 80 %

0 100

Minimumlichtsterkte 5 %

0 50

Maximale dimwaarde

0 100

80 %

Met de nieuwe inbouwdimmers van Theben kunnen dergelijke sfeervolle 
lichtscènes in een handomdraai worden gerealiseerd. Lichtscènes, 
lichtsterktes en andere instellingen kunnen eenvoudig, intuïtief en be-
grijpelijk via een smartphone worden geconfigureerd. 

Vanzelfsprekend biedt DIMAX alle bovengenoemde instelmogelijkheden 
om optimaal met de verschillende dimreacties van LED-lampen om te 
gaan. Met individueel instelbare minimumlichtsterkte of een 2e instel-
ling voor LED's (met faseaansnijding). Bovendien kan met met de app 
andere alternatieve dimcurves voor LED's of ook ventilatoren kiezen. Zo 
dimt u uw LED-lampen harmonisch, traploos en voorbereid op de toe-
komst.

Via NFC wordt het programma gewoon naar de dimmer gezonden. Dat 
werkt ook bij reeds gemonteerde dimmers: gewoon de smartphone te-
gen de wand plaatsen waarachter de dimmer zich bevindt. Er hoeft 
geen behang te worden opgesneden, de reikwijdte van het NFC-protocol 
is voldoende.

Universele dimmer DIMAX plus 
Dimmers nu eenvoudig en intuïtief 
met de app programmeren

LED's dimmen!
Theben kan dat 

LED-compatibele schakelapparaten van Theben, zoals de universele 
dimmer DIMAX 534 plus, bieden extra instelmogelijkheden voor de 
perfecte aanpassing aan deze techniek. 

Zo kan men met potmeters en draaischakelaars een minimale 
lichtsterkte voor LED-lampen met een laag wattage instellen. Ook de 
soort regeling, besturing van fase aan- of afsnijding, kan vooraf wor-
den geselecteerd. Daarmee kunnen bijna alle dimbare LED-lampen  
van gerenommeerde fabrikanten betrouwbaar worden aangestuurd.

Kwestie van instellen
Presets selecteren

15



De universele KNX-dimactoren van Theben gaat nog een stap verder: In de KNX-programmeersoftware ETS zijn di-
verse dimcurven opgeslagen, die de dimreactie afhankelijk van de gebruikte lamp corrigeren en zo voor een naadlo-
ze, traploze regeling zorgen. Theben biedt u zo als tot nu toe enige fabrikant de mogelijkheid dimcurven individueel 
aan uw lampen aan te passen om zo een harmonisch dimgedrag te verkrijgen. 

Een ander voordeel: als tot nu toe enige fabrikant biedt Theben u de mogelijkheid nieuwe dimcurven – bijv. van toe-
komstige verlichtingen – via de ETS te importeren. Dankzij deze updatemogelijkheid vormen onze KNX-dimactoren 
een zeer veilige investering.

Up-to-date met KNX  
Dimcurven naderhand laden

16

Ongeacht of u de FIX-serie of de MIX-serie kiest, met de universele KNX-dimactoren van Theben kunt 
u lampen zoals LED's, halogeen- en spaarlampen traploos en knippervrij dimmen. Voorwaarde is 
echter dat de gekozen lamp dimbaar is. Meerdere kanalen bieden gezien het toenemende aantal 
aangesloten LED-lampen met kleine wattages grotere designmogelijkheden.

LED's precies dimmen
Nu en in de toekomst
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Vele  
verschillende 
scènefuncties

Met de DMG 2 T KNX kunnen 
– net zoals met de schakel- 
actor RMG 8 S KNX – ver-
schillende scènefuncties 
worden uitgevoerd.

Traploos, knippervrij, harmonisch 
KNX dimactor voor LED

Flexibele 
dimcurves 

In de KNX-programmeersoft-
ware ETS zijn diverse dim-
curves opgeslagen die het 
dimgedrag afhankelijk van de 
gebruikte verlichting corrige-
ren en zo voor traploos dim-
men zorgen.

Snelle  
ingebruikname 

Snelle functietests voor de  
ingebruikname zijn met  
4 toetsen (25 %, 50 %, 75 %  
en 100 %) ook zonder bus- 
aansluiting mogelijk. De  
busmodule kan naderhand 
worden gemonteerd.

Geoptimali- 
seerd voor  
kleine wattages

De tijden van hoge wattages 
zijn voorbij. De kunst ligt mo-
menteel in het dimmen van 
LED's met kleinere wattage.  
Theben speelt in op deze 
trend en biedt nu een 4 x  
200 W en een 8 x 200 W dim- 
actor. Zo kunnen meerdere 
LED's met één actor worden 
geschakeld.

MIX2

FIX1 EN FIX 2
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KNX MIX2 actoren 
Compleet, flexibel, uitbreidbaar 
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Schakelen, dimmen, aansturen, regelen 
en daarbij ook nog ruimte in de verdeler  
besparen – om nog helemaal te zwijgen 
over tijd en geld: de KNX MIX2 serie van  
Theben maakt het mogelijk.

Verwijderbare intelligentie:  
Alleen de KNX MIX2 basismodule beschikt 
over een buskoppeling, waarop de uitbrei-
dingsmodules kunnen worden aangesloten. 
Indien nodig, kan deze eenvoudig worden 
verwijderd en vervangen. 

Het complete assortiment KNX MIX2 actoren biedt nieuwe vormgevingsmogelijkheden qua 
gebouwautomatisering. Alles wat u nodig hebt, is een basismodule, waarop maximaal twee  
uitbreidingsmodules kunnen worden aangesloten. Zo verdrievoudigt u het aantal uitgangs-
kanalen per busapparaat en kunt u lampen in- en uitschakelen, licht dimmen, de zonwering 
aansturen of de verwarming regelen – met de door uzelf gekozen modules. Via de binaire  
ingang kunnen raam- en deurcontacten en schakelaars en druktoetsen worden geïnte- 
greerd.

Deze slimme combinatie bespaart ruimte in de verdeelkast én geld. Waarom: alleen het 
KNX MIX2 basisapparaat beschikt over een buskoppeling. Deze kan worden verwijderd en, 
indien nodig, snel en eenvoudig worden vervangen. En voordeliger is het ook nog, omdat  
de uitbreidingsapparaten eenvoudig daarop kunnen worden aangesloten. Dat is alleen met  
Theben mogelijk. 

Ideaal is de KNX MIX2 serie voor de automatisering in ruimtes en eengezinswoningen.  
Bijvoorbeeld als men de verlichting, de zonwering en de verwarming wil regelen. 

Naast de flexibele, uitbreidbare KNX MIX2-serie, is er voor minder complexe toepassingen 
de voordeligere compacte versie KNX FIX2 – optimaal voor gebruik in openbare gebouwen, 
kantoor-, utiliteits- en administratieve gebouwen of ook in hotels en scholen (zie pagina 
28/29).

De Mix zorgt ervoor
Dat is alleen met Theben mogelijk
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Mixen met combinaties
Alles wat KNX wenst

Basismodule (G) + maximaal 2 uitbreidingsmodules (E)

+  

22

1. Uitneembare buskoppeling
De installateur monteert het basisapparaat (G), de systeemintegra-
tor configureert de buskoppeling – op kantoor, comfortabel en  
handig. En vóór de inbedrijfstelling wordt de module gewoon vast-
geklikt – klaar is Kees. Dat is voordelig omdat voor de montage en 
bedrading niet altijd een installateur met buskennis aanwezig hoeft 
te zijn. 

2. Voordelige uitbreidingsapparaten
Omdat alleen het basisapparaat met een buskoppeling is uitgerust, 
worden de kosten voor de uitbreidingsapparaten (E) lager – en 
door de bespaarde systeemapparaten met tot een derde. Dat is 
meer dan de moeite waard. Vooral in de projectbouw. Reken het 
maar uit! 

3. Flexibele uitbreidbaarheid 
Verlichten, dimmen, verwarmen, klimaat of zonwering regelen is 
met de KNX MIX2 niet alleen geen probleem, maar aanbevelens-
waardig. Daardoor maakt u met MIX2 een individuele, op elke ruim-
te en de behoeften daarvan afgestemde oplossing. Deze flexibiliteit 
vindt u alleen bij Theben.

4. Overzichtelijke applicatie 
De configuratiemenu's in de ETS zijn niet alleen via alle actoren 
identiek gestructureerd, maar ook zeer overzichtelijk en intuïtief 
vormgegeven. Dat vergemakkelijkt de programmering aanzienlijk: 
projecten zijn eenvoudiger, sneller en dus ook voordeliger gemaakt. 
Meer info daarover vindt u op pagina 26.

Overzicht van de MIX2-voordelen

Onze MIX2-video's tonen u 
duidelijk de vele verschillende 
voordelen van de MIX2-serie.

MIX2-actoren – de video 
Intelligent, flexibel, uitbreidbaar

www.youtube.com/TheThebenAG



Flexibel regelen
Met de schakel-/jaloe-
zieactoren kunt u wille-
keurig schakelen en  
regelen. Van 4 tot 8 of  
12 jaloezie- resp. 24 
schakelkanalen. Of ge-
mengd. En dat allemaal 
met slechts drie modules. 
Dat biedt u meer vrijheid 
bij het gebruik van de  
kanalen. Ook omdat u 
daaraan, indien nodig,  
later naar eigen wens 
functies kunt toewijzen.

Schakel-/ 
jaloezieactoren 
MIX2 RMG 8 T KNX 
MIX2 RME 8 T KNX

 Jaloezieactoren 
MIX2 JMG 4 T KNX 
MIX2 JME 4 T KNX 
MIX2 JMG 4 T 24V KNX 
MIX2 JME 4 T 24V KNX

Kan zo voordelig zijn
Met de verwarmings- 
actoren biedt Theben u  
de mogelijkheid de tem-
peratuur in de afzonderli-
jke ruimtes via voordelige 
temperatuursensoren te 
meten. De temperatuur- 
regeling zelf vindt in de 
actor plaats, de gewenste 
waarde wordt bijvoor-
beeld vooraf centraal  
via de KNX-visualisatie 
theServa ingesteld.

Verwarmingsactoren 
MIX2 HMG 6 T KNX 
MIX2 HME 6 T KNX

Universeel  
toepasbaar
De Theben binaire ingan-
gen dekken de volledige 
bandbreedte van contac-
ten en spanningen af – 
of het nu om potentiaal-
vrije contacten, 24  V of 
230  V gaat. En elke bi-
naire ingang biedt er zes 
van. Dat betekent meer 
flexibiliteit en een  
veiligere investering.  
Ook omdat bij onderhoud 
of service elk kanaal met 
de handbediening  
kan worden getest. 

 Binaire ingangen 
MIX2 BMG 6 T KNX 
MIX2 BME 6 T KNX

Net zoals u dat wilt
AAN/UIT met en zonder 
vertraging of trapverlich-
ting met voorwaarschu-
wing – zoals de 4-voudi-
ge C-lastschakelactoren 
die u nieuwe toepas-
singsmogelijkheden op  
max. 12 kanalen bieden. 
Ze beschikken over 
stroomherkenning en zijn 
ontwikkeld voor hogere 
lamplasten. 

Schakelactoren 
MIX2 RMG 4 U KNX 
MIX2 RME 4 U KNX  
MIX2 RMG 4 I KNX  
MIX2 RME 4 I KNX 
MIX2 RMG 8 S KNX 
MIX2 RME 8 S KNX 
MIX2 RMG 8 T KNX 
MIX2 RME 8 T KNX 

Maar correct 
Geen knipperen, maar 
een gelijkmatig toene-
mende lichtsterkte bij 
momenteel alle beschik-
bare LED's – de univer-
sele dimactoren van  
Theben hebben zich 
reeds in de praktijk  
bewezen. En hebben 
overal voor stralend 
enthousiasme gezorgd. 
Ze gelden gewoon als 
een van de beste  
dimactoren. 

Dimactoren 
MIX2 DMG 2 T KNX 
MIX2 DME 2 T KNX

VerwarmenJaloezieën
Binaire 
ingangenDimmenSchakelen

Een goede mix – met 129 functies en max. 729 combinaties  
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Voorbeelden van ruimteoplossingen  
met MIX2-actoren

Vergaderruimte
1.  Handmatig schakelen/dimmen van de verlichting,  

de verduistering en de zonwering
2. Melding „Ruimte bezet“
3.  Scèneregeling (incl. een scène voor uitschakelen,  

opstarten en ruimtevrijgave)

De bediening vindt naar keuze plaats met traditionele toetsen met 
de KNX-toetsinterface, de multifunctionele display VARIA 826 S KNX 
of de KNX-visualisatie theServa.

Hotelkamer of 
appartement
1.  Handmatig schakelen van de verlichting en de verduistering 
2. Scèneregeling
3. Ventilatorregeling
4. Centraal uitschakelen via Hotel Card-schakelaar
5. Alarm in de badkamer
6.  Bewaking van de ramen voor binnenklimaatregeling  

en buitenbewaking
7. Melding „Niet storen“ & „Schoonmaken“

Bediening met traditionele toetsen met de KNX-toetsinterface.

Etage van een  
eengezinswoning
1. Handmatig schakelen/dimmen van de verlichting 
2. Ventilatorregeling
3. Verwarmingsregeling
4. Centraal uitschakelen

Bediening en tempertuurmeting via  
KNX-toetsen van diverse fabrikanten.
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Uitbreidingsmodule  
RME 8 S KNX
-  Slaapkamer, stopcontacten, bed
- Slaapkamer LED-verlichting
-  Gang LED-verlichting
-  Badkamer LED-verlichting, plafond
-  Badkamer LED-verlichting, spiegel
-  WC verlichting 
-  WC ventilator

25

Basismodule  
RMG 4 U KNX
-  LED-verlichting wand
-  Melding „Bezet“

Uitbreidingsmodule  
DME 2 T KNX
-  LED-verlichting plafond 

Uitbreidingsmodule 
JME 4 T KNX
- Verduistering/gordijnen
- Buitenjaloezieën

 

Basismodule  
BMG 6 T KNX
-  Card-schakelaar (hotel)
-  Alarm in de badkamer
-  Raamcontact

Uitbreidingsmodule  
RME 4 I KNX
-  Stopcontacten links/rechts bed
-  Stopcontact staande/tafellamp 
-  LED-verlichting

Uitbreidingsmodule 
RME 8 T KNX
-  Gang LED-verlichting
-  Badkamer LED-verlichting
-  Badkamer verlichting, spiegel
-  Badkamer ventilator
-  2x verduistering/gordijnen
- 2x meldingen

 
Basismodule  
HMG 6 T KNX
-  6 verwarmingscircuits voor  

radiator- of vloerverwarming

 

Uitbreidingsmodule  
DME 2 T KNX
-  Kinderkamer 1 

LED-verlichting
-  Kinderkamer 2  

LED-verlichting
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Uniforme  
gebruikers  
begeleiding

Of het nu een dimactor, schakel- 
actor of jaloezieactor is – de  
appicatieopbouw in de ETS is 
voor alle verschillende MIX2- 
actoren identiek. En ongeacht  
of u de betreffende actor als 
basis- of uitbreidingsapparaat 
gebruikt.

Alle MIX2-actoren zijn in een gezamenlijke KNX-database opgeslagen. Eenmaal geladen, hebt u de 
applicaties voor alle verschillende MIX2-actoren in de ETS opgeslagen. Afhankelijk van het project  
en eisen kunt u de gewenste actoren via dropdown-menu's selecteren. Ook naderhand voor het geval 
een uitbreidingsmodule met andere functies nodig is. Dat is alleen met Theben mogelijk.

Veilige  
investering 

MIX2 kan worden uitgebreid. 
Ook naderhand. Via de beide 
dropdownmenu's voor de 1e  
en 2e uitbreidingsmodule,  
kunnen diverse modules worden 
geselecteerd en voor het be- 
treffende project worden ge-
configureerd. Daardoor is MIX2 
een veilige investering en een 
voordelige programmering. 

Vele verschil-  
lende instel- 
mogelijkheden

Bijna geen enkele andere fabri-
kant biedt u bij de program-
mering zo vele instelmogelijk-
heden als de MIX2-actoren van 
Theben. En toch blijft de pro-
grammering intuïtief: de actor- 
overkoepelende structuur en 
menu's maken dit mogelijk.

Wetenswaardig-
heid: compact en 
praktijkgericht

In onze KNX-handleidingen 
vindt u vele praktijkgerichte 
toepassingsvoorbeelden, moge-
lijke oplossingen voor netelige 
situaties en waardevolle tips en 
trucs. Van professionals voor 
professionals. De handleidingen 
vindt u op onze website in de 
rubriek „Downloads” - gewoon 
in het dropdownmenu Down- 
loadtype "Handboek KNX" 
selecteren, waarna alle handlei- 
dingen worden weergegeven.

26

Overzichtelijker, gestructureerder, intuïtiever  
MIX2-configuratiemenu's

Een voor alle 
MIX2-database voor de ETS
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MIX2 basismodule RMG 4 U KNX MIX2 uitbreidingsmodule RME 8 S KNX FIX1 actor RM 8 T KNX

Kwaliteit heeft zijn prijs. Maar dat loont zich ook: door de hoge testeisen in het bedrijfseigen laboratorium 
met bijv. 40.000 schakelcycli, overtreffen wij gedeeltelijk de norm. Deze kwaliteit wordt ook door een  
externe VDE-keuring bevestigd. En dat ook bij schakellasten die ongeëvenaard zijn.

Belastbaarder, betrouwbaarder, sterker 
KNX-schakelactoren

Voor elk geval 
Overzicht van schakelwaarden

Schakelactor Executie Artikelnr. Schakelvermogen

Schakelactor RMG 4 U KNX MIX2 4930223

16A Imax 800A / 200 μs
40.000 schakelcycli bij 140 μs

Schakelactor RME 4 U KNX MIX2 4930228

Schakelactor RMG 8 S KNX MIX2 4930220

Schakelactor RME 8 S KNX MIX2 4930225

Schakelactor RM 4 U KNX FIX1 4940223

Schakelactor RM 8 S KNX FIX1 4940220

Schakelactor RM 16 S KNX FIX2 4940225

Schakel-/jaloezieactor RMG 8 T KNX MIX2 4930200

Schakel-/jaloezieactor RME 8 T KNX MIX2 4930205

Schakel-/jaloezieactor RM 8 T KNX FIX1 4940200

Schakel-/jaloezieactor RM 16 T KNX FIX2 4940205

C-Last-schakelactor Executie Artikelnr. Schakelvermogen

C-Last-schakelactor RMG 4 I KNX MIX2 4930210

16A Imax 1500A* / 200 μs
40.000 schakelcycli bij 200 μs

C-Last-schakelactor RME 4 I KNX MIX2 4930215

C-Last-schakelactor RM 4 I KNX FIX1 4940210

C-Last-schakelactor RM 8 I KNX FIX2 4940215

* Dankzij geoptimaliseerde nuldoorgangsschakeling
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Kant en klaar, optimaal 
KNX FIX actoren voor de utiliteitsbouw
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Wie van compact houdt en minder waarde hecht aan flexibiliteit, vindt in de compacte 
FIX2-actoren het perfecte alternatief voor de MIX2-actoren. En ook nog voordeliger. Zo 
kan de schakel-/jaloezieactor RM 16 T KNX met 16 relais gemengd lampen en jaloezieën 
aansturen en dus perfect geschikt voor de utiliteit: bijvoorbeeld in kantoorgebouwen, 
openbare gebouwen, opleidingsinstituten of hotels. Overal waar verlichting en  
zonwering in een ruimte moeten worden geregeld.

Voor het grotere gemaakt  
KNX-actoren voor projecten
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Schakelactor

FIX1 RM 4 U KNX 
FIX1 RM 4 I KNX 
FIX2 RM 8 I KNX  
FIX1 RM 8 S KNX 
FIX2 RM 16 S KNX

Schakel-/jaloezie-
actor 

FIX1 RM 8 T KNX 
FIX2 RM 16 T KNX

Dimactor 

FIX1 DM 2 T KNX 
FIX2 DM 4 T KNX 
FIX1 DM 4-2 T KNX 
FIX2 DM 8-2 T KNX

Jaloezieactoren

FIX1 JM 4 T KNX 
FIX2 JM 8 T KNX 
FIX1 JM 4 T 24V KNX 
FIX2 JM 8 T 24V KNX

Verwarmingsactor

FIX1 HM 6 T KNX 
FIX2 HM 12 T KNX

Binaire ingangen

FIX1 BM 6 T KNX 
FIX2 BM 12 T KNX
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Comfortabeler, sneller,  
eenvoudiger geïnstalleerd 
KNX-visualisatie  
theServa van Theben
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Wie voor KNX-huis- en gebouwautomatisering kiest, wil deze ook eenvoudig bedienen en 
configuren. theServa maakt precies dat mogelijk. Vanuit de woonkamer de jaloezie in de 
slaapkamer aansturen, de kamertemperatuur regelen of de instelling van de bewegings- 
melder vóór de huisdeur wijzigen – zonder op te staan, zonder moeite. En dat natuurlijk 
niet alleen vanaf de bank, maar overal. 

theServa bestaat uit een ventilatorloze miniserver voor permanent gebruik en een krachtige 
software. De intuïtief bedienbare KNX-gebouwautomatisering is ontworpen voor particuliere 
woningen en kleinere tot middelgrote utiliteitsgebouwen. Daarmee kan alles worden ge- 
visualiseerd – verlichting, airconditioning, jaloezieën of rolluiken tot aan energieverbruik  
en weersvoorspellingen. De configuratie vindt zeer eenvoudig met duidelijke pictogrammen 
plaats, die aan de betreffende ruimtes en functies worden toegewezen. Voorwaarde is 
Windows 7 of hoger. En wie alles in de gaten wil houden, kan ook zijn IP-camera's in  
theServa integreren. 

Comfortabeler gaat het niet. En sneller ook niet. En dat omdat de grafische afbeelding op  
de betreffende toegangsapparaten (clients) is opgeslagen: of het nu een tablet, smartphone, 
touchscreen of laptop/pc is. Dat verkort de laadtijden en zorgt voor reactiesnelheden in  
realtime. Probeer het eens – bijvoorbeeld bij de vele mogelijke RGB-licht scenario's waarmee 
u elke gewenste sfeer kunt creëren. 

Uiterst eenvoudig!  
Zo mooi kan KNX zijn

theServa App



32

De aantrekkelijke KNX-visualisatie
voor gebruikers

theServa – dat is een hard- en softwarepakket, waarmee men KNX-gebouwsysteemtechniek kan bele-
ven. Het bestaat uit een miniserver, configuratiesoftware en apps voor alle gangbare mobiele eindappa-
raten. Met theServa kunnen elektro-installateurs hun klanten veel comfort tegen lage kosten bieden. 
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Pagina- 
indeling 

De pagina-indeling is bij theServa 
zeer eenvoudig: snel en intuïtief 
kunnen schetsen worden inge-
voegd, symbolen geplaatst en de 
eerste pagina's worden opge- 
bouwd. Daardoor wordt niet alleen 
de installatietijd verkort, maar 
kunnen ook de programmeer- 
kosten worden verlaagd.

Push- 
berichten 

Op de clients kunnen Push-berich-
ten worden weergegeven wanneer 
aan bepaalde in de configurator 
vooraf ingestelde voorwaarden 
wordt voldaan.

Kalender en 
schakelklokken 

Met de functie „Kalender” kunnen 
complexe tijdschakelscenario's 
worden vastgelegd. De functie 
„Schakelklok” is daarentegen ide-
aal voor wekelijks terugkerende 
gebeurtenissen.

Temperatuur- 
regeling

Energie-efficiency ontmoet ruim-
tecomfortregeling! Via het object 
„Thermostaat” kan een thermos- 
taat worden aangestuurd en in de 
visualisatie worden geïntegreerd. 
De gewenste temperatuurwaarden 
kunnen met de weekschakelklok 
individueel worden gepland.

Naar wens 
schakelen en 
dimmen

Het object „Lamp” kan voor meer-
dere functies worden gebruikt: 
omschakelen, dimmen, de waarde 
„1” of „0” zenden, de waarde „1” bij 
bediening en „0” bij loslaten zen-
den, byte-waarden zenden etc.

Rolluiken en  
jaloezieën 

De objecten „Elektrische aandrij-
ving” en „Lamellen” bevatten KNX-
groepen voor het starten en stop-
pen van de aandrijvingen. 
Bovendien kan de (schuine) stand 
van de lamellen worden gewijzigd 
en kan een retourmelding van ja-
loezieën, rolluiken etc. worden 
ontvangen.

Drempelwaar-
degerichte  
lastaansturing

Met de lastaansturing kan het 
elektrisch energieverbruik worden 
bewaakt en bij individueel in te 
stellen over- of onderschrijdingen 
van de drempelwaarde kunnen 
lasten worden in- resp. uitgescha-
keld.

Nu wordt het 
bont: RGB- 
lampen

RGB-lampen worden via het object 
„RGB“ aangestuurd, waarbij ver-
schillende KNX-adresseringen voor 
de kleurregeling mogelijk zijn.

Analoge  
waarden 

Met het object „Analoge waarde” 
kunnen analoge waarden worden 
gevisualiseerd, bijv. het energie-
verbruik of weersgegevens zoals 
de windsnelheid of de buitentem-
peratuur. Ook kunnen waarden 
worden gezonden om bijvoorbeeld 
vooraf drempelwaarden in te stel-
len.

Individuele scènes opnemen en oproepen 
 

Een scène activeert met een druk op de toets meerdere commando's, 
bijv. individuele lichtsterktes van de afzonderlijke lampen in combinatie 
met een bepaalde stand van de jaloezie. Het object "Scène" kan net als 
elk ander object vrij op het grafische oppervlak worden geplaatst. 

Met de functie „Opname“ worden de afzonderlijke commando's op de 
server opgeslagen en kunnen dan direct via de beeldschakelaar of een 
KNX-groepsadres worden opgeroepen. Elke scène kan met een tijdpro-
gramma worden opgeroepen. Indien gewenst, kan ook de eindgebruiker 
scènes inrichten en wijzigen. 

Weersvoor- 
spelling 

Weersvoorspellingen zijn welis-
waar via het internet verkrijgbaar, 
kunnen echter moeilijk in de 
KNX-installatie worden geïnte- 
greerd. Het is eenvoudiger om de 
weersvoorspellingontvanger  
Meteodata 139 KNX van Theben 
met theServa te verbinden. Het 
station levert voor de volgende 
drie dagen om de 6 uur voorspel-
lingen (windkracht, luchttempera-
tuur, zonneschijnduur, regen- 
waarschijnlijkheid etc.) via slechts 
zeven groepsadressen. Met be-
hulp van deze  gegevens kunnen 
verwarming en zonwering van te-
voren worden aangestuurd. Zo 
kunnen in de zomer niet-gebruik-
te ruimtes met zonwering worden 
afgeschermd, om opwarming 
door zonnestralen te verminde-
ren.

Transparant 
verbruik 

Met deze functie kunnen analoge 
KNX-waarden zoals temperatuur, 
wind, stroomverbruik worden ge-
registreerd. De waarden kunnen 
als tabellen en grafieken worden 
geëxporteerd en vergeleken. 

˚C

Veiliger dankzij 
IP-camera 

IP-camera's kunnen snel en com-
fortabel in theServa worden geïn-
tegreerd: gewoon IP-adres (lokaal 
en remote), model en toegangsge-
gevens van de camera in de confi-
gurator invoeren - klaar is Kees. 
En zo is een belangrijke stap naar 
meer veiligheid gezet.

Geïntegreerde 
cloud 

Via de cloud kunnen het kant-en-
klare product en toekomstige up-
dates comfortabel, snel en een-
voudig over alle geconfigureerde 
clients worden verdeeld. 



34

Sneller geïnstalleerd   
Eenvoudiger  
geconfigureerd

En zo gaat het:  
De elektro-installateur installeert theServa miniserver,  
configureert de instellingen van de gebruikers, bijv. de ex-
ploitant of de huiseigenaar, en downloadt de betreffende 
gratis iOS- of Android-app. 

Na het inloggen op de server vindt de dataoverdracht 
plaats. Omdat op de server alleen KNX-groepsadressen,  
logische verbindingen en schakelklokken zijn opgeslagen 
en van daaruit geen grafische afbeeldingen worden  
verzonden, verschijnt de data bijna in realtime op de 
smartphone. Ook nieuwe instellingen worden zonder  
merkbare vertraging geactiveerd. 

De configuratie is eenvoudig en is gebaseerd op een reeks 
in de fabriek voorgeprogrammeerde instellingen, die de 
gebruiker via intuïtieve bedieningselementen ter beschik-
king staan. 

Mooier gevisualiseerd 
Intuïtiever bediend
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Individuele ge-
bruikersrechten 

De toegangsrechten voor elke  
functieobject kunnen voor bepaal-
de gebruikers of groepen individu-
eel worden bepaald. Daardoor 
kunnen verkeerde schakelingen 
door verschillende gebruikers  
worden vermeden.

Gebruikers-
groepen 

Met de configurator kunnen gege-
vens direct op gebruikersniveau 
door de gebruiker en voor de ge-
bruiker worden bewerkt, bijvoor-
beeld volledige schermmodus bij 
de grafische instellingen of de 
VoIP-gegevens in de parameter- 
instellingen.

Meerdere ex-
portmogelijk-
heden

theServa biedt de mogelijkheid 
meerdere versies van een project 
te genereren en naar uw iPad etc. 
te uploaden. Daarbij kan elk pro-
ject afzonderlijk worden gespeci-
ficeerd, waarin grafische objecten 
individueel worden weergegeven 
of verborgen.

=
Logische  
functies 

Dankzij omvangrijke logische func- 
ties en berekeningsmogelijkheden 
is theServa een universeel hulp-
middel. De installateur kan samen 
met u vele problemen in een pro-
ject oplossen of speciale wensen 
van klanten vervullen. Naast de 
standaard logische functies zoals 
EN, OF, XOR stelt theServa diverse 
filter- en converterfuncties ter 
beschikking. Zelfs complexe wis-
kundige berekeningen zijn moge-
lijk zoals de berekening van de 
gemiddelde temperatuur, het  
totale verbruik of de omrekening 
tussen verschillende maateen- 
heden.

Project- 
optimalisatie

 
Door het verwijderen van niet 
meer benodigde hulpmiddelen 
resp. bestandsinhoud en door ver-
mindering van de beeldgrootte 
wordt het project geoptimaliseerd. 
Daardoor kan theServa ook op 
zwakke client-apparaten optimaal 
worden weergegeven.

ETS-project 
importeren 

Om het werken met de KNX-
groepen te vereenvoudigen kan 
het CSV-bestand van een 
ETS-project worden geïmporteerd. 
Zo kan de KNX-groepsadresboom 
worden gevisualiseerd en hebt u 
een overzicht van uw project en 
alle functies.

ETS
Project- 
assistent 

De projectassistent vergemakke- 
lijkt het aanmaken van een nieuw 
project, doordat hij de gebruiker 
stap voor stap door de configuratie 
leidt. Zo kan snel en eenvoudig 
een nieuw project worden aange-
maakt. In de tweede stap vindt de 
individuele instelling plaats.
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Meervoudig  
bekroond 
KNX-aanwezigheids-
melder thePrema  
van ThebenHTS

Engineered in Switzerland  + + +  Engineered in Switzerland  + + +  Engineered in Switzerland
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KNX-aanwezigheids- 
en bewegingsmelders 
voor de energiezuinige  
verlichtingsregeling

In tegenstelling tot aanwezigheidsmelders  
met een rond detectiebereik, kunnen  

aanwezigheidsmelders met een vierkant  
detectiebereik ruimtes optimaal afdekken, 
zonder onnodige overlappingen of hiaten. 

Met de aanwezigheidsmelders van Theben beschikt u over alle mogelijkheden om uw 
verlichting energiezuinig en intelligent te regelen. Naast de klassieke toepassing van de 
lichtregeling in kantoorruimtes, gangen en openbare gebouwen kunt u ook uw verwarming 
en airconditioning aanwezigheidsafhankelijk regelen. Zo bespaart u energiekosten en 
vermindert u CO2-emissies aanzienlijk. 

Aanwezigheidsmelders werken volgens hetzelfde principe als bewegingsmelders: ze  
detecteren warmtestraling in hun omgeving resp. in hun detectiebereik. Wordt warmtestraling 
in het detectiebereik gedetecteerd, bijvoorbeeld door een naderende  persoon, dan zet de  
aanwezigheidsmelder deze straling om in een meetbaar, elektrisch signaal en het licht  
wordt ingeschakeld. 

Het verschil tussen bewegings- en aanwezigheidsmelders is de gevoeligheid van de  
sensoren. De sensoren van aanwezigheidsmelders zijn duidelijk gevoeliger dan die van  
bewegingsmelders en detecteren zelfs de kleinste bewegingen. De gevoelige sensoren  
delen het detectiebereik gelijkmatig in max. 1.000 zones in. Net zoals een schaakbord  
wordt zo het complete detectiebereik in zones onderverdeeld. Zelfs minimale wijzigingen 
van het warmtebeeld, zoals het indrukken van een toets op een toetsenbord in een kantoor-
tuin, worden gedetecteerd. 

Een ander verschil is de lichtmeting. Een bewegingsmelder meet de lichtsterke eenmalig, 
wanneer hij vanwege een beweging het licht inschakelt. Aanwezigheidsmelders meten de 
lichtsterkte permanent: Wordt een ingestelde lichtsterkte overschreden, dan schakelt de aan- 
wezigheidsmelder het licht uit of dimt het omlaag, zelfs wanneer hij een beweging detecteert. 
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Lichtmeting in detail

De verlichtingsregeling met aanwezigheids-
melders is enerzijds gebaseerd op de gede-
tecteerde bewegingen, anderzijds op de 
lichtmeting. Aanwezigheidsmelders meten 
constant de lichtsterkte in de ruimte. Door 
deze continue lichtmeting kan de aanwezig-
heidsmelder niet alleen kunstlicht bij onvol- 
doende daglicht inschakelen, maar ook de 
verlichting bij voldoende daglicht weer uit-
schakelen. Dat klinkt weliswaar eenvoudig, 
maar de aanwezigheidsmelder moet bij in-
geschakeld kunstlicht wel kunnen beoor-
delen of na het uitschakelen nog voldoende 
daglicht aanwezig is. 

Aanwezigheid

Mischlichtmessung. Der Präsenzmelder misst die Summe aus Kunst- und Tageslicht und schaltet 
entsprechend das Kunstlicht „EIN“ bzw. „AUS“.

24 uur 12 uur0 uur

Mixlichtmeting

Kunstlicht

Daglicht
Lux

Schakelen

Bij schakelen meet de aanwezigheidsmelder 
het totaal van kunstlicht en daglicht. Om  
het kunstlicht bij toenemend daglicht op  
de juiste moment in te schakelen, moet  
de aanwezigheidsmelder het percentage 
kunstlicht kennen (zie afb.). Deze waarde 
leert hij zelfstandig, doordat hij alle schake-
lingen van de verlichting in de ruimte cons-
tant analyseert. Daardoor kan hij op basis

van de gemeten totale lichtsterkte altijd  
de actuele daglichtsterkte berekenen. Het 
voordeel van de mixlichtmeting is dat deze bij 
elke lichtbron werkt – LED's, halogeen- en 
fluorescentielampen. De mixlichtmeting is 
de basis voor de constante lichtregeling. 

KNX-aanwezigheidsmelders

theRonda P KNX
Rond detectiebereik met max. Ø 24 m 
360° detectiehoek

PlanoCentro KNX
Vierkant detectiebereik 10 x 10 m  
360° detectiehoek

thePrema KNX
Vierkant detectiebereik t/m 10 x 10 m 
360° detectiehoek

KNX-bewegingsmelders

theMova KNX
Rond detectiebereik met max. Ø 24 m 
360° detectiehoek

PresenceLight KNX
Vierkant resp. rechthoekig detectiebereik  
met max. 8 x 8 m I 360° resp. 180° detectiehoek

PlanoSpot KNX
Vierkant detectiebereik 8 x 8 m  
360° detectiehoek
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Konstantlichtregelung. Bei der Konstantlichtregelung wird nur so viel Kunstlicht wie benötigt 
zugeschaltet und stufenlos angepasst. 

24 uur12 uur0 uur

Mixlichtmeting

Kunstlicht

Daglicht

Aanwezigheid

Lux

Constante lichtregeling

Bij de constante lichtmeting meet de  
aanwezigheidsmelder constant het totaal 
van daglicht en kunstmatig licht (zie afb.). 
De gewenste lichtsterkte berekent hij uit 
deze beide lichtbronnen. Op een mistige  
of regenachtige morgen is het invallend 
daglicht minder. Dan verhoogt de aanwezig-
heidsmelder het percentage kunstmatig 
licht, om de gewenste lichtsterkte in de  
ruimte te verkrijgen. Breekt de zon in de 

 
 
loop van de morgen door, zodat meer licht 
door de ramen naar binnen komt, dan  
verlaagt de aanwezigheidsmelder het 
percentage kunstmatig licht. De lichtsterkte 
in de ruimte blijft dus onafhankelijk van het 
invallende daglicht altijd constant. Typische 
toepassingen: ruimtes waarin een bepaalde 
lichtsterkte wettelijk voorgeschreven is. 
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Om de aanwezigheidsmelder optimaal te  
laten werken en storingsbronnen te vermij-
den, moet bij de montage op de volgende 
punten worden gelet: Alles wat het zicht van 
de aanwezigheidsmelder zou kunnen belem-
meren, moet worden vermeden: bijvoor-
beeld laag hangende lampen, scheidings-
wanden, rekken of ook grote planten. Snelle 
temperatuurwisselingen in de buurt van de 
aanwezigheidsmelder – bijvoorbeeld ver-

oorzaakt door het in- en uitschakelen van 
verwarmingen of ventilatoren – simuleren 
beweging. In- of uitschakelende lampen in 
het nabije detectiebereik (bijv. halogeen-
lampen op een afstand < 1 m) simuleren 
beweging en kunnen tot foutieve schake- 
lingen leiden. Bewegende objecten zoals  
machines, robots etc. simuleren bewegings-
signalen of temperatuurverschillen. Geen  
storende invloed op de werking van de aan-

wezigheidsmelder hebben daarentegen 
zich langzaam opwarmende objecten zoals 
verwarmingsradiatoren (zijwaartse afstand 
tot leidingen en radiatoren > 0,5 m), compu-
terinstallaties (computers, beeldschermen), 
door de zon verwarmde oppervlakken of  
ruimteventilatoren, voorzover de warme  
aanvoerlucht niet direct op de aanwezig-
heidsmelder wordt gericht.

Ontwerp en montage
KNX-aanwezigheidsmelders correct installeren 

Let op: Installeer aanwezigheidsmelders niet in de directe nabijheid van laaghangende lampen, scheidingswanden, rekken en 
planten in de ruimte resp. beweging van simulerende apparaten zoals ventilatoren of machines. 
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Gratis ontwerpsoftware
voor de betrouwbare plaatsing van de melder

Voor wie licht vooraf correct wil plaatsen, 
gebruiken en regelen, is de meestal gratis 
Relux-lichtsimulatie een goed hulpmiddel. 
Relux biedt professionele ontwerpsoftware 
voor de planning en uitvoering van complexe 

lichtregelingen. De software voor ontwer-
pers, architecten en lichtdesigners is geba- 
seerd op lichtoplossingen van vele fabrikan-
ten en wordt door gebruikers wereldwijd  
gewaardeerd. 

Theben is lid van Relux in de  
productgroep Sensoren. Meer  
informatie op www.relux.com  

light simulation tools
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Vierkant  
detectie- 
bereik

Het vierkante detectiebereik  
is optimaal voor de meeste  
ruimtes waarin aanwezigheids-
melders worden gebruikt. Zo 
kunnen de afzonderlijke melders 
perfect worden geplaatst. Naad-

loos en zonder onnodige  
overlappingen. Zonder blinde 
vlekken. Dat vereenvoudigt  
het ontwerp, vermindert de  
installatietijd, bespaart energie 
en verlaagt de kosten – want 
dankzij het vierkante detectiebe-
reik zijn meestal minder melders 
noodzakelijk.

Eenvoudig en efficiënt
Gebruiksvoordelen van KNX-aanwezigheidsmelders

Theben KNX-aanwezigheidsmelders detecteren met hun fijne sensoren zelfs de kleinste be-
wegingen en temperatuurverschillen. Daarmee kunnen licht en klimaat precies aan de behoef-
ten van de bewoners en gebruikers worden aangepast. De diverse aanwezigheidsmelders zijn 
modelafhankelijk in de kleuren zwart, wit, grijs, zilver en indien gewenst in speciale kleuren 
verkrijgbaar. 

Comfortabele 
afstandsbe-
diening 

Met een afstandsbediening  
kunnen instellingen comfortabel 
vanaf de vloer worden geselec-
teerd en gewijzigd. Dat is snel-
ler, verkort de installatietijd en 
verlaagt de kosten. En is ook nog 
veiliger.

Hoge  
montagehoogte 

Aanwezigheidsmelders in toe-
gangshallen of magazijnen  
moeten op grote hoogte  
betrouwbaar elke beweging  
detecteren. De innovatieve lens 
zorgt dat tot 10 m montage-
hoogte de aanwezigheidsmelder 
niets ontgaat.
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Instelbare  
gevoeligheid 

Hoe gevoelig aanwezigheids-
melders op bewegingen in  
de ruimte reageren, bepaalt  
u helemaal zelf. De PIR-sen- 
soren kunnen gemakkelijk met 
de afstandsbediening worden 
ingesteld – afgestemd op de 
individuele behoeften van de 
gebruikers.

Gevoelige  
ruimte- 
bewaking

Een aanwezigheidsmelder ont-
gaat niets. Dat is vooral een 
voordeel als de aanwezigheids-
melder in de gebouwsysteem-
techniek van grote kantoor-  
of administratieve gebouwen  
wordt geïntegreerd. Want zo 
weet het facility management 
altijd in welke ruimtes nog wordt 
gewerkt.

Zeer eenvoudige  
instelling van de 
energiebesparing

„eco” staat voor optimaal scha-
kelgedrag. „eco plus” voor maxi-
male energiebesparing. Wat 
voor u het beste is, bepaalt u 
zelf met behulp van parameters. 
Net zoals u dat wilt. Zoals u 
dat nodig hebt. Gemakkelijker 
kan men geen energie besparen. 

Constante  
lichtregeling 

De KNX-varianten beschikken 
over een constante lichtmeting 
die kunstmatig en daglicht con-
tinu met elkaar vergelijkt. Zo 
wordt uit beide lichtsoorten de 
gewenste lichtsterkte berekend. 
Hoe wisselvallig het weer ook 
kan zijn: de lichtomstandig- 
heden in de ruimte blijven  
aangenaam constant.

Individuele  
lichtscènes 

Zo licht als de dag of zacht  
gedimd – U kunt zelf kiezen:  
tussen twee lichtscènes, die u 
helemaal zelf kunt definiëren.  
Bijvoorbeeld voor conferentie- 
ruimtes waarin het licht tijdens 
presentaties moet worden  
gedimd. Gewoon voor de licht- 
standigheden die normaal  
gesproken noodzakelijk zijn.  
Instellen, opslaan en wijzigen 
vinden snel en eenvoudig met  
de afstandsbediening plaats.

Zelflerende  
nalooptijd 

 
Afhankelijk van het gedrag van 
de mensen in de ruimte, veran-
dert de nalooptijd automatisch. 
Wanneer de aanwezigheidsmel-
der meer beweging detecteert, 
wordt de nalooptijd verkort tot 
nog slechts twee minuten.  
Bewegen mensen zich nauwelijks 
of zelden, dan wordt deze tot 
maximaal 20 minuten vergroot. 
Dat bespaart energie, verhoogt 
het comfort en maakt het moge-
lijk dat men zo kan werken zoals 
het voor hen het effectiefs t is: 
enthousiast en bewogen of stil 
en geconcentreerd.

Slimme  
inleerfunctie

 
Lichtomstandigheden verande-
ren zich snel – goed dat men 
deze heel eenvoudig kan opslaan 
en dat op het moment waarop 
ze aanwezig zijn. Met de slimme 
inleerfunctie kan de actuele 
luxwaarde permanent worden 
opgeslagen. Zonder vakkennis. 
Door de eindgebruiker. Eenvou-
diger gaat het niet.

Intelligente  
parallel- 
schakeling

Aanwezigheidsmelders bieden 
meer mogelijkheden dan 
alleen vergroting van het 
detectiebereik via Master- 
Slave-schakelingen. Met  
Master-Master-parallel- 
schakelingen kunnen de 
lichtomstandigheden in het 
detectiebereik van afzonderlijke 
apparaten zelfstandig, onaf- 
hankelijk van elkaar en dus 
individueel worden ingesteld. 
Dat is vooral dan een voordeel 
als bijvoorbeeld in kantoor- 
tuinen diverse lichtomstandig-
heden tussen de raamkant en 
dieper in de ruimte op elkaar 
moeten worden afgestemd.

Geschikt voor 
vochtige ruimtes

 
Aanwezigheids- en bewegings-
melders met de beschermings-
klasse IP 54 kunnen ook in  
vochtige ruimtes zoals douches, 
omkleedlokalen of toiletten  
worden toegepast.

Verlichte  
korte  
aanwezigheid

Slechts twee minuten brandt 
het licht bij korte aanwezigheid, 
want aanwezigheidsmelders 
„herkennen” of en hoe lang  
iemand in de ruimte is. Wie  
de ruimte slechts kort betreedt, 
activeert daardoor niet auto- 
matisch de ingestelde com- 
fortabele nalooptijd en hoeft 
desondanks niet in het donker 
te blijven.

Innovatieve 
lichtmeting 

De geïntegreerde gekalibreerde 
lichtmeting meet betrouwbaar 
en continu het percentage 
kunstmatig en daglicht. Daarbij 
meet de aanwezigheidsmelder 
d.m.v. drie gerichte lichtme- 
tingen de lichsterkte en kan dus 
optimaal op de verschilende 
omstandigheden in de ruimte 
reageren. Dit garandeert ook bij 
moeilijke lichtomstandigheden 
voor optimale verlichting.

Correctie  
lichtsterkte- 
meting

De gemeten lichtsterkte wordt 
beïnvloed door de montage-
plaats, de lichtinval, de zonne- 
stand, de weersomstandigheden 
en de reflectie-eigenschappen 
van de ruimte en het meubilair. 
Met de ruimtecorrectiefactor 
kan de lichtsterktmeting een-
voudig aan de omstandigheden 
in de ruimte worden aangepast. 
Deze correctie zorgt ervoor dat 
de ingestelde gewenste waarde 
in lux ook op elke werkplek pre-
cies aanwezig is.



Alle functies op een rijtje 
KNX-aanwezigheids- en bewegingsmelders
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Functies theRonda
P360 KNX

thePrema
S360 KNX

thePrema  
P360 KNX

PlanoSpot  
360 KNX

PlanoCentro  
KNX

Instelbare gevoeligheid 

Individuele lichtscènes

Zelflerende nalooptijd

Gevoelige ruimtebewaking

Comfortabele afstandsbediening

Parallelschakeling 

Eenvoudige instelling van de  
energiebesparing

Correctie lichtsterktemeting 

Constante lichtregeling

Innovatieve lichtmeting

Energiebesparende korte aanwezigheid

Slimme inleerfunctie

Geschikt voor vochtige  
ruimtes resp. buiten

Vierkant detectiebereik

Hoge montagehoogte

1

2 Montagehoogte tot 6 m1 IP54 in ingebouwde toestand
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PresenceLight 
360 KNX

PresenceLight  
180 KNX

compact  
passage KNX

compact  
passimo KNX

theMova 
S360 KNX DE

theMova 
S360 KNX AP

theMova 
P360 KNX

SPHINX  
331/332 S KNX

theLuxa 
P300 KNX

11

Technische specificaties vanaf pagina 98

22
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KNX-aanwezigheidsmelders  
voor binnen  

Mocht de aanwezigheidsmelder eens te veel 
detecteren, dan kan het detectiebereik 
comfortabel met de afstandsbediening of 
via ETS-parameters worden verkleind. 
Daardoor is de PlanoSpot de optimale 
aanwezigheidsmelder voor ruimtes waarin 
een flexibele ruimte-indeling belangrijk is. 
Maar de PlanoSpot kan nog meer: dankzij 

de drie gerichte lichtmetingen zorgt hij voor 
aangenaam constante lichtomstandigheden. 
Bij elk weer en in elk seizoen. En dat ook als 
er geen personen worden gedetecteerd.  
Een functie die met name in musea, restau-
rants, hotels of kantoortuinen voor comfor-
tabele lichtomstandigheden zorgt.

Open voor bijna alles: 
Of het nu KNX, LON of DALI* is –  
ThebenHTS biedt voor elk van deze drie 
bussystemen een passende versie van de 
krachtige aanwezigheidsmelder. 
* Let op de instructies op  
www.theben.de/planospot-dali)

Ruimtelijke situaties in kantoren veranderen tegenwoordig sneller dan ooit. Met de nieuwe 
PlanoSpot brengt ThebenHTS de eerste aanwezigheidsmelder op de markt, waarvan het 
detectiebereik mechanisch kan worden versteld. 

Verschuifbaar detectiebereik: 
De spiegellens van het vierkante detectiebereik 
kan mechanisch tot 12° naar rechts en links 
worden gekanteld. Zo kan het detectiebereik  
± 1 m worden verschoven, om gewijzigde  
ruimte-indelingen beter te kunnen detecteren. 
Blijft de opstelling van de ruimte gelijk, dan  
is de PlanoSpot KNX S het beste alternatief  
zonder verstelbaar detectiebereik. 1m 1m

12° 12°
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Flexibel, vlak, met  
tal van functies 
PlanoSpot KNX

Overzicht van de voordelen

 ↑ 
Originele maat
Dankzij zijn geraffineerde spiegellens is de PlanoSpot 
slechts 3 mm hoog en qua diameter 76 mm breed. 
Onopvallender kan het niet.

Drie gerichte 
lichtmetingen 

PlanoSpot meet met behulp van 
drie gerichte lichtmetingen het 
kunstmatige licht en het dag-
licht. De middelste lichtmeting 
registreert de helderheid direct 
onder de detector, terwijl de 
andere twee lichtmetingen de 
helderheid eerder in de buurt 
van ramen of in het interieur 
registreren. Het resultaat: opti-
male lichtomstandigheden in de 
hele ruimte.

Veilig dankzij  
oriëntatielicht 

In gebouwen waar men de weg niet kent, bijv. hotel- of zieken- 
huisgangen, zorgt een gedimd oriëntatielicht voor veiligheid. Wordt 
beweging gedetecteerd, dan wordt de verlichting tot de ingestelde 
waarde omhooggedimd. Na een vooraf bepaalde nalooptijd wordt 
de verlichting weer soft omlaag gedimd tot het niveau van het 
oriëntatielicht.

Zelflerende  
nalooptijd 

Afhankelijk van het gedrag van 
de mensen in de ruimte, veran-
dert de nalooptijd automatisch. 
Wanneer de aanwezigheidsmel-
der meer beweging detecteert, 
wordt de nalooptijd verkort tot 
nog slechts twee minuten. 
Bewegen de mensen zich niet 
of nauwelijks, dan wordt dit  
tot 20 minuten verlengd. Dat  
bespaart energie, verhoogt het 
comfort en maakt het mogelijk 
dat men zo kan werken zoals 
het voor hen het effectiefs t is: 
enthousiast en bewogen of stil 
en geconcentreerd.

Vierkant  
detectiebereik

 
Het vierkante detectiebereik is 
optimaal voor de meeste ruim-
tes waarin aanwezigheidsmel-
ders worden gebruikt. Zo kun-
nen de afzonderlijke melders 
perfect worden geplaatst. 
Naadloos en zonder onnodige 
overlappingen. Zonder blinde 
vlekken. Dat vereenvoudigt het 
ontwerp, vermindert de installa-
tietijd, bespaart energie en ver-
laagt de kosten – want dankzij 
het vierkante detectiebereik zijn 
meestal minder melders nood-
zakelijk.

Kalibratie 
lichtsterktemeting

 
Invallend daglicht, reflec-
terende oppervlakken of 
sterke kleurcontrasten in het 
interieurontwerp beïnvloeden 
de luxwaarde. Goed te weten 
dat er een ruimtecorrectiefactor 
is. Daarmee wordt de gemeten 
lichtsterkte van het betreffende 
lichtkanaal automatisch aan de 
omstandigheden in de ruimte 
aangepast.

Engineered in Switzerland  + + +  Engineered in Switzerland  + + +  Engineered in Switzerland  + + +  Engineered in Switzerland 
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Juist op grote terreinen gaat het om de  
detectie van, en automatische reactie op  
de te verwachten bewegingsstromen. Bij-
voorbeeld van medewerkers die 's morgens 
vroeg het bedrijfsterrein betreden en dit 
vaak pas 's avonds laat verlaten. Of van  
medewerkers en bezoekers van hotels,  
ziekenhuizen, administratieve gebouwen.  
In al deze gevallen gaat het om zekere 

detectie, maar ook om vooruitblikkende  
verlichting van entreehallen, toegangs- 
wegen en verbindingsgangen. 

theLuxa P300 KNX (beschermingsgraad IP 
55) is in het wit en zwart verkrijgbaar en 
kan dankzij de draaibare sensorkop naar 
wens aan de wand of het plafond worden 
gemonteerd. Met een 300° detectiebereik en 

een max. reikwijdte van 16 m alsmede onder-
kruipbeveiliging ontgaat theLuxa P300 KNX 
niets. Via de ETS kan de bewegingsmelder 
eenvoudig in de gebouwautomatisering 
worden geïntegreerd en geparametreerd. 
De lichtsterktedrempels, inschakelduur en 
gevoeligheid kunnen met de KNX-visualisa-
tie theServa S110 KNX gemakkelijk worden 
geconfigureerd.

Flexibeler: plafond- en wandmontage 

Dankzij de draaibare sensorkop is theLuxa P300 KNX 
ook voor plafondmontage geschikt. De bewegings-
melder en de meegeleverde accessoires (hoekstuk, 
afstandsraam) zijn in het wit en zwart verkrijgbaar.

KNX-bewegingsmelders
voor buiten 
Comfort en veiligheid – dat zijn de aspecten die een KNX-bewegingsmelder moet bieden. 
En als geen ander voldoet theLuxa P300 KNX aan deze eisen. Geïntegreerd in de KNX- 
gebouwsysteemtechniek detecteert hij heel precies wanneer hij wie de weg moet wijzen.
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In grote omtrek alles detecterend 
theLuxa P300 KNX
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Vele verschillende functies met talrijke voordelen

Slimme  
inleer-functie 

Lichtomstandigheden verande-
ren snel – goed dat men die dan 
heel eenvoudig kan opslaan, 
juist als ze zo zijn zoals dat  
zou moeten. Met de slimme 
inleer-functie kan de actuele  
luxwaarde permanent worden 
opgeslagen. 

Vele verschil-  
lende scène- 
functies

theLuxa P300 KNX is een  
verrijking voor elke scène.  
Het bewegingskanaal kan op 
vele verschillende manieren in 
scènes worden geïntegreerd: 
„Blokkeren”, „Duur AAN”, 
„Lichtsterktedrempel” en  
„Nalooptijd omschakelen”.

Comfortabele 
afstandsbe-
diening 

theLuxa P300 KNX is op afstand  
bedienbaar. 2 scènes en vele  
instellingen kunnen comfortabel 
vanaf de vloer worden geselec-
teerd. Dat is sneller, verkort de 
installatietijd en verlaagt de  
kosten. En is ook nog veiliger.

Flexibele 
universele 
kanalen

De vier universele kanalen 
reageren bewegingsonafhanke-
lijk op temperatuur en/of 
lichtsterkte en kunnen daardoor 
bijv. ook als schemerschakelaar 
worden gebruikt.

4 channels

Onafhankelijke 
logische kanalen 

De AND, OR en XOR koppelingen 
van de vier onafhankelijke 
logische kanalen reageren op 
actuele busgebeurtenissen. Als 
uitgangsobject kunnen bijv. 
schakelcommando's of percen- 
tages worden gezonden.

4 channels

Uitgebreide 
bewegings- 
kanalen

De vier bewegingsmelder- 
kanalen kunnen voor diverse 
lichttoepassingen zoals scha-
kelen of dimmen tijdsafhankelijk 
worden gekoppeld, bijv. als 
oriënteringslicht. Functies zoals 
korte aanwezigheid, master/
slave, volautomatisch/halfauto-
matisch en twee omschakelbare 
nalooptijden kunnen via de ETS 
worden geconfigureerd. 

4 channels

Geïntegreerde 
temperatuur- 
meting

theLuxa P300 KNX beschikt 
over een geïntegreerde tempe-
ratuursensor, waarmee tempe-
ratuurafhankelijk koppelingen 
kunnen worden gerealiseerd.

°C

Precieze  
tijdschakel- 
functie

Functies zoals „Blokkeren”, 
„Duur AAN”, „Lichtsterktedrem-
pel” en „Nalooptijd om- 
schakelen” kunnen met de 
geïntegreerde tijdschakelfunctie 
met eenvoudig weekprogramma 
tijdsafhankelijk worden opge-
roepen.

7 days

Gevoelige 
lichtsterkte- 
sensor 

De bewegingsmelder beschikt 
over een geïntegreerde licht- 
sterktesensor, die als schemer-
schakelaar kan worden gebruikt.



Meteodata 139 KNX ontvangt het weer van morgen drie dagen van  
tevoren. De ontvanger krijgt de gelicenseerde weersvoorspellingen 
van HKW via de lange golf – betrouwbare gegevens over temperatuur, 
het aantal zonuren, regenwaarschijnlijkheid en windkracht.  
Weergegeven in blokken van zes uur kunnen de gegevens in het KNX  
systeem voor de vooruitblikkende aansturing van verwarming en 
zonwering om energie te besparen worden gebruikt. Bijvoorbeeld  
in de zomer om ongebruikte ruimtes door zonwering tegen opwar-
ming te beschermen. Of – in de winter – door juist voor minder 
zonwering te kiezen en zo met de aanwezige zonnewarmte de  
verwarmingskosten te verlagen.

De levering en verzending van de weergegevens door HKW worden 
momenteel t/m 31.12.2021 gegarandeerd. Eventuele veranderingen 
van de data-overdracht worden ten minste 5 jaar van te voren op de 
Theben-website aangekondigd: www.theben.de/nl

Het weer van morgen 
Meteodata 139 KNX

Zonwering  
vooruitblikkend 
aansturen

Verwarmings- 
kosten  
minimaliseren

Warmtestralen 
effectief  
benutten

Met het weer van morgen vandaag energie besparen 

Voorspelbaar

De weersvoorspelling voor de volgende  
3 dagen wordt in overzichtelijke blokken  

van telkens 6 uur onderverdeeld. Deze kun-
nen in de KNX-visualisatie theServa worden 
weergegeven en altijd worden opgeroepen.

De Meteodata 139 is niet overal toepasbaar door beperking van de reikwijdte.
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Dit weerstation is een echte allrounder. Het is transparant, compact 
en bij uitstek geschikt voor de bescherming tegen verblinding:  
het berekent automatisch de zonnestand en zoninvalshoek en meet 
wind, regen, lichtsterkte en temperatuur. Zo levert het alle gegevens 
die voor de volautomatische besturing van jaloezieën en zonweringen

van max. acht gevels noodzakelijk zijn. Inclusief het volgen van de 
zonnestand. De opslag en analyse van de weersgegevens vinden di-
rect in het apparaat plaats. Voor de weergave van de gegevens is 
bijvoorbeeld de multifunctionele display VARIA 826 S KNX geschikt. 

De Meteodata 140 S GPS KNX is uitgerust met een geïntegreerde 
GPS-ontvanger, een verwarmde regensensor, drie lichtsterkte- 
sensoren, zes logische kanalen en vier extra drempelwaardekanalen 
voor de verbinding met externe KNX-sensoren. 

De Meteodata KNX-weerstations zijn ook als 24 V-varianten met  
en zonder GPS-module en als „basic”-variant zonder regensensor  
verkrijgbaar.

Het actuele weer 
Meteodata 140 S KNX

Voor effectieve bescherming tegen blindering met volgen van de zonnestand

Capacitieve 
regenmeting

Precieze 
temperatuur- 
meting

Richtings- 
onafhankelijke 
windmeting

Betrouwbare 
zonnestand- 
bepaling

Oproepbaar

Wind, regen, temperatuur en zonneschijn  
kunnen op de multifunctionele display  
VARIA 826 S KNX worden weergegeven.

51



52



Voor alle gevallen 
KNX-oplossingen van Theben 

Lichtregeling met  
dimfunctie en  
oriënteringslicht  54

Lichtsterkteregeling  
in de utiliteitsbouw  60

Jaloeziebesturing  
met volgen van de 
zonnestand  66

Binnenklimaatregeling 
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Verwarmingsregeling  
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Temperatuurregeling 
met Fan-Coil-actor 84

KNX-visualisatie 
theServa  90

53



KNX-lichtregeling van Theben
zet accenten en dient als oriëntering

Schemering kan worden berekend. 's morgens, 's avonds. Men kan zich erop instellen. Dat klinkt raar,  
is het echter niet – juist omdat men de KNX-installatie erop programmeren moet. Daarbij moet met  
vele parameters rekening worden gehouden. De jaargetijde, de zonsop- en -ondergang, de actuele  
dagelijkse lichtsterktes, de weersomstandigheden. 

Maar het is mogelijk. En met Theben bijzonder goed. Bijvoorbeeld voor ingangen, toegangswegen of  
op parkeerpaatsen van bedrijven, fabrieken, administratieve gebouwen of wooneenheden. Dus voor  
toepassingen waarbij vóór of na het werk meer verlichting nodig is. 

KNX-lichtregelingen van Theben zetten hier duidelijke accenten en dienen als oriëntering. Juist dan  
wanneer het nodig is. Buiten – en natuurlijk ook binnen.
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Basisprincipe oriënteringslicht 

In de morgen- en avonduren zorgt  
een basisverlichting van 40 % voor 
oriëntering. Bij beweging wordt de 

lichtsterkte tot 100 % verhoogd. Na  
een nalooptijd wordt de verlichting  

tot het niveau van het oriënteringslicht 
weer soft omlaaggedimd.

100 %

50 %

Het geeft een goed gevoel om thuis te komen en het licht gaat aan – lang voordat men de 
deur heeft bereikt. Oriënteringslicht in de tuin of op parkeerplaatsen zorgt voor veiligheid. 
Het is comfortabel, als men in de gangen van hotels of in verzorgingstehuizen ook 's nachts 
de weg kan vinden, omdat soft gedimt licht iemand nooit in het donker laat staan. 

Met Theben beschikt men direct over dit comfort – met theLuxa P KNX bewegingsmelders 
en universele dimactoren, die altijd voor de gewenste lichtsterkte zorgen. Ongeacht om 
welke tijd – 's morgens, 's avonds of 's nachts. Constant of tijdelijk. Met bepaalde lichtsterk-
tes. Of met bepaalde reacties en nalooptijden. 

Richtinggevende  
verlichtingsconcepten,  
die overal succesvol zijn

0 6 12 18 24 uur
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Theben KNX-verlichtingsregeling 
voor gebouwen en terreinen

Overzicht van de voordelen
1. Groot detectiebereik en universele toepassingsmogelijkheden 
    De buitenbewegingsmelder theLuxa P300 KNX heeft een groot detectiebereik van max. 16 m  

en een aparte onderkruipbeveiliging.
    Hij is geschikt voor plafond- en wandmontage. Inclusief hoekstuk voor de montage in binnen-  

of buitenhoeken en afstandsraam voor de kabelgeleiding aan de zijkant.
 
2. Doordachte applicaties  
    theLuxa P300 KNX maakt het omschakelen tussen alternatieve waarden voor de lichtsterkte en  

nalooptijd mogelijk; daardoor kan voor de diverse tijdstippen op de dag en situaties met verschillende 
waarden rekening worden gehouden.

    De belangrijkste instellingen zoals lichtsterkte en nalooptijd kunnen via de KNX-objecten zonder  
onderbreking worden gewijzigd.

    In de universele dimactor DMG 2 T KNX zijn diverse dimcurven opgeslagen die het dimgedrag  
afhankelijk van de gebruikte lampen corrigeren en zo voor een traploos en knippervrij dimmen van 
LED-lampen zorgen.

3. Veilige investering  
    Door de nalaadbare dimcurven kan de universele dimactor DMG 2 T KNX ook aan toekomstige  

verlichtingen worden aangepast.
    Het dimvermogen van de universele dimactor DMG 2 T KNX is 2 x 400 W/VA resp. 1 x 800 W/VA.  

Als bij toekomstige uitbreidingen meer vermogen nodig is, kan dit door parallelschakeling  
van max. 4 dimboosters tot max. 2000 W/VA worden gerealiseerd.



Dimactor DMG 2 T KNX 
dimt als geen andere 

Is het vermogen van de dimactor onvoldoende, dan is er de dimbooster: 
door parallelschakeling kan het vermogen tot max. 700 W/VA worden 
verhoogd. Bij maximale uitbreiding met vier dimboosters is dat  
2000 W/VA.

Dimbooster DMB 1 T 
zorgt voor veel watt

Deze bewegingsmelder heeft een zeer groot detectiebereik van ca.  
16 meter. Een voordeel juist bij grote gebouwen, want zo zijn minder 
melders nodig om grotere ingangen, parkeerplaatsen of toegangs- 
wegen af te dekken. Hij kan zowel aan wanden of plafonds worden 
gemonteerd. Vele functies zoals lichtsterkte en nalooptijd kunnen 
eenvoudig met de afstandsbediening theSenda vanaf de vloer  
worden gewijzigd. Nog comfortabler gaat het vanaf de bank: met  
de KNX-visualisatie theServa.

Bewegingsmelder theLuxa P KNX 
reageert op elke beweging 

Of het nu LED's of halogeen- of spaarlampen zijn – de universele  
dimactoren dimmen alles wat kan worden gedimd: traploos, harmo-
nisch, knippervrij. Theben stelt via de KNX-software ETS voor elke 
verlichting optimaal afgestemde dimcurven ter beschikking –  
die ook voor toekomstige lampen kunnen worden bijgewerkt.  
Het dimvermogen is 2 x 400 W/VA resp. 1 x 800 W/VA. Deze met 
twee modules uitbreidbare dimactor geldt als een van de beste op  
de markt. 
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Bewegingsmelder theLuxa P300 KNX 
Masterapparaat (M) 
Objectnaam

Universele dimmer 
DMG 2 T KNX 
Objectnaam

Opmerkingen

7 C1 dimmen 
dimwaarde

2 DMG 2 T kanaal C1 
dimwaarde

theLuxa zendt de dimwaarde naar de universele dimmer

theLuxa P300 KNX
Masterapparaat 
Objectnaam

theLuxa P300 KNX
Masterapparaat 
Objectnaam

Opmerkingen

18 C1 parallelschakeling zenden/ontvangen 18 C1 parallelschakeling 
zenden/ontvangen

Slave-apparaten melden gedetecteerde beweging aan het Master-apparaat.

Lichtregeling gang (oriënteringslicht/stand-by)

Master-Slave-verbinding

Projectvoorbeeld
KNX-verlichtingsregeling  
met oriënteringslicht

Vele verschillende functies met talrijke voordelen

Slimme  
inleer-functie 

Lichtomstandigheden verande-
ren snel – goed dat men die dan 
heel eenvoudig kan opslaan, 
juist als ze zo zijn zoals dat  
zou moeten. Met de slimme 
inleer-functie kan de actue- 
le luxwaarde permanent worden 
opgeslagen. 

Vele verschil-  
lende scène- 
functies

theLuxa P300 KNX is een  
verrijking voor elke scène.  
Het bewegingskanaal kan op 
vele verschillende manieren in 
scènes worden geïntegreerd: 
„Blokkeren”, „Duur AAN”, 
„Lichtsterktedrempel” en  
„Nalooptijd omschakelen”.

Comfortabele 
afstandsbe-
diening 

theLuxa P300 KNX is op afstand  
bedienbaar. 2 scènes en vele  
instellingen kunnen comfortabel 
vanaf de vloer worden geselec-
teerd. Dat is sneller, verkort de 
installatietijd en verlaagt de  
kosten. En is ook nog veiliger.

Flexibele 
universele 
kanalen

De vier universele kanalen 
reageren bewegingsonafhanke-
lijk op temperatuur en/of 
lichtsterkte en kunnen daardoor 
bijv. ook als schemerschakelaar 
worden gebruikt.

4 channels

Onafhankelijke 
logische kanalen 

De AND, OR en XOR koppelingen 
van de vier onafhankelijke 
logische kanalen reageren op 
actuele busgebeurtenissen. Als 
uitgangsobject kunnen bijv. 
schakelcommando's of percen- 
tages worden gezonden.

4 channels

Uitgebreide 
bewegings- 
kanalen

De vier bewegingsmelder- 
kanalen kunnen voor diverse 
lichttoepassingen zoals scha-
kelen of dimmen tijdsafhankelijk 
worden gekoppeld, bijv. als 
oriënteringslicht. Functies zoals 
korte aanwezigheid, master/
slave, volautomatisch/halfauto-
matisch en twee omschakelbare 
nalooptijden kunnen via de ETS 
worden geconfigureerd. 

4 channels

Geïntegreerde 
temperatuur- 
meting

theLuxa P300 KNX beschikt 
over een geïntegreerde tempe-
ratuursensor, waarmee tempe-
ratuurafhankelijk koppelingen 
kunnen worden gerealiseerd.

°C

Precieze  
tijdschakel- 
functie

Functies zoals „Blokkeren”, 
„Duur AAN”, „Lichtsterktedrem-
pel” en „Nalooptijd om- 
schakelen” kunnen met de 
geïntegreerde tijdschakelfunctie 
met eenvoudig weekprogramma 
tijdsafhankelijk worden opge-
roepen.

7 days

Gevoelige 
lichtsterkte- 
sensor 

De bewegingsmelder beschikt over  
een geïntegreerde lichtsterkte- 
sensor, die als schemerschakelaar 
kan worden gebruikt.
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18Master

0 5 10 15 20 25 min

50%

100% Nalooptijd

Met slechts één objectkoppeling kunnen de  
lichtsterktes voor oriëneringslicht, hooggedimd  
licht en de nalooptijd worden gerealiseerd.

18Slave 1

18Slave 2

Kwestie van instelling

Alle waarden kunnen via de 
KNX-visualisatie theServa 
worden opgeroepen en ingesteld. 
Gemakkelijk, comfortabel en 
veilig vanaf de vloer.

2

Het voorgeconfigureerde project  
kunt u als knxproj.-bestand  
onder deze link downloaden: 

theben.de/ets01-nl

ETS- 
voorbeeld

7
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Constante lichtomstandigheden
Systeemoverkoepelend gerealiseerd
Wij hebben allemaal een ander gevoel voor temperatuur. En net zoals het individuele temperatuurs- 
gevoel, geldt dat ook voor de lichtsterkte: te licht of te donker zijn rekbare begrippen en worden door  
iedereen anders waargenomen. 
 
Dat licht belangrijk is, is voor ons allen duidelijk. Een toenemend aantal experts wijst in vele onder- 
zoeksrapporten al jarenlang op de gezondheidsaspecten van een slechte verlichting.

De uitdaging is duidelijk: enerzijds moet energie worden bespaard en moeten de CO2-emissies  
worden verlaagd. Anderzijds is het noodzakelijk voor permanent goede lichtomstandigheden te  
zorgen, waarbij mensen geconcentreerd en zonder schadelijke gevolgen voor de gezondheid  
kunnen werken. De passende oplossing daarvoor biedt Theben.
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Of het nu om grote kantoren, klaslokalen of seminarruimtes gaat: dicht bij het raam is het 
licht, verder in de ruimte is het donkerder. Morgen- en avondschemering en slecht weer  
versterken dit effect. Voor aangenaam homogene en energiezuinige lichtomstandigheden 
zorgt de KNX-gebouwautomatisering met constante lichtregeling, inclusief de DALI-licht- 
regeling. Theben biedt daarvoor twee belangrijke componenten: thePrema P360 KNX aan-
wezigheidsmelders, die met hun grote, vierkante detectiebereik grote ruimtes optimaal af-
dekken en de DALI Gateway KNX, die de KNX-telegrammen van de aanwezigheidsmelders 
naar de DALI-deelnemers doorstuurt. 

Met de drie gerichte lichtmetingen wordt de lichtsterkte door thePrema P360 KNX  precies  
bepaald. Daardoor is het mogelijk voor twee lampengroepen telkens een aparte constante 
lichtregeling te realiseren. De grote besparingsmogelijkheid: dankzij het vierkante detectie-
bereik dekken meestal minder aanwezigheidsmelders de ruimtes beter af. Dat bespaart tijd 
en geld voor apparaten, montage en programmering. En vanwege de preciese lichtmeting en 
de bijbehorende lichtregeling via de DALI Gateway KNX is maximale energie-efficiency voor-
geprogrammeerd.

Met de DALI Gateway KNX kunnen 64 DALI-deelnemers in max. 16 verlichtingsgroepen wor-
den onderverdeeld. Tussen de lampen en de KNX-gebouwautomatisering wordt informatie 
bidirectioneel uitgewisseld. Het voordeel: de lampen zijn niet alleen regelbaar, maar ook de 
uitval van EVSA's of lampen kan in de KNX-visualisatie theServa worden weergegeven.

Energiebesparende combinatie  
van twee open standards 

Gerichte lichtmeting

De aanwezigheidsmelder thePrema P  
detecteert dankzij een verschillend  

gerichte lichtmeting de zonne- 
stralen en regelt de lichtgroep bij het 
raam onafhankelijk van de lichtgroep  

binnen in de ruimte.

HVAC

Licht- 
groep B

Licht-
groep A



Overzicht van de voordelen
Hoge detectiekwaliteit
   De aanwezigheidsmelders thePrema P en theRonda P beschikken over vier, zich gedeeltelijk overlappende  

passief-infraroodsensoren. Deze overlapping zorgt voor een zeer fijnmazige afdekking, waarbij ook zittende  
werkzaamheden, met slechts weinig beweging, veilig worden gedetecteerd.  

Geoptimaliseerd energieverbruik
   De functies „Kortdurende aanwezigheid voor doorgangszones” en „Adaptieve nalooptijd” optimaliseren de  

energiebesparing en verlagen daardoor het energieverbruik aanzienlijk. 
   Het licht kan afhankelijk van de individueel gewenste instelling volautomatisch via de melder worden geregeld.  

Of halfautomatisch: hierbij kan het licht met de lichtschakelaar worden ingeschakeld. Voor het uitschakelen  
zorgt de aanwezigheidsmelder. 

Meer comfort en flexibiliteit
     De belangrijkste instellingen zoals „Nalooptijd” en „Lichtsterktedrempel“ kunnen bij de aanwezigheidsmelders  

thePrema en theRonda via KNX-objecten zonder onderbreking worden gewijzigd. 
   Met de KNX-visualisatie theServa kunnen de parameters met een invoerobject altijd zonder ETS worden gewijzigd. 
   Uitval van de EVSA's of de lampen kunnen in de KNX-visualisatie theServa worden weergegeven.
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Theben KNX-lichtsterkteregeling
in de utiliteitsbouw



Een 360°-detectiebereik van 10 x 10 meter, een adaptieve  
3-kanaal-mixlichtmeting, 3 kanalen licht – dat zijn slechts enkele  
eigenschappen waardoor thePrema P KNX de ideale aanwezigheids-
melder voor de KNX-gebouwautomatisering is. Zijn gehele klasse 
toont de emelder wanneer daarmee niet alleen de verlichting, maar  
ook met zijn twee aparate aanwezigheidskanalen ook de verwar-
mings-, ventilatie- en airconditioningsystemen worden aangestuurd.

Aanwezigheidsmelder thePrema P KNX 
heeft rondom meer in het zicht 

theRonda P KNX is een uitstekende aanvulling op thePrema P KNX. 
Vooral als het erom gaat naast de klaslokalen grote ruimtes zoals de 
aula of de sporthal in de KNX-gebouwautomatisering te integreren. 
beschikt theRonda P KNX over een groot rond detectiebereik van 24 m  
diameter en is geschikt voor alle toepassingen voor ongebruikelijke 
ruimtegeometrieën zoals waaiervormige concertzalen of evenement-
hallen. 

Aanwezigheidsmelder theRonda P KNX 
trekt iedereen in zijn cirkel
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Toetsinterface TA 4 KNX 
ingrijpen gewenst

In sommige gevallen is het zinvol handmatig in een automatische 
lichtregeling in te grijpen. Bijvoorbeeld om het licht bij het bord in  
het klaslokaal permanent in of uit te schakelen. De toetsinterface  
met 4 binaire ingangen biedt de mogelijkheid hiervoor traditionele 
toetsen en schakelaars te gebruiken.

DALI-Gateway KNX plus 
brengt licht en automatisering samen 

De DALI-Gateway KNX plus verbindt het DALI protocol van de digitale 
lichtregeling met de ruimteoverkoepeelende gebouwautomatisering.  
Hij stuurt max. 64 bedrijfsapparaten met DALI-interface aan en wijst 
aan elke DALI-deelnemer een DALI-adres toe. De DALI-deelnemers 
kunnen in max. 16 lichtgroepen gecombineerd en via KNX apart of via 
scènes worden aangestuurd. Welke lampen met welke lichtsterkte of 
met welke RGB-kleur voor een gezellige stemming zorgen, dit alles 
kan met de DALI-Gateway KNX plus worden geregeld.
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Projectvoorbeeld
Lichtsterkteregeling met aanwezigheidsmelder  
en DALI-Gateway KNX plus

Aanwezigheidsmelder  
thePrema P KNX 
Objectnaam

DALI Gateway KNX plus 
Objectnaam

Toetsinterface TA 2 
Objectnaam

Opmerkingen

0 Schakelen  
aan/uit

23 Schakelen  
aan/uit

0 Schakelen  
aan/uit

Licht via aanwezigheidsmelder  
Handmatig met toets

1 Dimmen  
lichter/donkerder

24 Relatief dimmen 1 Dimmen  
lichter/donkerder

thePrema: bij bereiken lichtsterkte dimmen stoppen
Toets: helder/donkerder

2 Waarde zenden 25 Lichtsterkte Stelgrootte lichtsterkte

3 Retourmelding 28 Status lichtsterkte Actuele dimwaarde bij DALI Gateway opvragen 

Constante lichtregeling lichtlijn 1 (raamkant)

Aanwezigheidsmelder  
theRonda P KNX 
Objectnaam

DALI Gateway KNX plus 
Objectnaam

Opmerkingen

0 Schakelen  
aan/uit

41 Schakelen AAN/UIT Licht via aanwezigheidsmelder

1 Dimmen  
lichter/donkerder

42 Relatief dimmen Bij bereiken lichtsterkte dimmen stoppen

2 Waarde zenden 43 Lichtsterkte Stelgrootte

3 Retourmelding 46 Status lichtsterkte Actuele dimwaarde bij DALI Gateway opvragen 

Lichtregeling gang (oriënteringslicht/stand-by)

Aanwezigheidsmelder  
thePrema KNX 
Objectnaam

DALI Gateway KNX plus 
Objectnaam

Toetsinterface TA 2 
Objectnaam

Opmerkingen

11 Schakelen  
aan/uit

32 Schakelen AAN/UIT 3 Schakelen  
aan/uit

Licht via aanwezigheidsmelder  
Handmatig met toets

12 Dimmen  
lichter/donkerder

33 Relatief dimmen 4 Dimmen  
lichter/donkerder

thePrema: bij bereiken lichtsterkte dimmen stoppen
Toets: helder/donkerder.

13 Waarde zenden 34 Lichtsterkte Stelgrootte lichtsterkte

14 Retourmelding 37 Status lichtsterkte Actuele dimwaarde bij DALI Gateway opvragen 

Constante lichtregeling lichtlijn 2 (binnenkant)



Aan/uit (binnenkant)

Aan/uit (gang)

Lichter/donkerder (binnenkant)

Lichter/donkerder (gang)

Dimwaarde % (binnenkant)

Dimwaarde % (gang)

Statusretourmelding (binnenkant)

Statusretourmelding (gang)

Aan/uit (raamkant)

Lichter/donkereder (raamkant)

Dimwaarde % (raamkant)

Statusretourmelding (raamkant)

0

1

2

0

1

2

3

3

11

12

13

14

1 – 10 volt
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Diverse waarden en instelmogelijkheden kunnen worden  
weergegeven en gewijzigd:

 Aan/uit  Lichter/donkerder
 Gewenste lichtsterkte  Nalooptijd

Het voorgeconfigureerde project  
kunt u als knxproj.-bestand  
onder deze link downloaden: 

theben.de/ets02-nl

ETS- 
voorbeeld
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Theben KNX-jaloeziebesturing
Zonnestand, zonlicht en een  
jaloezie die altijd juist reageert 

In het oosten gaat de zon op, in het westen gaat hij weer onder – maar daartussen en gedurende  
het jaar laat hij een verbazingwekkend variabel verloop zien dat zeer verschillende gevolgen heeft  
voor gebouwen, utiliteitsgebouwen en de mensen die daarin werken. 

Voor de een wordt het snel te warm, anderen worden door het invallende zonlicht verblind. Wie  
voor constante licht- en warmteomstandigheden wil zorgen en een efficiënt werkklimaat wil  
zekerstellen, vindt in de KNX-gebouwautomatisering van Theben precies de bouwstenen die  
voor het complexe samenspel van zonnestand, azimut en elevatie geschikt zijn: een zonwering  
die de zonnestand volgt.

En energiezuinig is dit alles ook: want in de winter wordt de zonne-energie gebruikt om de  
verwarmingskosten te verlagen, terwijl in de zomer de zonwering de koelkosten verlaagt.



Lamellen volgen de zon

Bij veel zoninstraling wordt de stand van de lamellen automatisch en aan het verloop  
van de zon aangepast. Zo wordt verblindend en direct invallend zonlicht vermeden, 
zonder het daglicht volledig buiten te sluiten.
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De temperatuur is 21 °C, de windsnelheid 7,5 kilometer per uur, het is zeer licht en het  
regent niet – kortom: een mooie, zonnige dag. Dergelijke gegevens stuurt de Meteodata  
140 S GPS KNX naar de Theben multifunctionele display VARIA 826 S KNX in de betreffende  
ruimtes en naar de MIX2-jaloezieactoren in de schakelkast – en direct wordt de zonwering 
geactiveerd volgens de meegeleverde GPS-positionering.

In principe is alles een kwestie van programmering: waar bevindt zich de gevel ten opzichte 
van het zonsverloop? Wanneer verschijnt de zon in de vooraf ingestelde beschermingszone, 
wanneer is de zon daar weer weg? En hoe verandert de stand van de zon gedurende de dag 
en gedurende het jaar? De elevatie geeft daarbij de hoogte van de zon aan, de azimut de 
richting waaruit het zonlicht schijnt. Het samenspel van GPS-weerstation, multifunctionele 
display en KNX MIX2 jaloezieactor zorgt er op betrouwbare wijze voor dat altijd aangename 
lichtomstandigheden aan de zonnekant van de gevel aanwezig zijn – zonder daarbij te  
verblinden. Niet te verwaarlozen is ook het positieve effect op de klimaatregeling, want  
een zinvolle zonwering beschermt tegen oververhitting en verlaagt de energiekosten van  
de koelregeling. En dat natuurlijk allemaal bij maximale veiligheid: want bij storm, ijs en  
vorst gaat de jaloezie automatisch omhoog. 

Het voordeel van de Theben KNX-oplossing: in tegenstelling tot andere leveranciers worden  
de meetgegevens direct in het weerstation verwerkt. Een extra module is niet noodzakelijk.  

Volgen van de zonnestand voor 
betere bescherming tegen  
verblinding



Overzicht van de voordelen
1. Minder componenten – lagere kosten 
   In tegenstelling tot de meeste andere fabrikanten vindt de verwerking van de meetgegevens en het  

volgen van de zonnestand direct in het KNX-weerstation Meteodata 140 S GPS KNX plaats. Een extra  
besturingsmodule is niet noodzakelijk.

   Het weerstation beschermt de zonweringen tegen vorst, storm of regen en neemt dan een veilige  
stand in.

   Passiefhuizen met jaloezieën aan de binnenkant profiteren van de jaloezieactor JMG 4 T 24 V:  
de 24 V-variant is optimaal voor deze toepassingen.

2. Aanpasbaar
   Door de transparante behuizing van het KNX-weerstation Meteodata glanst de achtergrondkleur  

van de gevel en het weerstation voegt zich harmonisch in de architectuur.

3. Energiebesparend comfort
   Het volgen van de zonnestand zorgt ervoor dat men aangenaam en zonder verblinding kan werken. 
   De ondersteuning van verwarmen en koelen draagt bij aan de verlaging van het energieverbruik in elk  

jaargetijde. 
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Theben KNX-jaloeziebesturing
gaat met de zon mee



 

Door de combinatie van combisensor, weerstation en geïntegreerde GPS- 
ontvanger is de Meteodata 140 S GPS KNX een echte weersexpert.  
Azimut en elevatie worden automatisch berekend. Temperatuur,  
regen, wind en lichtsterkte worden nauwkeurig gemeten. Dankzij  
de in totaal drie lichtsterktesensoren is het weerstation geschikt voor  
de aansturing van zonweringen van max. acht gevels. Meteodata  
140 S GPS KNX wordt op de zonnekant van de gevel gemonteerd  
en het af te dekken bereik wordt symmetrisch oder asymmetrisch  
in een spectrum tot 180° ingesteld. Waar de zon ook staat, de  
zonwering werkt betrouwbaar.

Weerstation Meteodata 140 S GPS KNX 
berekent precies de zonnestand

Alle gegevens die het weerstation levert, geeft de VARIA 826 S KNX 
aan. En natuurlijk hebt u op de display ook direct toegang tot de  jaloezie 
– als een verduistering opeens nodig is of gewoon meer licht. Onaf- 
hankelijk van deze speciale zonweringsfunctie is de VARIA 826 S KNX  
als vrij parametreerbare multifunctionele display met ruimtethermo- 
staat ook voor de aansturing en regeling van verwarmings-, ventilatoren 
airconditioningsystemen geschikt. Het display wordt van achter ver-
licht, beschikt over een geïntegreerde schakelklok en is in het zwart of 
wit verkrijgbaar. 

Multifunctionele display VARIA 826 S KNX 
houdt u over alle gegevens op de hoogte 

Deze actor zet de lamellen in de optimale schuine stand. Op elk  
tijdstip van de dag. De MIX2 basismodule regelt de aandrijvingen  
van jaloezieën, rolluiken, zonweringen en blinderingen, dakluiken en  
ventilatiekleppen. Hij kan met uitbreidingsmodules worden uitgebreid 
tot 12 kanalen. Daarbij zijn ook combinaties met actoren mogelijk die 
licht, verwarming of andere functies regelen. Perfect als het erom 
gaat de verlichting, ruimtetemperatuur en zonwering precies op  
elkaar af te stemmen.

Jaloezieactor JMG 4 T KNX 
biedt optimale bescherming  
tegen verblinding 
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Projectvoorbeeld
Zonwering en lamellenaansturing

Weersvoorspellingsontvanger 
Meteodata 139 KNX 
Objectnaam

Jaloezieactor 
JMG 4 T KNX 
Objectnaam

Opmerkingen

17 Verwarmingsondersteuning 10 Verwarmingsonder- 
steuning

Meldt het kanaal wanneer verwarmingsondersteuning effectief kan worden toegepast.

18 Koelondersteuning 11 Koelondersteuning Meldt het kanaal wanneer koelondersteuning effectief kan worden toegepast.

Weerstation 
Meteodata 140 GPS KNX 
Objectnaam

Jaloezieactor 
JMG 4 T KNX 
Objectnaam

Opmerkingen

60 Aandrijvingen omhoog/omlaag 0 Omhoog/omlaag Beweegt de jaloezieën indien nodig helemaal omhoog resp. omlaag. 

61 Jaloezie hoogte 2 % hoogte Regelt de hoogte van de jaloezieën.

62 Lamellen positie 3 % lamel Regelt de lamellenstand overeenkomstig de zonnestand.

20 C1.1 Universeel  
kanaal schakelen

244 Centrale veiligheid 1 Centraal object windalarm. Werkt op alle kanalen.

Gezamenlijk voor alle JMG 4 T kanalen (uitzondering: object 244)

Ruimtethermostaat 
RAMSES 712 KNX 
Objectnaam

Jaloezieactor 
JMG 4 T KNX 
Objectnaam

Opmerkingen

2 Werkelijke waarde zenden 12 Ruimtetemperatuur Meldt de actuele ruimtetemperatuur.
Verwarmings- resp. koelondersteunig wordt alleen uitgevoerd als dit vanwege de  
ruimtetemperatuur nodig is.

Aanwezigheidsmelder 
thePrema P360 KNX 
Objectnaam

Jaloezieactor 
JMG 4 T KNX 
Objectnaam

Opmerkingen

31 Kanaal C4.1  
aanwezigheid - schakelen

9 Aanwezigheid Meldt of de ruimte momenteel al of niet bezet is.
Verwarmings- resp. koelondersteunig wordt alleen in niet-bezette ruimtes uitgevoerd.

Ruimte- en kanaalgerelateerd (ruimte 1)

Ruimtethermostaat 
RAMSES 712 KNX 
Objectnaam

Jaloezieactor 
JMG 4 T KNX 
Objectnaam

Opmerkingen

2 Werkelijke waarde zenden 32 Ruimtetemperatuur Meldt de actuele ruimtetemperatuur.
Verwarmings- resp. koelondersteunig wordt alleen uitgevoerd als dit vanwege de  
ruimtetemperatuur nodig is.

Aanwezigheidsmelder 
thePrema P360 KNX 
Objectnaam

Jaloezieactor 
JMG 4 T KNX 
Objectnaam

Opmerkingen

31 Kanaal C4.1  
aanwezigheid - schakelen

29 Aanwezigheid Meldt of de ruimte momenteel al of niet bezet is.
Verwarmings- resp. koelondersteunig wordt alleen in niet-bezette ruimtes uitgevoerd.

Ruimte- en kanaalgerelateerd (ruimte 2)

Ruimtethermostaat 
RAMSES 712 KNX 
Objectnaam

Jaloezieactor 
JMG 4 T KNX 
Objectnaam

Opmerkingen

2 Werkelijke waarde zenden 52 Ruimtetemperatuur Meldt de actuele ruimtetemperatuur.
Verwarmings- resp. koelondersteunig wordt alleen uitgevoerd als dit vanwege de  
ruimtetemperatuur nodig is.

Aanwezigheidsmelder 
thePrema P360 KNX 
Objectnaam

Jaloezieactor 
JMG 4 T KNX 
Objectnaam

Opmerkingen

31 Kanaal C4.1  
aanwezigheid - schakelen

49 Aanwezigheid Meldt of de ruimte momenteel al of niet bezet is.
Verwarmings- resp. koelondersteunig wordt alleen in niet-bezette ruimtes uitgevoerd.

Ruimte- en kanaalgerelateerd (ruimte 3)

Objectnamen en adressen worden voor de ruimtes 4, 5 en 6 herhaald. 
Bij de jaloezieactor JMG 4 T KNX wordt het objectnummer telkens met 20 verhoogd.
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Hoogte %

Lamellenpositie

Omhoog/omlaag

Verwarmingsondersteuning

Koelondersteuning

Werkelijke ruimtetemperatuur

Aanwezigheid

Volgen van de zonnestand 
(hoogte, lamellenstand, omhoog/omlaag)

Verwarmings-/koelondersteuning 
(geldt voor alle 6 kanalen/6 ruimtes)

Kwestie van instelling

Alle waarden kunnen op de 
KNX-visualisatie theServa worden 
opgeroepen en ingesteld. 

244

12

9

Ruimte 2, C2

Ruimte 1, C1

Ruimte 3, C3

Ruimte 4, C4

Ruimte 5, C1

Ruimte 6, C2

2

3

0

10

11

Veiligheid wind

2

Ruimte 1

31

Ruimte 2

Ruimte 3

Ruimte 4

Ruimte 5

Ruimte 6

20

61

62

60

17

18
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Theben KNX-binnenklimaatregeling
Frisse lucht met een klimaatregeling,  
die gewoon alert is 

In principe is het een verhaal uit het leerboek: het is warm, de lucht is benauwd - en niemand  
kan zich concentreren. Een standaardsituatie in een willekeurig klaslokaal. Wie wil leren, heeft  
frisse lucht nodig. Een KNX-gestuurde verwarmingsregeling van Theben zorgt precies daarvoor.

Hoe? Met een mooi bijeffect: want de KNX-klimaatregeling van Theben bepaalt de ruimtetemperatuur  
en voert een CO2-meting uit, waaruit het zuurstofgehalte zichtbaar is. Zo zorgt hij niet alleen voor  
aangename warmte, maar bepaalt ook wanneer het weer tijd is voor wat frisse lucht. 

En daarvan profiteert iedereen: niet alleen leerlingen, leraren en de school, maar ook de aannemer –  
en iedereen die deze slimme vorm van gebouwautomatisering aanraadt, installeert en onderhoudt. 
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Echt zinvol is een KNX-installatie pas bij een ruimteoverkoepelende gebouwautomatisering.  
Bijvoorbeeld bij de temperatuurregeling in zes klaslokalen. De oplossing van Theben  
bestaat uit een weersvoorspellingsontvanger, een schakelklok alsmede verwarmingsactoren 
en ruimteluchtsensoren.

De Meteodata 139 KNX levert betrouwbare weersvoorspellingen voor de volgende drie  
dagen. Deze gegevens worden in blokken van 6 uur via telegrammen naar de KNX-bus  
gezonden. In de klaslokalen meet de CO2-sensor AMUN 716 KNX de ruimtetemperatuur, de  
relatieve luchtvochtigheid en de CO2-concentratie van de lucht. De verwarmingsactor regelt 
weer de verwarming, waarbij binnen- en buitentemperatuur op elkaar worden afgestemd. 

Bij zacht weer schakelt het systeem op de zomermodus over en verlaagt het energie- 
verbruik. Als een raam wordt geopend, wordt de vorstbeveiliging ingeschakeld. Met een 
druk op de aanwezigheidstoets wordt naar de comfortmodus overgeschakeld. In al deze  
situaties genieten de leerlingen in de klaslokalen van gelijkblijvend aangename temperatu-
ren. Daarnaast geeft de ruimtesensor via de CO2-meting informatie over de luchtkwaliteit 
en wanneer het lokaal weer eens geventileerd moet worden. De verwarmingsregeling kan 
worden aangestuurd met de multifunctionele display VARIA 826 S KNX of theServa. Het  
systeem kan tot max. twaalf extra ruimtes worden uitgebreid. 

Pedagogisch waardevol:  
temperatuurregeling met  
CO2-meting 

350 1.000 4.000 5.000 50.000 100.000 200.000
Buitenlucht Gevoel van 

slechte lucht
Slecht geventileerde 
kamer

MAK-waarde (maximaal toegestane 
concentratie op de werkplek)

Uitadem-
concentratie 
van de mens

Uitgaan 
van een kaars

Fataal 
(dodelijk) 
voor de mens

De AMUN 716 KNX CO2-ruimteluchtsensor meet naast de CO2-concentratie tussen 0–9999 ppm ook de luchtvochtigheid en temperatuur.
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Theben KNX-binnenklimaatregeling 
let op temperatuur, luchtkwaliteit 
en energieverbruik  

Overzicht van de voordelen
1. Minder apparaten, lagere installatiekosten
   In de verwarmingsactor HMG 6 TKNX is voor elk kanaal een eigen en volwaardige ruimtethermostaat 

gemonteerd. De ruimtetemperatuur wordt door de betreffende CO2-sensor AMUN 716 KNX in de afzon-
derlijke ruimtes naar de verwarmingactor gezonden. Dat verlaagt de apparaatkosten, omdat niet voor  
elke ruimte een aparte ruimtethermostaat nodig is. 

2. Zonwering vooruitblikkend regelen, energieverbruik optimaliseren
   Met behulp van de weersvoorspellingen van de Meteodata 139 KNX kan bijv. vooruitblikkend een  

oververhitting van ruimtes door zoninstraling worden vermeden. Omgekeerd kan zonne-energie  
juist worden benut door de zonweringen in deze ruimtes vroegtijdig omhoog te bewegen.

   Ook de energiebehoefte voor de tapwaterverwarming kan met behulp van weersvoorspellingen  
en zonnethermie worden geoptimaliseerd. 



 

De weersvoorspellingsontvanger levert een aanzienlijke bijdrage aan de 
verlaging van de verwarmingskosten, het effectieve gebruik van de  
zonneschijn en warmte en een vooruitblikkende regeling van de zonwe-
ring. Via de lange golf ontvangt hij gelicenseerde weersvoorspellingen 
van HKW voor de volgende drie dagen. Zo kan de Meteodata 139 KNX 
voorspellen of het weer „mooi“,  „bewolkt“, „regenachtig“ of „stor-
machtig“ wordt. Via telegrammen stuurt de ontvanger de gegevens 
naar de betreffende KNX-actoren, die – afhankelijk van het weer – de  
jaloezieën, verlichting of zoals in dit geval de verwarming vooruitziend 
regelen. De Meteodata 139 is niet overal toepasbaar door beperking 
van de reikwijdte.

Weersvoorspellingsontvanger  
Meteodata 139 KNX 
voorspelt hoe het weer zal worden 

Deze MIX2 basismodule beschikt over geïntegreerde verwarmings- 
regelaars voor de aansturing van zes kanalen. Hij kan met max. twee 
uitbreidingsmodules tot 18 kanalen worden uitgebreid. Voor de  
aansturing van de thermomotoren zorgen geruisloze en slijtagevrije  
triachalfgeleiderschakelaars. Men kan kiezen uit vaste of schakelende 
stelgroottes. Bij de temperatuurregeling worden de binnen- en buiten- 
temperatuur op elkaar afgestemd volgens de comfort-, nachtver- 
lagings-, vorstbeveiligings- en overtemperatuurbeveiligingsmodi.  
En voor het geval u niet alleen de verwarming wilt regelen: hij kan 
met alle uitbreidingsmodules uit de MIX2-serie worden gecombineerd. 

Verwarmingsactor HMG 6 T KNX 
regelt warmte en koude variabel 

Ruimteluchtsensor AMUN 716 KNX 
meet de luchtkwaliteit precies

De CO2-ruimteluchtsensor bewaakt de luchtkwaliteit en meldt of zorgt 
voor de juiste reacties op kritieke ruimteomstandigheden. Hij beschikt 
over drie onafhankelijke, parametreerbare drempels voor de CO2- 
concentratie, luchtvochtigheid en de temperatuur. Wordt een  
drempelwaarde over- of onderschreden, dan geeft het apparaat de 
betreffende toestand weer resp. zendt een signaal naar de verwar-
mingsactor. De AMUN 716 KNX wordt via de bus van stroom voorzien. 
Een netvoeding is niet nodig. 

De digitale schakelklok beschikt over een GPS-positiebepaling en over 
een jaar- en astroprogramma voor de automatische berekening van 
zonsop- en -ondergangstijden gedurende het gehele jaar. Zomer-/
wintertijdomschakeling, vakantie – geen probleem: deze schakelklok 
behoudt met zijn talrijke jaarfuncties het overzicht en synchroniseert 
zichzelf elk uur met de andere busdeelnemers. Zodat altijd op het  
juiste tijdstip juist wordt gereageerd.

Schakelklok TR 648 top2 RC KNX 
schakelt automatisch correct 
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Projectvoorbeeld
Aanwezigheidsafhankelijke klimaatregeling  
met CO2-sensoren

CO2-sensor 
AMUN 716 KNX 
Objectnaam

Schakelactor 
RME 8 S KNX 
Objectnaam

Opmerkingen

3 Drempel 1 CO2-schakelen 110 EM1 RME 8 S KNX  
kanaal C4 - schakelobject

Eerste ventilatorstand

5 Drempel 2 CO2-schakelen 120 EM1 RME 8 S KNX  
kanaal C5 - schakelobject

Tweede ventilatorstand

7 Drempel 3 CO2-schakelen 130 EM1 RME 8 S KNX  
kanaal C6 - schakelobject

Derde ventilatorstand

Aanwezigheidsmelder 
thePrema P KNX 
Objecknaam

Schakelactor 
RME 8 S KNX 
Objectnaam

Opmerkingen

0 Kanaal C1 licht 80 EM1 RME 8 S KNX  
kanaal C1 - schakelobject

Lichtlijn raamkant schakelen

11 Kanaal C2 licht 90 EM1 RME 8 S KNX  
kanaal C2 - schakelobject

Lichtlijn binnenruimte schakelen

26 Kanaal C3 licht 100 EM1 RME 8 S KNX  
kanaal C3 - schakelobject

Lichtlijn bordverlichting schakelen

CO2-sensor 
AMUN 716 KNX 
Objectnaam

Verwarmingsactor 
HMG 6 T KNX 
Objectnaam

Opmerkingen

2 Temperatuurwaarde 2 Kanaal H1 -  
werkelijke waarde

Meldt de actuele ruimtetemperatuur voor de regeling

Aanwezigheidsmelder  
thePrema P KNX 
Objectnaam

Verwarmingsactor 
HMG 6 T KNX 
Objectnaam

Opmerkingen

31 Kanaal C4.1  
aanwezigheid - schakelen

4 Aanwezigheid Meldt of de ruimte momenteel al of niet bezet is
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Lichtlijn raam0 80

Ventilatorstand 13 110

Ventilatorstand 25 120

Ventilatorstand 37 130

Aanwezigheid31

4

Lichtlijn binnenruimte11 90

Werkelijke ruimtetemperatuur2 2

Lichtlijn bordverlichting26 100

Zendt diverse waarden zoals:  
CO2, temperatuur, luchtvochtigheid 
naar de visualisatie
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Maximale energie-efficiency  
van begin tot eind

Nog steeds verbruiken wij de meeste energie in eerste instantie voor onze verwarming. Hoewel het 
percentage in particuliere woningen hoger is dan in utiliteits-of administratieve gebouwen: in beide  
gevallen moet het merendeel van de energiekosten voor verwarming worden gebruikt.

In de afzonderlijke ruimtes beïnvloeden wij de temperatuur met kleppen, ruimtethermostaten en  
aanwezigheidsmelders. Zo kan men door verlaging van de ruimtetemperatuur in niet-gebruikte  
ruimtes met slechts één graad, een energiebesparing van maar liefst 6 % bereiken. Het verwarmings- 
systeem zelf reageert echter niet op deze veranderingen en stelt warmte ter beschikking, ongeacht  
of dat op dat moment wel of niet nodig is.

Theben gaat een stap verder. Met een behoefteafhankelijke verwarmingsregeling van afzonderlijke  
ruimtes tot aan de warmtegenerator. 



Verbindt werelden

De KNX-OT-Box S van Theben verbindt 
de bij gaswandketels veel toegepaste 

OpenTherm-bus met de KNX-bus.  
Het voordeel: de warmtegenerator kan 

daardoor niet alleen in het KNX-systeem 
 worden gevisualiseerd, maar kan  
volledig vanuit het KNX-systeem  

worden aangestuurd.
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Theben slaat nu een brug tussen de verwarmingswereld en de KNX-huis- en gebouw- 
automatisering. Met de interface KNX-OT-Box S verbindt Theben beide systemen met elkaar. 
Het verbruik kan zo in de KNX-visualisatie worden weergegeven. Het belangrijke voordeel is  
daarbij de directe toegang tot de centrale verwarmingsregeling.

Daardoor kan de aanvoertemperatuur behoefteafhankelijk en optimaal worden ingesteld.  
En daarbij rekening houdend met alle ruimtes. Bovendien voorkomt de energiegeopti-
maliseerde legionellabescherming de onnodige opwarming van het waterreservoir tot de 
legionellabeschermingstemperatuur. Het effect: maximale energiebesparing. En daarvan 
profiteert niet alleen ons milieu, maar ook onze portomonnee.

Flexibel: in combinatie met de verwarmingsregeling RAMSES 856 top2 OT kunnen ook  
warmtegeneratoren zonder OpenTherm-interface volledig in de KNX-installatie worden  
geïntegreerd.

Behoefteafhankelijke en  
energiebesparende  
temperatuurregeling
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Theben KNX-verwarmingsregeling 
is open voor OpenTherm 

Overzicht van de voordelen
1. Behoefteafhankelijke regeling van afzonderlijke ruimtes
   De KNX-OT-Box S maakt niet alleen een pilotruimteregeling mogelijk, maar ook de behoefteafhankelijke  

optimalisatie van de aanvoertemperatuur rekening houdend met alle ruimtes.

2. KNX bestuurt warmtegeneratoren
   Door de directe toegang vanuit het KNX-systeem tot de OpenTherm-warmtegenerator kan deze niet  

alleen worden gevisualiseerd, maar ook compleet worden geregeld en aangestuurd vanuit het  
KNX-systeem. En in combinatie met de verwarmingsregelaar RAMSES 856 top2 OT functioneert  
dat zelfs met warmtegeneratoren zonder OpenTherm-interface.

3. Energiebesparende tapwaterverwarming
    De tapwaterverwarming met zonnepanelen helpt energie te besparen, omdat daarbij rekening kan worden 

gehouden met bijv. weersvoorspellingen met te verwachten zonneschijn. Daarnaast voorkomt de qua 
energie geoptimaliseerde legionellabescherming het onnodig opwarmen van de boiler tot de legionella- 
beschermingstemperatuur.



De weersvoorspellingsontvanger levert een aanzienlijke bijdrage  
aan de verlaging van de verwarmingskosten, het effectieve gebruik  
van de zonneschijn en warmte en een vooruitblikkende regeling van 
de zonwering. Via de lange golf ontvangt hij gelicenseerde weers-
voorspellingen van HKW voor de volgende drie dagen. Zo kan de  
Meteodata 139 KNX voorspellen of het weer „mooi“,  „bewolkt“,  
„regenachtig“ of „stormachtig“ wordt. Via telegrammen stuurt  
de ontvanger de gegevens naar de betreffende KNX-actoren, die –  
afhankelijk van het weer – de jaloezieën, verlichting of zoals in dit  
geval de verwarming vooruitblikkend regelen. De Meteodata 139 is 
niet overal toepasbaar door beperking van de reikwijdte.

Weersvoorspellingsontvanger  
Meteodata 139 KNX 
voorspelt hoe het weer zal worden 

Deze thermomotor denkt als het ware mee: hij stuurt de verwarmings-
kleppen en regelt de ruimtetemperatuur zeer nauwkeurig en traploos – 
goed zichtbaar op de LED-visualisatie. Is het raam open, dan schakelt hij 
de verwarming uit. De meest gangbare kleppen herkent hij bij een auto-
matisch ijking vanzelf. Hij heeft alleen een buskabel nodig, maar geen  
actor. Dat vergemakkelijkt de installatie, bespaart extra kabels aanleggen 
en loont zich in het alledaagse gebruik door optimaal energieverbruik.

Thermomotor CHEOPS control KNX 
maakt maximale energiebesparing mogelijk 

Twee veldbussen, één installatie – de verbinding ertussen is deze 
kleine box, die de bidirectionele data-uitwisseling tussen de 
OT-warmtegenerator en de warmtedistributie via het KNX-systeem 
mogelijk maakt. Met de KNX-OT-Box S kan de aanvoertemperatuur 
behoefte- en weeresafhankelijk worden geregeld, de tapwaterver-
warming worden aangestuurd en nog veel meer. Er is zelfs een legio-
nellabeschermingsprogramma. Net zo handig als bij de MIX2 actoren: 
ook hier is de KNX-busmodule afneembaar en onafhankelijk van het 
apparaat zelf vervangbaar en programmeerbaar. 

KNX-OT-Box S 
slaat brug naar de verwarmingswereld 
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theServa moet men beleven – op de smartphone of op de tablet. De 
grondgedachte bij het ontwerp was: „Easy to use“. Via een eenvoudige 
configuratie kan de gebruiker het basisschema en de KNX-installatie 
creëren en met ca. 250 voorgeprogrammeerde schakelelementen 
opslaan. De schakelklok kan eveneens met een draaiwiel worden 
bediend – voor kalenderfuncties of de aanwezigheidssimulatie.  
Met theServa kunt u gebouwen helemaal anders beleven. 

KNX-visualisatie theServa 
comfortabeler, sneller, eenvoudiger regelen
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Projectvoorbeeld
KNX-verwarmingsregeling voor 6 ruimtes

Weervoorspellingsontvanger 
Meteodata 139 KNX 
Objectnaam

KNX-OT-Box S 
 
Objectnaam

Opmerkingen

15 Zomerregeling 13 Zomerregeling AAN/UIT Zomermodus naar verwarmingsketel zenden 

13 Zonneopbrengst mogelijk 27 Verwachte  
zonondersteuning

Zonnewarmte voor tapwaterverwarming naar verwarmingsketel zenden

Aanwezigheidsmelder 
thePrema P KNX 
Objecknaam

Schakelactor 
RME 8 S KNX 
Objectnaam

Opmerkingen

31 Kanaal C4.1 aanwezigheid 4 Aanwezigheid Schakelt het kanaal naar comfort als de ruimte bezet is

CO2-sensor  
AMUN 716 KNX 
Objectnaam

Verwarmingsactor 
HMG 6 T KNX 
Objectnaam

Opmerkingen

2 Temperatuurwaarde 2 Meetwaarde Actuele ruimtetemperatuur voor de regelaar 

Verwarmingsactor 
HMG 6 T KNX 
Objectnaam

KNX-OT-Box S 
 
Objectnaam

Opmerkingen

75 Grootste stelgrootte 3 H1 max. stelgrootte  
zone/ruimte 1

Grootste stelgrootte uit alle 6 ruimtes wordt naar de verwarmingsketel gezonden:
Zo wordt de aanvoertemperatuur optimaal aan de werkelijke behoefte aangepast

Weervoorspellingsontvanger 
Meteodata 139 KNX 
Objectnaam

Verwarmingsactor 
HMG 6 T KNX 
Objectnaam

Opmerkingen

15 Zomerregeling 72 Zomerregeling AAN/UIT Bij zacht weer op zomermodus omschakelen

Digitale schakelklok 
TR 648 top2 
Objectnaam

KNX-OT-Box S 
 
Objectnaam

Opmerkingen

7 C1.1 schakelen 3 Voorselectie van de bedri-
jfsmodus

Zet 's morgens alle kanalen op stand-by en verlaagt de temperatuur 's nachts
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Nachtverlaging/stand-by

15
13

7

Gelicenseerde weersvoorspellingen 
voor de volgende 3 dagen in 
blokken van 6 uur

Zendt diverse waarden zoals: 
status verwarming, service 
nodig, tapwaterstatus,  
buitentemperatuur...

3

75

13
27

4

72

3

51

63

39

27

15

2

Ruimte 1

Ruimte 2

Ruimte 3

Ruimte 4

Ruimte 5

Ruimte 6

2

31

OPMERKING 
De hoeveelheid beschikbare  
gegevens kan per verwarmings- 
resp. ketelfabrikant verschillen!
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Behaaglijk gevoel voor iedereen 
Tot op de graad nauwkeurig

Iedereen heeft zijn eigen aangename temperatuur. En die is vaak zo verschillend als wij mensen 
zelf: de een heeft het snel te warm, de ander te koud. Ook kan de aangename temperatuur 
vandaag al anders zijn dan gisteren.

Voor situaties en gebouwen zoals kantoren, hotelkamers of appartementencomplexen waarin 
vele mensen met verschillende temperatuureisen samenkomen, heeft Theben een oplossing. 
Zodat iedereen een aangenaam gevoel heeft. Nu en in de toekomst.
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Geschikt voor 2- of 4-bussystemen

De FCA 2 KNX ondersteunt zowel 2- als 4-leidingsystemen. Met het 2-leidingsystemen kan, indien gewenst, worden verwarmd of  
gekoeld. Het 4-leidingsysteem bestaat uit een gescheiden toevoer en retour voor het verwarmings- en koelsysteem. Met de  
FCA 2 KNX van Theben hebt u dus alle mogelijkheden.

Een op de graad nauwkeurige ruimtetemperatuur is geen toverij en hoeft ook geen luxe te 
zijn. Met KNX-actoren en ruimtethermostaten van Theben kunnen hotelkamers, appartemen-
ten of ook kantoorruimtes tot op de graad nauwkeurig worden verwarmd. Of ook gekoeld. 
Precies zoals u dat wenst. 

Bij de Theben Fan-Coil-actor hoeft u niet tussen verwarmen of koelen te kiezen: de Fan-Coil 
biedt - afhankelijk van het installatietype - beide mogelijkheden. En de Fan-Coil-actor kan 
beide regelen. Zo biedt Theben u een veilige investering en flexibiliteit.

Via een aanwezigheidsmelder herkent de KNX-gebouwsysteemtechniek of de ruimte al of niet 
wordt gebruikt. Zijn geen mensen aanwezig, dan kan de ruimtetemperatuur worden verlaagd 
en zo energie worden bespaard.

Individuele temperatuurkeuze 
in hotelkamers, appartementen 
en kantoorruimtes



Theben KNX Fan-Coil-regeling  
koelt en verwarmt tot op de graad  
nauwkeurig

Overzicht van de voordelen
1. Op de behoefte afgestemd en tot op de graad nauwkeurig
    De Fan-Coil-actor FCA 2 KNX maakt een op de behoefte afgestemde regeling van Fan-Coils in aparte ruimtes 

mogelijk bijv. in hotelkamers, kantoorgebouwen en appartementencomplexen.
    Door de proportioneel aanstuurbare stelkleppen en ventilatoren (0–10 V) kan de temperatuur precies worden 

geregeld. Tot op de graad nauwkeurig. De ventilator kan naar keuze ook 3-traps via de schakeluitgangen  
worden aangestuurd.

2. Veilig bewaakt
   De Fan-Coil actor FCA 2 KNX beschikt over 2 ingangen voor de condensaatbewaking en voor de aansluiting  

van een externe temperatuursensor of raamcontact.

3. Universeel toepasbaar
    Dankzij de multispanningsingang kan de Fan-Coil-actor universeel worden toegepast: voor spanningen  

van 100–240 V en van 50–60 Hz.
      Door de geïntegreerde, instelbare herinschakelvertraging kunnen ook kleine split-units woren aangestuurd.
     De FCA 2 KNX ondersteunt zowel 2- als 4-leidingsystemen. Met het 2-leidingsysteem kan naar behoefte 

worden verwarmd of gekoeld. Het 4-leidingsysteem bestaat uit een gescheiden toevoer en retour voor het 
verwarmings- en koelsysteem.
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De Fan-Coil-actor FCA 2 KNC biedt alle voordelen die u van een ver-
warmingsregeling wenst: met de proportioneel aanstuurbare stel-
kleppen (1-10 V) kan de temperatuur op de graad nauwkeurig worden 
verhoogd of verlaagd. Ideaal voor hotelkamers, kantoorgebouwen en 
appartementencomplexen.

Op de beide ingangen kan een externe temperatuursensor of raam-
contact worden aangesloten en het condensaat worden bewaakt. De 
FCA 2 KNX ondersteunt zowel 2- als 4-leidingsysteem en kan ook 
kleine split-units aansturen.

Fan-Coil-actor FCA 2 KNX 
nauwkeuriger, toleranter, integreerbaar 

De ruimtethermostaat RAMSES 713 FC KNX meet de ruimtetempera-
tuur en stuurt de Fan-Coil-actor FCA 2 KNX aan. Via extra binaire  
ingangen kunnen conventionele schakelaars of bijv. melders worden 
aangesloten, om aanwezigheden, open ramen etc. te herkennen of 
andere acties te starten.

Ruimtethermostaat RAMSES 713 FC KNX 
regelt de temperatuur precies 

Ruimtelijke situaties in kantoren veranderen tegenwoordig sneller dan 
ooit. Met de nieuwe PlanoSpot brengt ThebenHTS de eerste aanwezig-
heidsmelder op de markt, waarvan het detectiebereik mechanisch kan 
worden versteld. Daardoor is de PlanoSpot KNX de optimale aanwezig-
heidsmelder voor ruimtes waarin een flexibele ruimte-indeling be-
langrijk is. En voor degene die de indeling niet wil veranderen, is de 
PlanoSpot KNX S de perfecte variant zonder verschuifbaar detectie- 
bereik.

Aanwezigheidsmelder PlanoSpot KNX 
detecteert beweging zoals u dat wenst   
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Functies van de  
Fan-Coil-actor FCA 2 KNX

Projectvoorbeeld
Temperatuurregeling met Fan-Coil-actoren en 
aanwezigheidsmelder PlanoSpot KNX   

Ruimtethermostaat 
RAMSES 713 FC 
Objectnaam

Fan-coil-actuator 
FCA 2 KNX 
Objectnaam

Opmerkingen

7 Stelgrootte verwarmen 0 Stelgrootte verwarmen FCA 2 KNX ontvangt de stelgrootte verwarmen.

8 Stelgrootte koelen 1 Stelgrootte koelen FCA 2 KNX ontvangt de stelgrootte koelen. 

Aanwezigheidsmelder 
PlanoSpot KNX 
Objectnaam

Ruimtethermostaat
RAMSES 713 FC 
Objectnaam

Opmerkingen

31 kanaal C4.1 aanwezigheid 4 Stelgrootte verwarmen Aanwezigheid telegram voor RTR

Tot op de graad 
nauwkeurig:  
proportionele  
regeling  

Met de proportioneel regelbare 
stelkleppen en ventilatoren  
(0–10 V) kan de temperatuur 
precies worden geregeld. Tot  
op de graad nauwkeurig. De 
ventilator kan naar keuze ook 
3-traps via de schakeluitgangen 
worden aangestuurd.

Tolerant bij 
spannings-
schommelingen

Dankzij de nieuwe multi- 
spanningsvoeding is de  
Fan-Coil-actor universeel  
toepasbaar: voor spanningen 
van 100–240 V en van  
50–60 Hz.

Flexibele  
toepassing  

Door de geïntegreerde, instel- 
bare herinschakelvertraging 
kunnen ook split-units worden 
aangestuurd.

Voor 2- of  
4-bussystemen-
geschikt

De FCA 2 KNX ondersteunt  
zowel 2- als 4-leidingsystemen. 
Met het 2-leidingsysteem kan, 
indien gewenst, worden  
verwarmd of gekoeld. Het  
4-leidingsysteem bestaat uit 
een gescheiden toevoer en  
retour voor het verwarmings- en 
koelsysteem. Met de FCA 2 KNX 
van Theben hebt u dus alle 
mogelijkheden.

Ingangen voor 
elke toepassing 

De Fan-Coil-actor FCA 2 KNX 
beschikt over 2 ingangen voor 
de condensaatbewaking en voor 
de aansluiting van een externe 
temperatuursensor of raamcon-
tact.



8989

7 0

8 1

Stelgrootte verwarmen

Stelgrootte koelen

Verwarmen

Ventilatie

Koelen

4

31

Het voorgeconfigureerde project  
kunt u als knxproj.-bestand  
onder deze link downloaden: 

theben.de/ets06-nl

ETS example



90

theServa – De snelle en eenvoudig  
te bedienen KNX-visualisatie
Een miniserver, een software app en  
oneindig veel comfort

Daarbij zetten niet alleen kinderen grote ogen op: een mooie lichtsfeer creëren. De temperatuur op  
welbehagen instellen. De parameters op gezelligheid programmeren. KNX maakt het mogelijk. En  
theServa maakt het zichtbaar – en beleefbaar. Wanneer men dat wil en afhankelijk van het jaargetijde. 

theServa toont wat de achter de wand verborgen KNX-installatie presteert, welk voordelen en vooral  
welke mogelijkheden zij biedt. En het beste – de gebruiker kan zelf bepalen hoe hij verlichting, verwar-
ming, binnenklimaat, beveiligingsfuncties en elektrische apparaten wil instellen. En vanaf welke plaats. 
Want met theServa app is dat met tablets of smartphones altijd mogelijk. Met als doel: energy saving 
comfort.
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theServa S110 visualiseert de instellingen, 
toont het energieverbruik en maakt elke 
gewenste wijziging mogelijk – bijvoorbeeld 
van verschillende lichtsferen in RGB-kleuren. 

theServa is Thebens antwoord op de vraag: „Kan ik dat zelf instellen of moet ik daarvoor 
extra een installateur laten komen?“ theServa opent systeemintegratoren die KNX-installa-
ties uitvoeren de deur naar nieuwe opdrachten – en huiseigenaren een nieuwe wereld.  
Zij biedt gebruikers gewoon een nieuw inzicht in hun huis. 

Gewoon omdat op de theServa kan worden afgelezen hoe het energieverbruik is. Wat kan 
worden bespaard, hoe men op de „juiste“ manier op de volgende weersverandering rea- 
geert. Hoe men op het touchscreen van de tablet het licht verandert en de sfeer verhoogt. 
Tijdens een party, of bij een romantisch candle light dinner – met lichtscenario's waarvoor 
kaarsen zo niet kunnen zorgen. 

Kortom: theServa biedt gebruikers een intuïtieve en zeer comfortabele bediening – en dat  
zonder in de ETS-programmering van de systeemintegrator te moeten ingrijpen. theServa 
is een kleine objectserver met een configuratiesoftware die het mogelijk maakt de actuele 
gegevens van een KNX-installatie te visualiseren en binnen een bepaald kader te beïnvloe-
den. Opgeroepen worden daarbij altijd alleen de gegevens die men werkelijk nodig heeft.  
Daardoor is theServa zo snel – en bedieningsvriendelijk.

Uiterst eenvoudig!  
Zo mooi kan KNX zijn

Past overal,  
biedt grote flexibiliteit

De ventilatorloze miniserver  
met KNX-interface en Ethernetpoort 

past overal. Hij combineert een- 
voudige bediening en configuratie 

met zeer uitgebreide functies. 
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theServa  
De snelle en eenvoudig te  
bedienen KNX-visualisatie

Overzicht van de voordelen
1. Easy-to-use
   De theServa-menustructuur is zeer overzichtelijk gestructureerd en eenvoudig te bedienen en te  

configureren. 
   De software beschikt over een omvangrijke aantal vooraf ingestelde functies en grafische elementen.

2. Zeer snelle reacties
   Alle grafische afbeeldingen worden op de clients geïnstalleerd. Van de clients naar de server en omge-

keerd worden alleen parameters, KNX-groepsadressen en besturingsgegevens gezonden. Dit leidt tot 
maximale communicatiesnelheid. De communicatie vindt via het lokale netwerk of online plaats. 

3. Apps voor alle gangbare besturingsssystemen
    De client software (apps) is verkrijgbaar voor de besturingssystemen Android, Windows, OS X en iOS.
    Het aantal client licenties is onbeperkt.

4. Energiezuinige hardware
    De miniserver heeft een zeer laag opgenomen vermogen van ca. één Watt.
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Met het diagramobject kunnen analoge KNX-waar-
den zoals buiten- en ruimtetemperature, wind- 
snelheid of energieverbruik worden gemeten en de 
meetwaarden met tijdscriteria worden gefilterd, 
gearchiveerd en weergegeven.

Een scène activeert met een druk op de toets  
meerdere commando's, bijvoorbeeld individuele 
lichtsterktes van de afzonderlijke lampen in com-
binatie met een bepaalde stand van de jaloezieën. 
Met de functie „Record“ worden de afzonderlijke 
commando's in de miniserver opgeslagen en kun-
nen dan met een bedieningselement, schakelklok 
of KNX-groepsadres worden opgeroepen. Als  
alternatief kunnen scènes ook met de configura-
tor worden ingericht en kan de functie „Record“ 
voor eindgebruikers worden geblokkeerd.

Met behulp van een draaiwiel kunnen de bedrijfs- 
modi van de thermostaatobjecten eenvoudig worden 
geselecteerd en geprogrammeerd. De geselecteerde 
instellingen kunnen ook naar andere dagen worden 
gekopieerd.

Met balken worden alle bedrijfsmodus-instellingen 
overzichtelijk voor een hele week weergegeven.

In theServa configurator hoeven alleen de KNX 
groepsadressen (1 byte) voor de drie kleuren  
worden ingevoerd. 

Het RGB-venster biedt dan automatisch de kleur-
menging met behulp van een kleurenwiel, de op- 
slag van 10 favorieten en de instelling van tijdge-
stuurde kleursequenties.

Zichtbaar 
IP-camera's integreren 

Comfortabel 
scènes maken 

Intuïtief 
thermostaten programmeren

Sfeervol 
RGB-kleurregeling voor LED's



Indrukwekkende referenties
voor intelligente KNX huis- en gebouwautomatisering

In 2012 voltooide het Deutsche Institut für Angewandte Lichttechnik 
GmbH (DIAL) in Lüdenscheid een opvallende nieuwbouw, die door 
zijn integrale gebouwsysteemdesign grenzen verlegt. Voor DIAL 
was het duidelijk dat men het ontwerp van het gebouw, de  
gebouwtechniek en de verlichting in eigen hand hield. Daarbij 
hechtte het instituut grote waarde aan een nauw samenspel van 
lichtontwerp, architectuur en lampdesign. Op drie etages ontstond 
een bedrijfsoppervlak van ca. 2000 m2 voor kantoor- en conferen-
tieruimtes, laboratoria en foyer, atrium, bistro en cateringzone. 

Het bedrijf koos voor PlanoCentro KNX. Deze aanwezigheidsmelder, 
die harmonieus in elke architectuur kan worden geïntegreerd,  
werd in 2010 met de „iF Award“ bekroond. De melders in de ca. 30 
kantoren regelen de verlichting volgens de drie verschillende dag-
lichtscenario's. Gesimuleerd wordt een mooie zomerdag. Daarbij 
houdt de PlanoCentro KNX met zijn mixlichtmeting rekening met  
het invallende daglicht en verlaagt zo het percentage kunstmatig 
licht. Dat verlaagt de verlichtingskosten en de CO2-emissies. Dankzij  
zijn hoge detectiekwaliteit registreert hij enerzijds de ruimtehoeken, 
vermijdt echter anderzijds verkeerde schakelingen. Zo combineert de 
PlanoCentro KNX ideale ruimteverlichting met maximale energie- 
efficiency.

Innovatief lichtontwerp  
voor DIAL, Lüdenscheid
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Voor het eerst in de geschiedenis vermeld werd hij in 700 na Chr. – 
de Bognerhof. Midden in het stadsdeel Trudering in München gelegen, 
was de onder de monumentenzorg vallende boerderij na het vertrek 
van de laatste gebruiker in verval geraakt. Toen kocht MINIHAUS 
München het gebouw en liet het compleet renoveren. Het resul-
taat: een idyllisch kinderdagverblijf waarin veel automatisch wordt 
geregeld – ook dankzij de KNX-technologie van Theben.

Het gebouw is uitgerust met een zeer efficiënt verwarmings- en 
ventilatiesysteem, dat met grondwater en aardwarmte CO2-neutraal 
wordt gebruikt. Een elektronisch toegangssysteem zorgt ervoor dat 

alleen bevoegde personen het huis kunnen betreden. Gestuurd en  
geregeld wordt deze intelligente gebouwtechniek met in totaal  
116 MIX2 actoren, 2 CHEOPS drive KNX, 55 RAMSES 712 KNX  
afzonderlijke ruimtethermostaten, 29 AMUN 716 KNX CO2-ruimte-
luchtsensoren, 25 PlanoCentro EWH-A KNX aanwezigheidsmelders 
en 7 DALI Gateways KNX. 

Het concept sloeg zo goed aan dat het het MINIHAUS München de 
KNX-gebouwtechniek van Theben 1:1 voor een ander kinderdagver-
blijf gebruikt. 

Gedenkwaardige gebouwautomatisering  

voor MINIHAUS München

95



In het kader van een praktijkseminar hebben de middelbare scholie-
ren hun klaslokaal geautomatiseerd en zich zo tot toekomstige 
KNX-specialisten ontwikkeld. Geleerd hebben ze dat automatisering 
het comfort verhoogt en het energieverbruik verlaagt. Met onder- 
steuning van Syspa Gebäudesystemtechnik GmbH installeerden en 
configureerden zij KNX-componenten, onder andere van Theben. 
Een highlight is de meting van de CO2-concentratie en de lucht-
vochtigheid met de AMUN 716 KNX-ruimteluchtsensor. Daarmee  
krijgt de klas een ventilatieadvies, voordat „benauwde lucht“ de 
concentratie aantast. 

Een thePrema KNX-aanwezigheidsmelder bewaakt de ruimte, scha-
kelt na de les het licht uit en verlaagt de temperatuur. Bovendien 
meet hij met behulp van gerichte lichtmetingen de lichtsterkte bij 
het raam en in de binnenruimte. Zo kunnen de lichtlijn aan de 
raamkant en die aan de binnenkant onafhankelijk van elkaar wor-
den gedimd en de jaloezieën worden aangestuurd. Een thePrema 
Slave dient als aanvullende aanwezigheidsmelder, om de ruimte 
volledig in de gaten te houden. Ook de ruimtetemperatuur wordt 
automatisch geregeld. Een RAMSES 713 S KNX-temperatuursensor 
vervangt de thermostaten. Samen met elektrische thermomotoren 
zorgt hij voor energiezuinig comfort.

KNX maakt niveau – 
bijv. in het Hans-Leinberger-Gymnasium, Landshut 
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theServa verhoogt als honderste deelnemer het comfort van de 
reeds bestaande KNX-installatie in een Oberbergische eengezins-
woning. Waren de waarden tot nu toe door de ETS-programmering 
vast vooraf ingesteld, de eigenaar kan nu vele instellingen met de 
handige miniserver zelf selecteren.

De installatie maakt gebruik van bijna alle theServa functies – van 
de bewaking met drie IP-camera's buiten via diverse tijdregelings-, 
zonnestand- en logische functies tot aan IR-functies zoals de  
bediening van audio- en videoapparaten in de woon- en eetkamer. 
Juist daar zorgen zes scènes in combinatie met de toestanden „blin-

dering“ en „zonwering“ in elke situatie voor een comfortabel gevoel. 
De lichtsterktes en posities van de elf dimbare verlichtingsgroepen, 
van de RGB-LED-band en de drie rolluikaandrijvingen regelen de 
bewoners via de visualisatie per touch en click. 

Het centrale station wordt gevormd door een 24 inch touch-
screen in de keuken van het huis. Andere theServa-clients zijn  
zeven smartphones en tablets met Android en iOS besturings- 
systemen. In totaal beschikt de visualisatie momenteel over 50  
beeldschermpagina's.

Nadere informatie vindt u op www.theben.de/nl/referenties

theServa brengt flexibiliteit
in een eengezinswoning in het Oberbergische
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KNX� �  
 Woning- en gebouwautomatisering

Beschrijving Type Pagina

Schakelactoren

Schakelactoren RMG 4 U KNX/RME 4 U KNX/RM 4 U KNX/RMG 4 I KNX/ RME 4 I KNX/ 
RM 4 I KNX/ RM 8 I KNX RMG 8 S KNX/RME 8 S KNX/RM 8 S KNX/ 
RM 16 S KNX/RMG 8 T KNX/RME 8 T KNX/RM 8 T KNX /RM 16 T KNX

100

Dimactoren

Dimactoren JMG 4 T KNX/JME 4 T KNX/JM 4 T KNX/JM 8 T KNX/ 
JMG 4 T 24V KNX/JME 4 T 24V KNX/JM 4 T 24V KNX/JM 8 T 24V KNX

108

Jaloezieactoren

Jaloezieactoren DMG 2 T KNX/DME 2 T KNX/DMB 1 T KNX/DM 2 T KNX/ 
DM 4 T KNX/DM 4-2 T KNX/DM 8-2 T KNX

112

Dimactoren 1-10 V SMG 2 S KNX/SME 2 S KNX 116

Binaire ingangen

Binaire ingangen BMG 6 T KNX/BME 6 T KNX/BM 6 T KNX/BM 12 T KNX 118

Binaire ingangen impulsdrukker interface TA 2 KNX/TA 4 KNX/TA 6 KNX 120

Verwarming- en klimaatregeling

Multifunctionele display,/Ruimtetemperatuurregelaar/ 
KNX visualisatie

VARIA 826 S KNX/RAMSES 713 S KNX/RAMSES 712 KNX 121

Verwarmingsactoren HMG 6 T KNX/HME 6 T KNX/HM 6 T KNX/HM 12 T KNX/HMT 6 KNX/HMT 12 KNX 124

Elektromotorische stelaandrijving CHEOPS control KNX/CHEOPS drive KNX 127

Sensor CO2 AMUN 716 KNX 128

Ruimtetemperatuurregelaar Fan-Coil/Fan Coil-actor RAMSES 713 FC KNX/FCA 1 KNX/FCA 2 KNX 129

Bewegingsmelders/ Aanwezigheidsmelders

Aanwezigheidsmelders PresenceLight 360 KNX/compact passage KNX/compact passimo KNX/ 
thePrema KNX/theRonda P KNX/PlanoSpot KNX/PlanoCentro KNX/ 
PresenceLight 180 KNX

132

Bewegingsmelders theLuxa P KNX/ SPHINX 331 S KNX/ 
SPHINX 332 S KNX/theMova S360 KNX/theMova P360 KNX/

146

Weerstation, lichtsterktesensoren

Weerstations KNX Meteodata 140 S KNX/Meteodata 139 KNX 154

Lichtsterktesensoren LUNA 134 KNX/LUNA 133 KNX 155

Lichtsterktesensoren/Temperatuursensoren LUNA 131 S KNX 156

Digitale schakelklokken

8-kanaals schakelklokken met jaarprogramma TR 648 top2 RC KNX/TR 648 top2 RC-DCF KNX 158

Gateways

Tijdzender ZS 600 DCF KNX 160

DALI-Gateway KNX plus DALI-.Gateway KNX plus 161

KNX-OpenTherm-Gateway KNX-OT-Box S 162

Systeemapparatuur

Voedingen Voeding S KNX 640 mA/320 mA/160 mA 163

Interface/Lijnkoppelaar Interface IP KNX/Router IP KNX/Interface USB KNX/Lijnkoppelaar S KNX 164

Displayeenheden

KNX klokken OSIRIA KNX 166

KNX visualisatie

KNX visualisatie theServa S110 168



overige technische gegevens op: www.theben.de/nl/product/ Artikelnr. 100

Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Schakelactoren

RMG 4 U KNX� � RME 4 U KNX� � RM 4 U KNX� �

Beschrijving

Algemene functies
 - Schakelactor
 - Schakeltoestand weergave met LED‘s voor 
elk kanaal

 - Handmatige bediening op het apparaat (ook 
zonder busspanning)

 - Schakelfuncties: bijv. AAN/UIT, impuls, AAN/
UIT-vertraging, trappenhuisverlichting met 
voorwaarschuwing

 - Logische functies: bijv. blokkeren, EN, vrijge-
ven, OF

RMG 4 U KNX
 - 4-voudige schakelactor MIX2
 - Basismodule MIX2
 - Uitbreidbaar tot max. 12 kanalen
 - Op een basismodule kunnen maximaal 2 
uitbreidingsmodules MIX of MIX2 worden 
aangesloten

 - Apparaat en busmodule KNX kunnen onaf-
hankelijk van elkaar worden vervangen

 - Afneembare busmodule KNX maakt vervang- 
ing van de apparaten zonder herprogram- 
mering mogelijk

 - De handmatige inbedrijfstelling en de bedie-
ning van de schakelactoren zijn ook zonder 
busmodule KNX mogelijk

RME 4 U KNX
 - 4-voudige schakelactor MIX2
 - Uitbreidingsmodule MIX2
 - Voor de uitbreiding tot max. 12 kanalen

RM 4 U KNX
 - 4-voudige schakelactor FIX1

Productkeuze
Functie Aantal kanalen Type Artikelnr.

Basismodule 4 RMG 4 U KNX 4930223

Uitbreidingsmodule 4 RME 4 U KNX 4930228

FIX1-module 4 RM 4 U KNX 4940223



overige technische gegevens op: www.theben.de/nl/product/ Artikelnr. 101

Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Schakelactoren

Technische specificaties

RMG 4 U KNX RME 4 U KNX RM 4 U KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤4 mA – Busspanning, ≤4 mA

Bedrijfsspanning 110–240 V AC – 110–240 V AC 

Frequentie 50–60 Hz – 50–60 Hz 

Standby verbruik 0,3 W – 0,3 W

Breedte 4 TE

Soort contact Maakcontact, 16 A (cos φ = 1), 3 A (cos φ = 0,6)

TL-lampbelasting (EVSA) 1200 W

Energiespaarlampen 300 W

LED < 2 W 55 W

LED 2-8 W 180 W

LED > 8 W 200 W

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II

Aansluitvoorbeeld

C1
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KNX

L
L
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RMG 4 U KNX, RM 4 U KNX
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RME 4 U KNX
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Schakelactoren

RMG 4 I KNX� � RME 4 I KNX� � RM 8 I KNX� �

Beschrijving

Algemene functies
 - C-Last-schakelactor
 - Met stroomherkenning
 - Voor hogere lampbelastingen
 - Schakeltoestand weergave met LED‘s voor 
elk kanaal

 - Handmatige bediening op het apparaat (ook 
zonder busspanning)

 - Schakelfuncties: bijv. AAN/UIT, impuls, AAN/
UIT-vertraging, trappenhuisverlichting met 
voorwaarschuwing

 - Logische functies: bijv. blokkeren, EN, vrijge-
ven, OF

 - De handmatige inbedrijfstelling en de bedie-
ning van de schakelactoren zijn ook zonder 
busmodule KNX mogelijk

RMG 4 I KNX
 - 4-voudige C-Last-schakelactor MIX2
 - Basismodule MIX2
 - Uitbreidbaar tot max. 12 kanalen
 - Op een basismodule kunnen maximaal 2 
uitbreidingsmodules MIX of MIX2 worden 
aangesloten

 - Apparaat en busmodule KNX kunnen onaf-
hankelijk van elkaar worden vervangen

 - Afneembare busmodule KNX maakt vervang- 
ing van de apparaten zonder herprogram- 
mering mogelijk

RME 4 I KNX
 - 4-voudige C-Last-schakelactor MIX2
 - Uitbreidingsmodule MIX2
 - Voor de uitbreiding tot max. 12 kanalen

RM 4 I KNX
 - 4-voudige C-Last-schakelactor FIX2

RM 8 I KNX
 - 8-voudige C-Last-schakelactor FIX2

Productkeuze
Functie Aantal kanalen Type Artikelnr.

Basismodule 4 RMG 4 I KNX 4930210

Uitbreidingsmodule 4 RME 4 I KNX 4930215

FIX2-module 8 RM 8 I KNX 4940215

FIX1-module 4 RM 4 I KNX 4940210
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Schakelactoren

Technische specificaties

RMG 4 I KNX RME 4 I KNX RM 8 I KNX RM 4 I KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤4 mA – Busspanning, ≤4 mA

Bedrijfsspanning 110–240 V AC 

Frequentie 50–60 Hz 

Standby verbruik 1,3 W 1,1 W 2,4 W 1,3 W

Breedte 4 TE 8 TE 4 TE

Soort contact Maakcontact, 16 A (cos φ = 1), 10 A (cos φ = 0,6)

TL-lampbelasting (EVSA) 1650 W

Energiespaarlampen 410 W

LED < 2 W 75 W

LED 2-8 W 250 W

LED > 8 W 300 W

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II volgens EN 60 669

Aansluitvoorbeeld
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Schakelactoren

RMG 8 S KNX� � RME 8 S KNX� � RM 16 S KNX� �

Beschrijving

Algemene functies
 - Schakelactor
 - De handmatige inbedrijfstelling en de bedie-
ning van de schakelactoren zijn ook zonder 
busmodule KNX mogelijk

 - Schakeltoestand weergave met LED‘s voor 
elk kanaal

 - Handmatige bediening op het apparaat (ook 
zonder busspanning)

 - Schakelfuncties: bijv. AAN/UIT, impuls, AAN/
UIT-vertraging, trappenhuisverlichting met 
voorwaarschuwing

 - Logische functies: bijv. blokkeren, EN, vrijge-
ven, OF

RMG 8 S KNX
 - 8-voudige schakelactor MIX2
 - Basismodule MIX2
 - Uitbreidbaar tot max. 24 kanalen
 - Op een basismodule kunnen maximaal 2 
uitbreidingsmodules MIX of MIX2 worden 
aangesloten

 - Apparaat en busmodule KNX kunnen onaf-
hankelijk van elkaar worden vervangen

 - Afneembare busmodule KNX maakt vervang- 
ing van de apparaten zonder herprogram- 
mering mogelijk

RME 8 S KNX
 - 8-voudige schakelactor MIX2
 - Uitbreidingsmodule MIX2
 - Voor de uitbreiding tot max. 24 kanalen

RM 8 S KNX
 - 8-voudige schakelactor FIX1

RM 16 S KNX
 - 16-voudige schakelactor FIX2

Productkeuze
Functie Aantal kanalen Type Artikelnr.

Basismodule 8 RMG 8 S KNX 4930220

Uitbreidingsmodule 8 RME 8 S KNX 4930225

FIX1-module 8 RM 8 S KNX 4940220

FIX2-module 16 RM 16 S KNX 4940225



overige technische gegevens op: www.theben.de/nl/product/ Artikelnr. 105

Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Schakelactoren

Technische specificaties

RMG 8 S KNX RME 8 S KNX RM 8 S KNX RM 16 S KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤4 mA – Busspanning, ≤4 mA

Bedrijfsspanning 110–240 V AC – 110–240 V AC 

Frequentie 50–60 Hz – 50–60 Hz 

Standby verbruik 0,3 W 0,2 W 0,3 W 0,5 W

Breedte 4 TE 8 TE

Soort contact Maakcontact, 16 A (cos φ = 1), 3 A (cos φ = 0,6)

TL-lampbelasting (EVSA) 1200 W

Energiespaarlampen 300 W

LED < 2 W 55 W

LED 2-8 W 180 W

LED > 8 W 200 W

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II

Aansluitvoorbeeld
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Schakelactoren

RMG 8 T KNX� � RME 8 T KNX� � RM 16 T KNX� �

Beschrijving

Algemene functies
 - Jaloezie- of schakelactor
 - Flexibele kanaalfunctiekeuze: als schakelactor 
of voor de aansturing van aandrijvingen voor 
jaloezieën, zonwerings- en blinderingssyste-
men, dakramen en ventilatiekleppen

 - Schakeltoestand weergave met LED‘s voor 
elk kanaal

 - Handmatige bediening op het apparaat (ook 
zonder busspanning)

RMG 8 T KNX
 - 4-voudige jaloezie- of 8-voudige schakelac-
tor MIX2

 - Basismodule MIX2
 - Uitbreidbaar tot max. 24 kanalen
 - Op een basismodule kunnen maximaal 2 
uitbreidingsmodules MIX of MIX2 worden 
aangesloten

 - Apparaat en busmodule KNX kunnen onaf-
hankelijk van elkaar worden vervangen

 - Afneembare busmodule KNX maakt vervang- 
ing van de apparaten zonder herprogram- 
mering mogelijk

 - De handmatige inbedrijfstelling en de bedie-
ning van de schakelactoren zijn ook zonder 
busmodule KNX mogelijk

RME 8 T KNX
 - 4-voudige jaloezie- of 8-voudige schakelac-
tor MIX2

 - Uitbreidingsmodule MIX2
 - Voor de uitbreiding tot max. 24 kanalen

RM 8 T KNX
 - 4-voudige jaloezie- of 8-voudige schakelac-
tor FIX2

RM 16 T KNX
 - 8-voudige jaloezie- of 16-voudige schakelac-
tor FIX2

Productkeuze
Functie Aantal kanalen Type Artikelnr.

Basismodule 8 RMG 8 T KNX 4930200

Uitbreidingsmodule 8 RME 8 T KNX 4930205

FIX2-module 16 RM 16 T KNX 4940205

FIX1-module – RM 8 T KNX 4940200
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Schakelactoren

Technische specificaties

RMG 8 T KNX RME 8 T KNX RM 16 T KNX RM 8 T KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤4 mA – Busspanning, <4 mA

Bedrijfsspanning 110–240 V AC – 110–240 V AC 

Frequentie 50–60 Hz – 50–60 Hz 

Standby verbruik 0,3 W 0,2 W 0,5 W

Breedte 4 TE 8 TE 4 TE

Soort contact Maakcontact, 16 A (cos φ = 1), 3 A (cos φ = 0,6)

TL-lampbelasting (EVSA) 1200 W

Energiespaarlampen 300 W

LED < 2 W 55 W

LED 2-8 W 180 W

LED > 8 W 200 W

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II volgens EN 60 669

Aansluitvoorbeeld
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Jaloezieactoren

JMG 4 T KNX� � JME 4 T KNX� � JM 8 T KNX� �

Beschrijving

Algemene functies
 - Jaloezieactor
 - Voor de regeling van jaloezieën, rolluiken, 
zonwerings- en blinderingssystemen, dakra-
men en ventilatiekleppen

 - Handmatige bediening op het apparaat (ook 
zonder busspanning)

 - LED-weergave van de schakelstatus Omhoog 
en Omlaag voor elk kanaal

 - Potentiaalvrije contacten voor Omhoog en 
Omlaag per kanaal

 - Kopieerfunctie voor een snelle parametrering
 - De handmatige inbedrijfstelling en de 
bediening van de actoren zijn ook zonder 
busmodule KNX mogelijk

JMG 4 T KNX
 - 4-voudige jaloezieactor MIX2
 - Basismodule MIX2

 - Uitbreidbaar tot max. 12 kanalen
 - Op één basismodule kunnen max. 2 uitbrei-
dingsmodules worden aangesloten

 - Op een basismodule kunnen maximaal 2 
uitbreidingsmodules MIX of MIX2 worden 
aangesloten

 - Apparaat en busmodule KNX kunnen onaf-
hankelijk van elkaar worden vervangen

 - Afneembare busmodule KNX maakt vervang- 
ing van de apparaten zonder herprogram- 
mering mogelijk

 - Willekeurige combinaties van schakelen, 
dimmen, jaloezie- en verwarmingsregeling 
alsmede binaire ingangen

JME 4 T KNX
 - 4-voudige jaloezieactor MIX2
 - Uitbreidingsmodule MIX2
 - Voor de uitbreiding tot max. 12 kanalen

JM 4 T KNX
 - 4-voudige jaloezieactor FIX1

JM 8 T KNX
 - 8-voudige jaloezieactor FIX2

Productkeuze
Functie Aantal kanalen Type Artikelnr.

Basismodule 4 JMG 4 T KNX 4930250

Uitbreidingsmodule 4 JME 4 T KNX 4930255

FIX2-module 8 JM 8 T KNX 4940255

FIX1-module 4 JM 4 T KNX 4940250
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Jaloezieactoren

Technische specificaties

JMG 4 T KNX JME 4 T KNX JM 8 T KNX JM 4 T KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, <4 mA – Busspanning, ≤4 mA

Bedrijfsspanning 110–240 V AC – 110–240 V AC 

Standby verbruik 0,3 W 0,2 W 0,5 W 0,3 W

Frequentie 50–60 Hz – 50–60 Hz 

Breedte 4 TE 8 TE 4 TE

Soort contact Maakcontact, 6 A (cos φ = 1)

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II volgens EN 60 669

Aansluitvoorbeeld
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Jaloezieactoren

JMG 4 T 24V KNX� � JME 4 T 24V KNX� � JM 8 T 24V KNX� �

Beschrijving

Algemene functies
 - Jaloezieactor 24V
 - Voor de regeling van 24V jaloezieën, rollu-
iken, zonwerings- en blinderingssystemen, 
dakramen en ventilatiekleppen

 - Handmatige bediening op het apparaat (ook 
zonder busspanning)

 - LED-weergave van de schakelstatus Omhoog 
en Omlaag voor elk kanaal

 - Potentiaalvrije contacten voor Omhoog en 
Omlaag per kanaal

 - Kopieerfunctie voor een snelle parametrering

JMG 4 T 24V KNX
 - 4-voudige jaloezieactor 24V MIX2
 - Basismodule MIX2
 - Uitbreidbaar tot max. 12 kanalen
 - Op één basismodule kunnen max. 2 uitbrei-
dingsmodules worden aangesloten

 - Op een basismodule kunnen maximaal 2 
uitbreidingsmodules MIX of MIX2 worden 
aangesloten

 - Apparaat en busmodule KNX kunnen onaf-
hankelijk van elkaar worden vervangen

 - Afneembare busmodule KNX maakt vervang- 
ing van de apparaten zonder herprogram- 
mering mogelijk

 - De handmatige inbedrijfstelling en de 
bediening van de actoren zijn ook zonder 
busmodule KNX mogelijk

 - Willekeurige combinaties van schakelen, 
dimmen, jaloezie- en verwarmingsregeling 
alsmede binaire ingangen

JME 4 T 24V KNX
 - 4-voudige jaloezieactor 24V MIX2
 - Uitbreidingsmodule MIX2
 - Voor de uitbreiding tot max. 12 kanalen

JM 4 T 24V KNX
 - 4-voudige jaloezieactor 24V FIX1

JM 8 T 24V KNX
 - 8-voudige jaloezieactor 24V FIX2

Productkeuze
Functie Aantal kanalen Type Artikelnr.

Basismodule 4 JMG 4 T 24V KNX 4930260

Uitbreidingsmodule 4 JME 4 T 24V KNX 4930265

FIX1-module 4 JM 4 T 24V KNX 4940260

FIX2-module 8 JM 8 T 24V KNX 4940265
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Jaloezieactoren

Technische specificaties

JMG 4 T 24V KNX JME 4 T 24V KNX JM 4 T 24V KNX JM 8 T 24V KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, 4 mA – Busspanning, 4 mA

Bedrijfsspanning 110–240 V AC – 110–240 V AC 

Standby verbruik 0,3 W – 0,5 W

Frequentie 50–60 Hz – 50–60 Hz 

Breedte 4 TE 8 TE

Soort contact Wisselcontact, 6 A (cos φ = 1)

Schakelvermogen 6 A (bij 24 V DC)

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Aansluitvoorbeeld
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Dimactoren

DMG 2 T KNX� � DME 2 T KNX� � DM 4 T KNX� �

Beschrijving

DMG 2 T KNX
 - Universele dimactor
 - Voor het dimmen van gloeilampen, LV- en 
HV-halogeenlampen, dimbare LED

 - Ook geschikt voor het dimmen van dimbare 
spaarlampen

 - Ook geschikt voor de aansturing van venti-
latoren

 - Schakeltoestand weergave met LED‘s voor 
elk kanaal

 - Handmatige bediening op het apparaat (ook 
zonder busspanning)

 - Dimvermogen: 400 W/VA per kanaal of 1 x 
800 W/VA in parallelbedrijf

 - Bij gebruik van de dimbooster DMB 1 T KNX 
kan het dimvermogen worden uitgebrei-
de met 300 W/VA. Dimvermogen tot een 
maximum van 2000 W/VA door 4 Booster 
mogelijk

 - Automatische lastherkenning (deactiveer-
baar)

 - Voor R-, L- en C-Last

DMG 2 T KNX
 - 2-voudige universele dimactor MIX2
 - Basismodule MIX2
 - Voor de uitbreiding tot max. 6 kanalen
 - Op een basismodule kunnen maximaal 2 
uitbreidingsmodules MIX of MIX2 worden 
aangesloten

 - Apparaat en busmodule KNX kunnen onaf-
hankelijk van elkaar worden vervangen

 - Afneembare busmodule KNX maakt vervang- 
ing van de apparaten zonder herprogram- 
mering mogelijk

 - De handmatige inbedrijfstelling en de bedie-
ning van de schakelactoren zijn ook zonder 
busmodule KNX mogelijk

 - Schakeltoestand weergave met LED‘s voor 
elk kanaal

 - Handmatige bediening op het apparaat (ook 
zonder busspanning)

DME 2 T KNX
 - 2-voudige universele dimactor MIX2
 - Uitbreidingsmodule MIX2
 - Voor de uitbreiding tot max. 6 kanalen

DM 2 T KNX
 - 2-voudige universele dimactor FIX1

DM 4 T KNX
 - 4-voudige universele dimactor FIX2

DMB 1 T KNX
 - 1-voudige dimvermogensuitbreiding Dim-
booster

 - Voor de uitbreiding van het vermogen van de 
basis- en uitbreidingsmodule van de univer-
sele dimactoren met 300 W/VA per kanaal. 
Dimvermogen tot een maximum van 2000 
W/VA door 4 Booster mogelijk

Productkeuze
Functie Aantal kanalen Type Artikelnr.

Basismodule 2 DMG 2 T KNX 4930270

Uitbreidingsmodule 2 DME 2 T KNX 4930275

FIX2-module 4 DM 4 T KNX 4940275

FIX1-module 2 DM 2 T KNX 4940270

Uitbreidingsmodule Dimmbooster 1 DMB 1 T KNX 4930279

Technische specificaties

DMG 2 T KNX DME 2 T KNX DM 4 T KNX DM 2 T KNX DMB 1 T KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤4 mA – Busspanning, ≤4 mA –

Bedrijfsspanning 230 V AC 

Frequentie 50 Hz 

Standby verbruik 0,9 W 0,6 W 1,5 W – 0,2 W

Breedte 4 TE 8 TE 4 TE 1 TE



overige technische gegevens op: www.theben.de/nl/product/ Artikelnr. 113

Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Dimactoren

DMG 2 T KNX DME 2 T KNX DM 4 T KNX DM 2 T KNX DMB 1 T KNX

Lampsoorten Gloeilampen, LV- en HV-halogeenlampen, dimbare energiespaarlampen en LED
Gloeilampen, LV- en HV-halogeen-

lampen, dimbare LED

Schakelvermogen per kanaal 400 W 300 W/VA

Schakelvermogen in parallelbedrijf 800 W –

Schakelvermogen dimbare 230 V 
LED per kanaal

Faseafsnijding (RC-mode): 400 W 45 W

Schakelvermogen dimbare 230 V 
LED in parallelbedrijf

Faseafsnijding (RC-mode): 800 W 45 W

Schakelvermogen dimbare Energie-
sparlamoen per kanaal

Faseafsnijding (RC-mode): 80 W –

Schakelvermogen dimbare Energie-
sparlamoen in parallelbedrijf

Faseafsnijding (RC-mode): 140 W –

Schakelvermogen min. 5 W

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II volgens EN 60 669

Aansluitvoorbeeld
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Dimactoren

DM 4-2 T KNX� � DM 8-2 T KNX� �

Beschrijving

Algemene functies
 - Universele dimactor
 - Voor het dimmen van gloeilampen, LV- en 
HV-halogeenlampen, dimbare LED

 - Ook geschikt voor het dimmen van dimbare 
spaarlampen

 - Ook geschikt voor de aansturing van venti-
latoren

 - Schakeltoestand weergave met LED‘s voor 
elk kanaal

 - Handmatige bediening op het apparaat  
(ook zonder busspanning)

 - Dimvermogen: 400 W/VA per kanaal of  
1 x 800 W/VA in parallelbedrijf

 - Bij gebruik van de dimbooster DMB 1 T KNX 
kan het dimvermogen worden uitgebrei-
de met 300 W/VA. Dimvermogen tot een 
maximum van 2000 W/VA door 4 Booster 
mogelijk

 - Automatische lastherkenning  
(deactiveerbaar)

 - Voor R-, L- en C-Last

DM 4-2 T KNX
 - 4-voudige universele dimactor FIX1

DM 8-2 T KNX
 - 8-voudige universele dimactor FIX2

Productkeuze
Functie Aantal kanalen Type Artikelnr.

FIX1-module 4 DM 4-2 T KNX 4940280

FIX2-module 8 DM 8-2 T KNX 4940285
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Dimactoren

Technische specificaties

DM 4-2 T KNX DM 8-2 T KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤10 mA Busspanning, ≤17,5 mA

Bedrijfsspanning 230–240 V AC 

Frequentie 50–60 Hz 

Standby verbruik < 1 W

Breedte 4 TE 8 TE

Lampsoorten Gloeilampen, LV- en HV-halogeenlampen, dimbare energiespaarlampen en LED

Gloei-/halogeenlampbelasting 200 W

Schakelvermogen dimbare 230 V LED per 
kanaal

Faseafsnijding (RC-mode): 200 W

Schakelvermogen dimbare 230 V LED in 
parallelbedrijf

Faseafsnijding (RC-mode): 400 W

Schakelvermogen dimbare Energiesparlamoen 
per kanaal

Faseafsnijding (RC-mode): 200 W

Schakelvermogen dimbare Energiesparlamoen 
in parallelbedrijf

Faseafsnijding (RC-mode): 400 W

Schakelvermogen min. 2 W

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II volgens EN 60 669

Aansluitvoorbeeld
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Dimactoren

SMG 2 S KNX� � SME 2 S KNX� �

Beschrijving

Algemene functies
 - 2-voudige 1-10 V besturingseenheid MIX
 - Schakelen en dimmen van verlichting in com-
binatie met elektronische voorschakelappara-
ten (EVA‘s en voorschakelapparaten LED)

 - Op één basismodule kunnen max. 2 uitbrei-
dingsmodules worden aangesloten

 - Kan met alle apparaten uit de MIX-serie 
worden gecombineerd

 - Willekeurige combinaties van schakelen, 
dimmen, jaloezie- en verwarmingsregeling 
alsmede binaire ingangen

 - 1-10 V stuuringangen en één schakeluitgang 
(relaiscontact) per kanaal

 - Schakeltoestand weergave met LED‘s voor 
elk kanaal

 - Handschakelaar met de standen AAN/UIT/
BUS (ook zonder busspanning)

 - Met nuldoorgangschakeling om het  
schakelen van het relais te ontzien

SMG 2 S KNX
 - Basismodule MIX
 - Uitbreidbaar tot max. 6 kanalen

SME 2 S KNX
 - Uitbreidingsmodule MIX
 - Voor de uitbreiding tot max. 6 kanalen

Productkeuze
Functie Aantal kanalen Type Artikelnr.

Basismodule 2 SMG 2 S KNX 4910273

Uitbreidingsmodule 2 SME 2 S KNX 4910274
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Dimactoren

Technische specificaties

SMG 2 S KNX SME 2 S KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤10 mA –

Bedrijfsspanning 230 V AC 

Frequentie 50 Hz 

Standby verbruik 1,6 W

Breedte 4 TE

Soort contact Maakcontact, 16 A, 10 A

Gloei-/halogeenlampbelasting 2500 W

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Aansluitvoorbeeld
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Binaire ingangen

BMG 6 T KNX� � BME 6 T KNX� � BM 12 T KNX� �

Beschrijving

Algemene functies
 - Binaire ingang
 - Schakeltoestand weergave met LED‘s voor 
elk kanaal

 - Handmatige bediening op het apparaat (ook 
zonder busspanning)

BMG 6 T KNX
 - 6-voudige binaire ingang MIX2
 - Basismodule MIX2
 - Uitbreidbaar tot max. 18 kanalen
 - Op een basismodule kunnen maximaal 2 
uitbreidingsmodules MIX of MIX2 worden 
aangesloten

 - Apparaat en busmodule KNX kunnen onaf-
hankelijk van elkaar worden vervangen

 - Afneembare busmodule KNX maakt vervang- 
ing van de apparaten zonder herprogram- 
mering mogelijk

 - De handmatige inbedrijfstelling en de bedie-
ning van de schakelactoren zijn ook zonder 
busmodule KNX mogelijk

BME 6 T KNX
 - 6-voudige binaire ingang MIX2
 - Uitbreidingsmodule MIX2
 - Voor de uitbreiding tot max. 18 kanalen

BM 6 T KNX
 - 6-voudige binaire ingang FIX1

BM 12 T KNX
 - 12-voudige binaire ingang FIX2

Productkeuze
Functie Aantal kanalen Type Artikelnr.

Basismodule 6 BMG 6 T KNX 4930230

Uitbreidingsmodule 6 BME 6 T KNX 4930235

FIX2-module 12 BM 12 T KNX 4940235

FIX1-module 6 BM 6 T KNX 4940230
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Binaire ingangen

Technische specificaties

BMG 6 T KNX BME 6 T KNX BM 12 T KNX BM 6 T KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤4 mA – Busspanning, ≤4 mA

Bedrijfsspanning 110–240 V AC – 110–240 V AC 

Frequentie 50–60 Hz – 50–60 Hz 

Standby verbruik 0,3 W – 0,3 W

Breedte 4 TE 8 TE 4 TE

Spanning/opgenomen stroom ingangen 10 V DC–240 V AC 2 mA

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Aansluitvoorbeeld
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Binaire ingangen

TA 2 KNX� � TA 4 KNX� � TA 6 KNX� �

Beschrijving

Algemene functies
 - Impulsdrukker interface voor binaire ingang/
binaire uitgang

 - Kunnen samen met conventionele impuls-
drukkers/schakelaars in inbouwdozen 
worden gemonteerd

 - Vrije toewijzing van de functies: schakelaar/
impulsdrukker, dimmen, jaloezie, waarde-
gever

 - Ingangen kunnen in uitgangen worden 
omgezet:binaire ingang: potentiaalvrij 
contact/binaire uitgang: 1 mA (low current) 
(LED-types 1 mA)

 - Markering van de aderparen via kleurcodes
 - Uitsparingen aan de zijkant van de behuizing 
voor de bevestigingsklemmen van de scha-
kelaars/impulsdrukker

TA 2 KNX
 - Tweevoudige impulsdrukker interface
 - Kabelaansluiting vierpolig

TA 4 KNX
 - Viervoudige impulsdrukker interface
 - Kabelaansluiting achtpolig

TA 6 KNX
 - Zesvoudige impulsdrukker interface
 - Kabelaansluiting achtpolig

Productkeuze
Type Artikelnr

TA 2 KNX 4969202

TA 4 KNX 4969204

TA 6 KNX 4969206

Technische specificaties

TA 2 KNX TA 4 KNX TA 6 KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤10 mA

Lengte aansluitdraden 25 cm

Uitgang parametrering LED Low current 1 mA (LED-types 1 mA) zonder voorweerstand

Contactspanning 3,3 V

Contactstroom 0,5 mA

Interfaceverlenging max. 5 m

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse III

Aansluitvoorbeeld
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Verwarming- en klimaatregeling

VARIA 826 S KNX� � VARIA 826 S KNX� �

Beschrijving

Algemene functies
 - Multifunctionele display met ruimtetempera-
tuurregelaar

 - Glazen front in wit of zwart
 - Vrij parametreerbaar, voor de weergave 
en regeling van functies, bijv lichtscènes, 
zonweringen

 - Voor de aansturing en regeling van bijv. ver-
warmingen, Fan Coil (ventilatorconvectoren), 
airconditioners

 - Verlichte display en geïntegreerde schakel-
klok

 - Max. 7 verschillende weergavepagina‘s
 - Automatische zomer-/wintertijdomschake-
ling voor de tijd met gangreserve

 - Regelt max. 8 ruimtes door eigen tempera-
tuurprofielen

 - Weekschakelklok met 8 kanalen met max. 3 
verschillende standen, bijv. voor verlichting, 
rolluik, ventilator etc.

 - 3 verwarmingsprogramma‘s
 - Keuze uit constante of 2-puntsregeling
 - Bedrijfsmodi: comfort, standby, nachtverla-
ging, vorstbeveiliging

 - Weersgegevens van het Theben-weerstation 
kunnen worden weergegeven

 - Vrije programmering via de ETS zonder 
„plug-in“

 - Montage in inbouwdoos

Productkeuze
Farbe Type Artikelnr.

Glazen front in wit VARIA 826 S WH KNX 8269210

Glazen front in zwart VARIA 826 S BK KNX 8269211

Technische specificaties

VARIA 826 S WH KNX VARIA 826 S BK KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤15 mA, (<25 mA zonder voeding)

Bedrijfsspanning 230 V AC 

Frequentie 50 Hz 

Standby verbruik 0,4 W

Gangreserve 1,5 jaar

Omgevingstemperatuur +0 °C … +45 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Maattekeningen

128

45.6
18.1

4

93
.4



overige technische gegevens op: www.theben.de/nl/product/ Artikelnr. 122

Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Verwarming- en klimaatregeling

RAMSES 713 S KNX� �

Beschrijving

 - Individuele ruimtetemperatuurregelaar
 - Voor de aansturing van verwarmingsactoren 
of thermomotoren

 - Kan als continu- en als 2-puntsregelaar (ook 
combineerbaar) worden gebruikt

 - Continue PI-regeling configureerbaar voor 
2-traps verwarmen (basis- en tweede trap, 
bijv. vloerverwarming en radiatoren) of 
voor verwarmen en koelen (radiatoren en 
koelplafond)

 - Het leveringspakket omvat 2 draaitoetsen: 
een absolute schaal (gemonteerd) en een 
relatieve schaal (meegeleverd)

 - De offset kan mechanisch of met behulp van 
parameters worden beperkt.

 - Handschakelaar voor aanwezigheid of be-
drijfsmodi: comfort, standby, nachtverlaging, 
vorstbeveiliging

 - 3 binaire ingangen voor conventionele scha-
kelaars/impulsdrukker (schakelen/dimmen, 
jaloezie), ook voor externe temperatuursen-
sor, raamcontact of aanwezigheidssignaal

 - Temperatuursensor kan ter beperking van de 
vloertemperatuur worden aangesloten

 - LED (rood) voor verwarmen, (blauw) voor 
koelen

 - Met geïntegreerde buskoppeling

Productkeuze
Type Artikelnr.

RAMSES 713 S KNX 7139201

Technische specificaties
RAMSES 713 S KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤10 mA

Omgevingstemperatuur +0 °C … +50 °C

Meetbereik temperatuur +0 °C … +40 °C

Instelbereik temperatuur +10 °C … +28 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Zubehör

Temperatuursensor 1
 ↪ Art.Nr.: 9070191

Vloersensor
 ↪ Art.Nr.: 9070321

Maattekeningen

80 27

84



overige technische gegevens op: www.theben.de/nl/product/ Artikelnr. 123

Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Verwarming- en klimaatregeling

RAMSES 712 KNX� �

Beschrijving

 - Individuele ruimtetemperatuurregelaar
 - Voor de aansturing van verwarmingsactoren 
of thermomotoren

 - Kan als continu- en als 2-puntsregelaar (ook 
combineerbaar) worden gebruikt

 - Temperatuursensor kan ter beperking van de 
vloertemperatuur worden aangesloten

 - Objecten voor de bedrijfsmodi Nachtmodus 
(alleen bij „oude“ bedrijfsmodusselectie), 
aanwezigheid, venster/vorst.

 - LED (rood) voor verwarmen

 - 2 binaire ingangen voor conventionele 
schakelaars/impulsdrukker (schakelaar/im-
pulsdrukker, dimmen, jaloezie, waardegever, 
LED-regeling)

 - Ingangen kunnen in uitgangen worden 
omgezet voor de aansluiting van LED‘s (LED-
types 1 mA)

 - Montage in inbouwdozen mogelijk (tem-
peratuursensor met elektronica kan uit de 
behuizing worden verwijderd en bijv. in 
inbouwdozen met van achteren geventileer-
de afdekplaat worden gemonteerd)

 - Met geïntegreerde buskoppeling

Productkeuze
Type Artikelnr.

RAMSES 712 KNX 7129200

Technische specificaties
RAMSES 712 KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤10 mA

Uitgang parametrering LED Low current 1 mA (LED-types 1 mA)

Interfaceverlenging max. 5 m

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Meetbereik temperatuur -20 °C … +60 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Accessoires

Vloersensor
 ↪ Art.Nr.: 9070321

Maattekeningen

� 74

�
 6

7

5

30,8

RAMSES 712 KNX
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Verwarming- en klimaatregeling

HMG 6 T KNX� � HME 6 T KNX� � HM 12 T KNX� �

Beschrijving

Algemene functies
 - Verwarmingsactor
 - Met kortsluitings- en overbelastingsbevei-
liging

 - Er kan een constante of schakelende stel-
grootte worden geselecteerd

 - Klepbeveiligingsfunctie deactiveerbaar
 - Met de modi: Comfort, Stand-by, Nacht- en 
Vorst-/overtemperatuurbeveiliging

 - Omschakeling op zomerregeling mogelijk
 - Schakeltoestand weergave met LED‘s voor 
elk kanaal

 - Handmatige bediening op het apparaat (ook 
zonder busspanning)

HMG 6 T KNX
 - 6-voudige verwarmingsactor basismodule 
MIX2

 - Met 6 temperatuurregelaars (P/PI) voor 
verwarming en koeling

 - Basismodule MIX2

 - Uitbreidbaar tot max. 18 kanalen
 - Voor de aansturing van 6 thermomotoren 
24 V - 240 V AC in 2 groepen met telkens 3 
uitgangen en 450 mA

 - Op een basismodule kunnen maximaal 2 
uitbreidingsmodules MIX of MIX2 worden 
aangesloten

 - Apparaat en busmodule KNX kunnen onaf-
hankelijk van elkaar worden vervangen

 - Afneembare busmodule KNX maakt vervang- 
ing van de apparaten zonder herprogram- 
mering mogelijk

 - De handmatige inbedrijfstelling en de bedie-
ning van de schakelactoren zijn ook zonder 
busmodule KNX mogelijk

HME 6 T KNX
 - 6-voudige verwarmingsactor basismodule 
MIX2

 - Met 6 temperatuurregelaars (P/PI) voor 
verwarming en koeling

 - Uitbreidingsmodule MIX2

 - Voor de uitbreiding tot max. 18 kanalen

HM 6 T KNX
 - 6-voudige verwarmingsactor FIX1
 - Met 5 temperatuurregelaars (P/PI) voor 
verwarming en koeling

 - Voor de aansturing van 6 thermomotoren 
24 V - 240 V AC in 2 groepen met telkens 3 
uitgangen en 450 mA

HM 12 TKNX
 - 12-voudige verwarmingsactor FIX2
 - Met 12 temperatuurregelaars (P/PI) voor 
verwarming en koeling

 - Voor de aansturing van 12 thermomotoren 
24 V - 240 V AC in 4 groepen met telkens 3 
uitgangen en 450 mA

Productkeuze
Functie Aantal kanalen Type Artikelnr.

Basismodule 6 HMG 6 T KNX 4930240

Uitbreidingsmodule 6 HME 6 T KNX 4930245

FIX2-module 12 HM 12 T KNX 4940245

FIX1-module 6 HM 6 T KNX 4940240
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Verwarming- en klimaatregeling

Technische specificaties

HMG 6 T KNX HME 6 T KNX HM 12 T KNX HM 6 T KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤4 mA – Busspanning, ≤12 mA Busspanning, ≤4 mA

Bedrijfsspanning 110–240 V AC – 110–240 V AC 

Frequentie 50–60 Hz – 50–60 Hz 

Standby verbruik 0,3 W 0,2 W 0,5 W

Breedte 4 TE 8 TE 4 TE

Schakeluitgang Niet potentiaalvrij

Uitgang Triac, 0,45 A

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II volgens EN 60 669

Accessoires

Thermomotor ALPHA 5 230 V
 ↪ Art.Nr.: 9070441

Thermomotor ALPHA 5 24 V
 ↪ Art.Nr.: 9070442

Aansluitvoorbeeld
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Woning- en gebouwautomatisering
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HMT 6 KNX� �

Beschrijving

 - Verwarmingsactor voor het regelen van 
thermomotoren (24 V)

 - Montage direct op de wand of op rail
 - Netstekker op de transformator voor eenvou-
dige installatie

 - Schroefloze steekklemtechniek
 - Geïntegreerde voedingsspanning voor max. 
13 thermomotoren

 - Geruisloze halfgeleiderschakelaar (Triac)
 - Voor integratie in ketelregeling
 - Er kan een constante of schakelende stel-
waarde worden geselecteerd

HMT 6 KNX
 - 6-voudig

HMT 12 KNX
 - 12-voudig

Productkeuze
Type Artikelnr.

HMT 6 KNX 4900273

HMT 12 KNX 4900274

Technische specificaties

HMT 6 KNX HMT 12 KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤ 10 mA

Bedrijfsspanning 230 V AC

Standby verbruik 4 W

Frequentie 50–60 Hz

Aantal kanalen 6 12

Uitgang Triac

Zekering T 2 A

Omgevingstemperatuur -5 °C … +50 °C

Beschermingsgraad IP 20

Schutzklasse II volgens EN 60 730-1

Accessoires

Thermomotor ALPHA 5 24 V
 ↪ Art.Nr.: 9070442

Maattekeningen

302

75

7070

HMT 6 KNX, HMT 12 KNX

Aansluitvoorbeeld
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Woning- en gebouwautomatisering
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CHEOPS control KNX� � CHEOPS drive KNX� �

Beschrijving

Algemene functies
 - Elektromotorische stelaandrijving voor ver-
warmingskleppen of voor de aansturing van 
verwarmingskleppen

 - Eenvoudig montage door vastklikken op 
ventieladapter

 - Weergave van de verstelhoogte van het 
ventiel

 - Automatische herkenning van de verstel- 
hoogte van het ventiel

 - Toepassing in verwarmingscircuit is mogelijk

 - Geïntegreerde buskoppeling
 - Met zomerregeling en klepbescherming
 - 2 verschillende ventieladapters meegeleverd 
(VA 10, VA 78)

CHEOPS control KNX
 - Zelfstandige ruimtetemperatuurregeling en 
geïntegreerde temperatuursensor

 - Handmatige bediening op het apparaat via  
2 toetsen mogelijk

 - Weergave via LED‘s (rood/blauw voor  
warmer/kouder)

 - Configureerbaar als: verwarmingsregeling 
(constante regeling), 2-traps verwarmen, 
verwarmen en koelen

 - 2 ingangen voor bijv. raamcontact, aanwezig-
heidsmelder, afstandssensor (9070191)

CHEOPS drive KNX
 - Zonder geïntegreerde regeling
 - Weergave via LED‘s (rood)
 - 2 ingangen voor bijv. raamcontact, aanwezig-
heidsmelder

Productkeuze
Type Artikelnr.

CHEOPS control KNX 7329201

CHEOPS drive KNX 7319200

Technische specificaties

CHEOPS control KNX CHEOPS drive KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤ 10 mA

Maximale verstelling 7,5 mm

Opgave stelkracht 120 N

Omgevingstemperatuur 0 °C … +50 °C

Afmeting 50 mm, 82 mm, 65 mm

Beschermingsklasse III volgens EN 60730-2-14

Beschermingsgraad IP 20 IP 21

Accessoires

Temperatuursensor 1
CHEOPS control KNX

 ↪ Art.Nr.: 9070191

Ventieladapter VA 80
 ↪ Art.Nr.: 9070437

Maattekeningen

82
,5 80
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64,7
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Woning- en gebouwautomatisering
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AMUN 716 KNX� �

Beschrijving

 - CO2-sensor
 - Meet de CO2-concentratie, relatieve vochtig-
heid en temperatuur

 - Drie onafhankelijke parametreerbare 
drempelwaarden voor CO2-concentratie en 
relatieve vochtigheid

 - Eén drempelwaarde voor de temperatuur
 - Bij onder- resp. overschrijden van de drem-
pelwaarden kan een actie worden uitgevoerd 
(zenden, prioriteit, schakelen, waarde)

 - Weergave van de bereikte drempelwaarden 
van de CO2-concentratie en relatieve vochtig-
heid door meerkleurige LED‘s

 - CO2-instelbereik van 500 tot 2250 ppm 
(drempelwaarde)

 - Relatieve vochtigheid van 1 % t/m 100 %
 - „Fysieke waarde“ van 0–9999 ppm
 - Voeding via KNX-busspanning, geen 230 V - 
netvoeding noodzakelijk

Productkeuze
Type Artikelnr.

AMUN 716 KNX 7169200

Technische specificaties
AMUN 716 KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤10 mA

Meetbereik CO2 300–9999 ppm 

Meetbereik temperatuur +0 °C … +40 °C

Meetbereik luchtvochtigheid 20–80 % rV linear

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse III volgens EN 60 730-1

Maattekeningen

� 74
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AMUN 716 KNX
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Woning- en gebouwautomatisering
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RAMSES 713 FC KNX� �

Beschrijving

 - Individuele ruimtetemperatuurregelaar 
Fan-Coil

 - Voor de aansturing van Fan-Coil (ventilator-
convectoren)

 - Constante PI-regelaar voor verwarmen en 
koelen

 - Het leveringspakket omvat 2 draaitoetsen: 
een absolute schaal (gemonteerd) en een 
relatieve schaal (meegeleverd)

 - De Offset kan mechanisch of met behulp van 
parameters worden beperkt

 - Druktoets voor bedrijfsmodi UIT, Auto, venti-
latorstand 1, 2, 3

 -  3 binaire ingangen voor conventionele scha-
kelaars/impulsdrukker (schakelen/dimmen, 
jaloezie), ook voor externe temperatuursen-
sor, raamcontact of aanwezigheidssignaal

 - LED (rood) voor verwarmen, (blauw) voor 
koelen

 - Met geïntegreerde buskoppeling

Productkeuze
Type Artikelnr.

RAMSES 713 FC KNX 7139202

Technische specificaties
RAMSES 713 FC KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤10 mA

Omgevingstemperatuur +0 °C … +50 °C

Meetbereik temperatuur +0 °C … +40 °C

Instelbereik temperatuur +10 °C … +28 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Accessoires

Temperatuursensor 1
 ↪ Art.Nr.: 9070191

Maattekeningen

80 27

84

RAMSES 713 FC KNX
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FCA 1 KNX� � FCA 2 KNX� �

Beschrijving

Algemene functies
 - Fan Coil-actor
 - Voor het regelen van Fan-Coil (ventilator- 
convectoren)

 - Voor 2- en 4-leidingsystemen
 - Voor max. drie ventilatorstanden
 - Extra relais voor elektrische verwarmings- 
registers of koelregisters

 - Potentiaalvrije ingang voor raamcontact of 
temperatuursensor

 - Potentiaalvrije ingang voor condenswater-
bewaking

 - Weergave van de bedrijfstoestand met  
9 LED‘s

 - Handmatige bediening op het apparaat 
(ventilatorstanden, omschakelen tussen 
verwarmen en koelen)

 - Aanpassing van de gewenste koelwaarde 
afhankelijk van de buitentemperaturen

 - Potentiaalvrij schakelcontact naar keuze voor 
koel- of verwarmingsregister

 - Met noodprogramma

FCA 1 KNX
 - Voor 2-punts- en 3-puntskleppen

FCA 2 KNX
 - Ook facultatief met 0-10V ventilatorregeling
 - Voor proportionele 0-10 V puntskleppen

Productkeuze
Type Artikelnr.

FCA 1 KNX 4920200

FCA 2 KNX 4920210

Technische specificaties

FCA 1 KNX FCA 2 KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤10 mA Busspanning, ≤8 mA

Bedrijfsspanning 220–230 V AC 100–240 V AC 

Frequentie 50–60 Hz 

Standby verbruik 1,9 W –

Breedte 4 TE

Soort contact Triac Maakcontact

Schakelvermogen extra relais 16 A

Schakelvermogen ventilatorrelais 8 A 6 A

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1
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Accessoires

Vloersensor
 ↪ Art.Nr.: 9070321

Aansluitvoorbeeld

+°C

L N S1 S2

N
L
L

S3 LS

E1 E2

V2+ V2– LV2 LV1 V1+ V1– LC1 C1

M M

FCA 1 KNX

UB

0...10 V DC

M
UB

0...10 V DC

M
UB

0...10 V DC

L N S1 S2

N
L1
L2

S3 LS

E1 E2

V1+ V2+ GND GND F+ LC1 C1

FCA 2 KNX

M
UB

0...10 V DC

L N S1 S2

N
L1
L2

S3 LS

E1 E2

V1+ V2+ GND GND F+ LC1 C1

FCA 2 KNX

M
UB

0...10 V DC

M
UB

0...10 V DC

L N S1 S2

N
L1
L2

S3 LS

E1 E2

V1+ V2+ GND GND F+ LC1 C1

FCA 2 KNX



overige technische gegevens op: www.theben.de/nl/product/ Artikelnr. 132
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KNX� �, Aanwezigheidsmelders

PresenceLight 360B-KNX

Beschrijving

 - Aanwezigheidsmelder (PIR)
 - Vierkant detectiebereik
 - Plafondmontage
 - Het vierkante detectiebereik maakt een be-
trouwbaar en eenvoudig ontwerp mogelijk

 - Aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke 
regeling voor verlichtings- en HVAC-syste-
men

 - Ruimtecorrectiefactor voor aanpassing aan 
plaatselijke lichtomstandigheden

 - Lichtsturing naar keuze vol- of halfautoma-
tisch

 - Aansluitmogelijkheid voor impulsdrukker of 
schakelaar voor handmatige schakeling met 
automatische herkenning

 - Instelmogelijkheid van de detectiegevoelig-
heid

 - Parameters op afstand instelbaar

 - Montage met mechanische vergrendeling
 - Lichtsturing met helderheidsdrempel en 
zelflerende nalooptijd

 - Impulsfunctie voor trappenhuis-tijdscha-
kelaar

 - Aanwezigheidsuitgang met inschakelvertra-
ging en nalooptijd

 - Ruimtebewaking met selectieve bewegings-
detectie

 - Parameters uitleesbaar voor wijzigingen 
achteraf

 - De testfunctie dient ter controle van het 
detectiebereik en het ingestelde lichtsterkte

 - Management-afstandsbediening SendoPro 
868-A (optie)

 - Gebruikersafstandsbediening theSenda S 
(optie)

Productkeuze
Soort montage Kleur Type Artikelnr.

Plafondmontage Polarwit (vgl. op RAL 9010) PresenceLight 360B-KNX WH 2009000

Technische specificaties

PresenceLight 360B-KNX WH

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ca. 13 mA

Montagehoogte 2–3 m 

Instelbereik lichtsterkte 5–2000 lx 

Nalooptijd Licht 30 s–60 min

Stand-by-tijd licht 30 s–60 min , on, inactief

Nalooptijd Aanwezigheid 10 s-120 min

Inschakelvertraging aanwezigheid 10 s–30 min / inactief

Omgevingstemperatuur -10 °C … +50 °C

Kleur Polarwit (vgl. op RAL 9010)

Beschermingsgraad IP 54
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Detectiebereik (Vierkant)

Montage 
hoogte (A)

Zittend (S) Bewegend (T)

2 m 9 m² | 3 m x 3 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m

2,5 m 16 m² | 4 m x 4 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

3 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m

3,5 m – 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m

A

S T

Accessoires

Opbouwhuis PresenceLight
 ↪ Art.Nr.: 9070513

SendoPro 868-A
 ↪ Art.Nr.: 9070675

QuickSafe beschermkorf
 ↪ Art.Nr.: 9070531

theSenda P
 ↪ Art.Nr.: 9070910

theSenda S
 ↪ Art.Nr.: 9070911

Opbouwhuis PresenceLight SR
 ↪ Art.Nr.: 9070635

Opbouwhuis PresenceLight BK
 ↪ Art.Nr.: 9070634

Huis  PresenceLight 360 SR
 ↪ Art.Nr.: 9070631

Huis PresenceLight 360 BK
 ↪ Art.Nr.: 9070632

Maattekeningen
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Aanwezigheidsmelders

compact passimo KNX� � compact passage KNX� �

Beschrijving

Algemene functies
 - Aanwezigheidsmelder (PIR)
 - Mixlichtmeting
 - Het vierkante/rechthoekige detectiebereik 
maakt een betrouwbaar en eenvoudig ont-
werp mogelijk

 - Twee uitgangen Licht voor de regeling van 
twee lichtgroepen

 - Schakelen of constante lichtregeling
 - Op vol- of halfautomatisch om te schakelen
 - Uitgang Aanwezigheid voor de HVAC-rege-
ling met inschakelvertraging en nalooptijd

 - Ruimtebewaking
 - Geïntegreerde buskoppeling
 - Serviceafstandsbediening SendoPro 868-A 
(optioneel)

 - Gebruikersafstandsbediening clic (optioneel)
 - In de bedrijfsmodus „Schakelen“ wordt de 
verlichting bij duisternis en aanwezigheid 
ingeschakeld en bij voldoende lichtsterkte of 
afwezigheid uitgeschakeld. In de bedrijfs-
modus „Constante lichtregeling“ regelt de 
melder het kunstmatige licht daglichtafhan-
kelijk op een constante lichtsterkte

 - De zelflerende nalooptijd past zich aan het 
gebruikersgedrag aan

 - Vol- of halfautomatisch: in de bedrijfsmodus 
„volautomatisch“ wordt de verlichting afhan-
kelijk van de aanwezigheid en lichtsterkte 
automatisch in- en uitgeschakeld. In de 
bedrijfsmodus „halfautomatisch“ moet de 
verlichting altijd handmatig worden inge-
schakeld, terwijl de uitschakeling automa-
tisch plaatsvindt

 - De uitgang Bewaking is minder gevoelig en 
registreert met hoge betrouwbaarheid de 
aanwezigheid van personen

 - De uitgang Lichtsterkte stelt de lichtsterkte 
ter beschikking voor visualisatiedoeleinden

 - De Master- of Slavemodus wordt door instel-
ling van de parameters gekozen

 - De testfunctie dient ter controle van het 
detectiebereik en het instellen van de 
parameters

compact passage KNX
 - Rechthoekig detectiebereik voor gangen

compact passimo KNX
 - Rechthoekig detectiebereik voor maga-
zijngangen met een duidelijk afbakening 
loodrecht onder de aanwezigheidsmelder

Productkeuze
Soort montage Kleur Type Artikelnr.

Plafondmontage Polarwit (vgl. op RAL 9010) compact passage KNX 2019290

Zwart (vgl. op RAL 9005) compact passage KNX BK 2019803

Zilver (vgl. op RAL 9006) compact passage KNX SR 2019804

Polarwit (vgl. op RAL 9010) compact passimo KNX WH 2019280

Zwart (vgl. op RAL 9005) compact passimo KNX BK 2019809

Zilver (vgl. op RAL 9006) compact passimo KNX SR 2019810

Technische specificaties

compact passage KNX/compact passimo KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ca. 8 mA

Montagehoogte 2–6 m 

Instelbereik lichtsterkte 10–1500 lx 

Nalooptijd Licht 30 s–20 min

Stand-by-tijd licht 0 s–60 min 

Nalooptijd Aanwezigheid 30 s–120 min

Inschakelvertraging aanwezigheid 0 s–30 min 

Omgevingstemperatuur +0 °C … +50 °C

Beschermingsgraad IP 40
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Detectiebereik compact passage KNX

Montage 
hoogte (A)

Dwars op (t) Recht op (r)

2 m 56 m² | 16 m x 3,5 m ± 1,5 m 56 m² | 16 m x 3,5 m ± 1,5 m

2,5 m 88 m² | 22 m x 4 m ± 1,5 m 72 m² | 18 m x 4 m ± 1,5 m

3 m 135 m² | 30 m x 4,5 m ± 1,5 m 90 m² | 20 m x 4,5 m ± 1,5 m

3,5 m 150 m² | 30 m x 5 m ± 1,5 m 100 m² | 20 m x 5 m ± 1,5 m

4 m 150 m² | 30 m x 5 m ± 2 m 100 m² | 20 m x 5 m ± 2 m

4,5 m 150 m² | 30 m x 5 m ± 2 m 100 m² | 20 m x 5 m ± 2 m

5 m 150 m² | 30 m x 5 m ± 2,5 m 100 m² | 20 m x 5 m ± 2,5 m

6 m 150 m² | 30 m x 5 m ± 2,5 m 100 m² | 20 m x 5 m ± 2,5 m

A

r
t

r
t

Detectiebereik compact passimo KNX

Montage 
hoogte (A)

Dwars op (t) Recht op (r)

2 m 28 m² | 8 m x 3,5 m ± 1,5 m 28 m² | 8 m x 3,5 m ± 1,5 m

2,5 m 44 m² | 11 m x 4 m ± 1,5 m 36 m² | 9 m x 4 m ± 1,5 m

3 m 68 m² | 15 m x 4,5 m ± 1,5 m 45 m² | 10 m x 4,5 m ± 1,5 m

3,5 m 75 m² | 15 m x 5 m ± 1,5 m 50 m² | 10 m x 5 m ± 1,5 m

4 m 75 m² | 15 m x 5 m ± 2 m 50 m² | 10 m x 5 m ± 2 m

4,5 m 75 m² | 15 m x 5 m ± 2 m 50 m² | 10 m x 5 m ± 2 m

5 m 75 m² | 15 m x 5 m ± 2,5 m 50 m² | 10 m x 5 m ± 2,5 m

6 m 75 m² | 15 m x 5 m ± 2,5 m 50 m² | 10 m x 5 m ± 2,5 m

A

r
t

r
t

Accessoires

Opbouwhuis compact
 ↪ Art.Nr.: 9070514

SendoPro 868-A
 ↪ Art.Nr.: 9070675

Plafondinbouwdoos 73A
 ↪ Art.Nr.: 9070917

clic
 ↪ Art.Nr.: 9070515

QuickSafe beschermkorf
 ↪ Art.Nr.: 9070531

Opbouwhuis compact BK
 ↪ Art.Nr.: 9070637

Opbouwhuis compact SR
 ↪ Art.Nr.: 9070638

Maattekeningen

63

33

45

17,5

44

19

29
,5

75

10
2,

5

102,5 25

60

� 70

56
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theRonda P360 KNX UP WH

Beschrijving

 - Aanwezigheidsmelder (PIR)
 - Rond detectiebereik 360°, tot Ø 24 m  
(452 m2)

 - 2 kanalen licht en 2 kanalen aanwezigheid
 - 2 kanalen licht C1, C2 met 1 lichtmeting
 - 2 aanwezigheidskanalen apart met offset 
instelbaar

 - Adaptieve 1-kanaal-lichtmeting
 - Mixlichtmeting geschikt voor LED‘s, fluore-
scentielampen (FL/PL/ESL), halogeen- en 
gloeilampen

 - Vol of halfautomatisch gebruik, omschakel-
baar

 - Bedrijfsmodus schakelen of constante licht-
regeling met stand-by-functie

 - Dimbare verlichting in schakelmodus met 
stand-by-functie

 - Lichtsterkte-schakelwaarde resp. gewenste 
waarde instelbaar in Lux via parameter, 
object en afstandsbediening

 - Teach-In van de lichtsterkte-schakelwaarde 
resp. gewenste waarde

 - Instelling van de ruimtecorrectiefactor ter 
compensatie van de lichtsterktemeting

 - Nalooptijd licht instelbaar via parameter, 
object of afstandsbediening

 - Inschakelvertraging en nalooptijd aanwezig-
heid instelbaar

 - Detectiegevoeligheid instelbaar
 - Zelflerende nalooptijd
 - Verkorten van de nalooptijd bij kortere  
aanwezigheid (korte aanwezigheid)

 - Scènefuncties
 - Testmodus om de werking en het detectie- 
bereik te controleren

 - Parallelschakeling van meerdere melders in 
Master/Slave of Master/Master mogelijk

 - Beperking van het detectiebereik door  
segmenten mogelijk

 - Handbediening door telegram of afstands-
bediening

 - Plafondinbouw in inbouwdoos
 - Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam
 - Gebruikersafstandsbediening en service- 
afstandsbediening (optie)

Productkeuze
Soort montage Kleur Type Artikelnr.

Plafondmontage Wit theRonda P360 KNX UP WH 2089000

 Grijs theRonda P360 KNX UP GR 2089001

Technische specificaties

theRonda P360 KNX UP

Bedrijfsspanning KNX Busspanning

Montagehoogte 2–10 m 

Minimale hoogte > 1,7 m

Instelbereik lichtsterkte 30–3000 lx 

Nalooptijd Licht 30 s–60 min

Nalooptijd Aanwezigheid 10 s–120 min

Inschakelvertraging aanwezigheid 10 s–30 min / inactief

Omgevingstemperatuur -15 °C … +50 °C

Beschermingsgraad IP 54 (in ingebouwde toestand)
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Detectiebereik (Rond)

Montage 
hoogte (A)

Zittend (S) Dwars op (T)

2 m 16 m² | 4,5 m 380 m² | 22 m

2,5 m 24 m² | 5,5 m 415 m² | 23 m

3 m 28 m² | 6 m 452 m² | 24 m

3,5 m 38 m² | 7 m 452 m² | 24 m

6 m – 452 m² | 24 m

10 m – 491 m² | 25 m

A

S T

Accessoires

Opbouwhuis 110A WH
 ↪ Art.Nr.: 9070912

theSenda P
 ↪ Art.Nr.: 9070910

theSenda S
 ↪ Art.Nr.: 9070911

SendoPro 868-A
 ↪ Art.Nr.: 9070675

QuickSafe beschermkorf
 ↪ Art.Nr.: 9070531

Afdekclip
 ↪ Art.Nr.: 9070921

Plafondinbouwdoos 73A
 ↪ Art.Nr.: 9070917

Opbouwhuis 110A GR
 ↪ Art.Nr.: 9070913

Maattekeningen

Ø1
10

81

46
24
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thePrema P360 KNX UP thePrema S360 KNX UP

Beschrijving

Algemene functies
 - Aanwezigheidsmelder (PIR)
 - Mixlichtmeting geschikt voor LED‘s, fluore-
scentielampen (FL/PL/ESL), halogeen- en 
gloeilampen

 - Vol of halfautomatisch gebruik, omschakel-
baar

 - Bedrijfsmodus schakelen of constante licht-
regeling met stand-by-functie

 - Dimbare verlichting in schakelmodus met 
stand-by-functie

 - Lichtsterkte-schakelwaarde resp. gewenste 
waarde instelbaar in Lux via parameter, 
object en afstandsbediening

 - Teach-In van de lichtsterkte-schakelwaarde 
resp. gewenste waarde

 - Instelling van de ruimtecorrectiefactor ter 
compensatie van de lichtsterktemeting

 - Nalooptijd licht instelbaar via parameter, 
object of afstandsbediening

 - Inschakelvertraging en nalooptijd aanwezig-
heid instelbaar

 - Detectiegevoeligheid instelbaar
 - Zelflerende nalooptijd
 - Verkorten van de nalooptijd bij kortere  
aanwezigheid (korte aanwezigheid)

 - Scènefuncties
 - Zeer eenvoudige instelling van het energie-
besparingsgedrag met de nieuwe „eco 
plus“-functie

 - Testmodus om de werking en het detectie- 
bereik te controleren

 - Parallelschakeling van meerdere melders in 
Master/Slave of Master/Master mogelijk

 - Gebruikersafstandsbediening en service- 
afstandsbediening (optie)

 - Ruimtebewaking

 - * Volgens de garantie voorwaarden,  
zie www.theben.de/nl/garantie

thePrema P360 KNX
 - Vierkant detectiebereik 360° (tot 100 m2) 
voor een veilig en eenvoudig ontwerp

 - 3 kanalen licht en 2 kanalen aanwezigheid
 - 2 kanalen licht C1, C2 met 2 lichtmetingen en 
extra lichtkanaal C3 zonder lichtafhankelijke 
uitschakeling

 - 2 aanwezigheidskanalen apart instelbaar
 - Adaptieve 3-kanaal-lichtmeting

thePrema S360 KNX
 - Vierkant detectiebereik 360° (tot 64 m2)  
voor een veilig en eenvoudig ontwerp

 - 2 kanalen licht C1, C2 met 1 lichtmeting
 - 2 aanwezigheidskanalen C4, C5 apart 
instelbaar

 - Adaptieve 1-kanaal-lichtmeting

Productkeuze
Soort montage Kleur Type Artikelnr.

Plafondmontage Wit thePrema P360 KNX UP WH 2079000

 Grijs thePrema P360 KNX UP GR 2079001

Wit thePrema S360 KNX UP WH 2079500

 Grijs thePrema S360 KNX UP GR 2079501

Technische specificaties

thePrema P360 KNX UP thePrema S360 KNX UP

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ca. 9 mA Busspanning, ca. 8 mA

Montagehoogte 2–10 m 2–3,5 m 

Minimale hoogte > 1,7 m

Instelbereik lichtsterkte 5–3000 lx 

Nalooptijd Licht 30 s–60 min
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thePrema P360 KNX UP thePrema S360 KNX UP

Nalooptijd Aanwezigheid 10 s–120 min

Inschakelvertraging aanwezigheid 10 s–30 min / inactief

Omgevingstemperatuur +0 °C … +50 °C

Beschermingsgraad IP 40 (in ingebouwde toestand)

Detectiebereik thePrema P360 KNX (Vierkant)

Montage 
hoogte (A)

Zittend (S) Bewegend (T)

2 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

2,5 m 36 m² | 6 m x 6 m 64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m

3 m 49 m² | 7 m x 7 m 81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m

3,5 m 64 m² | 8 m x 8 m 100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m

6 m – 144 m² | 12 m x 12 m ± 1,5 m

10 m – 400 m² | 20 m x 20 m ± 2 m

A

S T

Detectiebereik thePrema S360 KNX (Vierkant)

Montage 
hoogte (A)

Zittend (S) Bewegend (T)

2 m 9 m² | 3 m x 3 m 20 m² | 4 m x 4 m ± 0,5 m

2,5 m 16 m² | 4 m x 4 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

3 m 25 m² | 5 m x 5 m 49 m² | 7 m x 8 m ± 1 m

3,5 m – 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m

A

S T

Accessoires

Opbouwhuis 110B WH
 ↪ Art.Nr.: 9070918

theSenda P
 ↪ Art.Nr.: 9070910

theSenda S
 ↪ Art.Nr.: 9070911

Opbouwhuis 110B GR
 ↪ Art.Nr.: 9070919

SendoPro 868-A
 ↪ Art.Nr.: 9070675

QuickSafe beschermkorf
 ↪ Art.Nr.: 9070531

Plafondinbouwdoos73A
 ↪ Art.Nr.: 9070917

Maattekeningen

Ø 110

29

6

16
42

thePrema P360 KNX

Ø 110

29

6

16
37

thePrema S360 KNX
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PlanoSpot 360 KNX DE WH

Beschrijving

PlanoSpot 360 KNX DE WH
 - Aanwezigheidsmelder (PIR)
 - Vlak ontwerp, met verwisselbaar afdekraam 
in verschillende kleuren

 - Vierkant detectiebereik 360° (tot 64 m2) voor 
een veilig en eenvoudig ontwerp

 - Automatische aanwezigheids- en lichtsterk-
teafhankelijke regeling van verlichting en 
HVAC

 - Twee verschillend grote detectiebereiken 
voor een grotere flexibiliteit. Instelbaar via 
parameters of afstandsbediening

 - Handmatige instelling van het detectiebereik 
(draai-installatie)

 - Menglichtmeting geschikt voor fluorescen-
tielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloei-
lampen en leds

 - 3 gerichte lichtmetingen
 - 2 kanalen licht C1, C2 met twee lichtme-
tingen en een extra lichtkanaal C3 zonder 
invloed van lichtsterkte

 - Schakelen of continu-lichtregeling met 2 
autonome regelingen en stand-by-functie 
(oriëntatielicht)

 - Schakelen met dimbare verlichting
 - Vol- of halfautomatisch
 - Lichtsterkte-schakelwaarde resp. gewenste 
lichtsterkte in lux via parameters, object of 
afstandsbediening instelbaar

 - Inleren van de lichtsterkte-schakelwaarde 
resp. gewenste lichtsterkte

 - Nalooptijd licht instelbaar
 - Zelflerende nalooptijd instelbaar via parame-
ters, object of afstandsbediening

 - Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwe-
zigheid (kortdurende aanwezigheid)

 - Handmatige oversturing met telegram of 
afstandsbediening

 - 2 kanalen aanwezigheid C4, C5, afzonderlijk 
parametreerbaar

 - Inschakelvertraging en nalooptijd instelbaar
 - Ruimtebewaking met selectieve bewegings-
registratie

 - Instelling van de ruimtecorrectiefactor voor 
compensatie lichtsterktemeting

 - Instelbare gevoeligheid 
 - Zeer eenvoudige instelling van het ener-
giebesparingsgedrag met de nieuwe „eco 
plus“-functie

 - Testmodus ter controle van functie en 
detectiebereik

 - Scènes
 - Parallelschakeling van meerdere aanwe-
zigheidsmelders (master/slave of master/
master)

 - Montage in holle plafonds met veren
 - Plafondopbouw mogelijk met AP-raam 
(optioneel)

 - Gebruikersafstandsbediening „theSenda S“ 
(optioneel)

 - Managementafstandsbediening „SendoPro“ 
(optioneel)

 - Installatieafstandsbediening „theSenda P“ 
(optioneel)

PlanoSpot 360 KNX S DE WH
Hoe PlanoSpot 360 KNX DE WH, echter:
 - Zonder handmatige instelling van het detec-
tiebereik (draai-installatie)

Productkeuze
Soort montage Kleur Type Artikelnr.

Plafondinbouw Polarwit (vgl. op RAL 9010) PlanoSpot 360 KNX DE WH 2039100

Polarwit (vgl. op RAL 9010) PlanoSpot 360 KNX S DE WH 2039300

Technische specificaties

PlanoSpot 360 KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ca. 8 mA

Montagehoogte 2–3 m 

Minimale hoogte > 1,7 m

Instelbereik lichtsterkte 10–3000 lx 

Nalooptijd licht 30 s–60 min

Stand-by-tijd licht 30 s–60 min , on, inactief

Stand-by lichtsterkte 1–25 % 

Nalooptijd aanwezigheid 10 s–120 min

Inschakelvertraging aanwezigheid 10 s–30 min / inactief

Omgevingstemperatuur +0 °C … +50 °C

Beschermingsgraad IP 20
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Detectiebereik (Vierkant)

Detectiebereik standaard

Montage 
hoogte (A)

Zittend (S) Bewegend (T)

2 m 9 m² | 3 m x 3 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m

2,5 m 16 m² | 4 m x 4 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

3 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m

3,5 m – 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m

Detectiebereik gereduceerd

Montage 
hoogte (A)

Zittend (S) Bewegend (T)

2 m 4 m² | 2 m x 2 m 4,4 m² | 2,1 m x 2,1 m ± 0,5 m

2,5 m 6,3 m² | 2,5 m x 2,5 m 9 m² | 3 m x 3 m ± 0,5 m

3 m 9 m² | 3 m x 3 m 14,4 m² | 3,8 m x 3,8 m ± 1 m

3,5 m – 22,1 m² | 4,7 m x 4,7 m ± 1 m

A

S T

Accessoires

Opbouwhuis 75A WH
 ↪ Art.Nr.: 9070949

SendoPro 868-A
 ↪ Art.Nr.: 9070675

theSenda P
 ↪ Art.Nr.: 9070910

theSenda S
 ↪ Art.Nr.: 9070911

Opbouwhuis 75A BK
 ↪ Art.Nr.: 9070950

Opbouwhuis 75A SR
 ↪ Art.Nr.: 9070951

PlanoCover 76 BK
 ↪ Art.Nr.: 9070977

PlanoCover 76 SR
 ↪ Art.Nr.: 9070978

Maattekeningen

4

Ø76

Ø43

R80

69

Ø66

204

13
4

3
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PlanoCentro KNX

Beschrijving

 - Aanwezigheidsmelder (PIR)
 - Vierkant 360°-detectiebereik maakt een 
betrouwbaar en eenvoudig ontwerp mogelijk

 - Vlak design
 - Mixlichtmeting
 - Aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke 
regeling voor verlichtings- en HVAC-syste-
men

 - Ruimtecorrectiefactor voor aanpassing aan 
plaatselijke lichtomstandigheden

 - Lichtsturing naar keuze vol- of halfautoma-
tisch

 - Aansluitmogelijkheid voor impulsdrukker of 
schakelaar voor handmatige schakeling met 
automatische herkenning

 - Instelmogelijkheid van de detectiegevoelig-
heid

 - Parameters op afstand instelbaar
 - Montage met mechanische vergrendeling
 - Lichtsturing met helderheidsdrempel en 
zelflerende nalooptijd

 - Impulsfunctie voor trappenhuis-tijdscha-
kelaar

 - Aanwezigheidsuitgang met inschakelvertra-
ging en nalooptijd

 - Ruimtebewaking met selectieve bewegings-
detectie

 - Management-afstandsbediening SendoPro 
868-A (optie)

 - Parameters uitleesbaar voor wijzigingen 
achteraf

 - Gebruikersafstandsbediening theSenda S 
(optie)

 - De testfunctie dient ter controle van het 
detectiebereik en het ingestelde lichtsterkte

 - Individuele afdekraam op aanvraag verkrijg-
baar

PlanoCentro EWH-A KNX
 - Voor plafondinbouw (hol plafond) 
 - Met inbouwdoos voor holle plafonds en 
afdekraam

PlanoCentro UWH-A KNX
 - Voor inbouwmontage (betonnen plafond)
 - Met metalen inbouwraam voor schroefbeves-
tiging in houten plafonds of in inbouwdozen, 
incl. afdekraam

Productkeuze
Soort montage Kleur Type Artikelnr.

Plafondinbouw met inbouwdoos Polarwit (vgl. op RAL 9010) PlanoCentro EWH-A KNX 2059102

Plafondmontage (inbouw betonnen) Polarwit (vgl. op RAL 9010) PlanoCentro UWH-A KNX 2059202

Technische specificaties

PlanoCentro KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ca. 14 mA

Montagehoogte 2,5–3,5 m 

Instelbereik lichtsterkte 5–2000 lx 

Nalooptijd licht 30 s–60 min

Nalooptijd aanwezigheid 10 s–120 min

Inschakelvertraging aanwezigheid 10 s–30 min 

Omgevingstemperatuur +0 °C … +50 °C

Beschermingsgraad IP 40
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Detectiebereik (Vierkant)

Montage 
hoogte (A)

Zittend (S) Bewegend (T)

2 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

2,5 m 36 m² | 6 m x 6 m 64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m

3 m 49 m² | 7 m x 7 m 81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m

3,5 m 64 m² | 8 m x 8 m 100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m

A

S T

Accessoires

PlanoSets
PlanoCentro E-KNX

 ↪ Art.Nr.: 9070736

SendoPro 868-A
 ↪ Art.Nr.: 9070675

theSenda S
 ↪ Art.Nr.: 9070911

theSenda P
 ↪ Art.Nr.: 9070910

Inbouwdoos, 115 x 115 x  
100 mm
PlanoCentro U-KNX

 ↪ Art.Nr.: 9070689

PlanoBox
PlanoCentro U-KNX

 ↪ Art.Nr.: 9070731

QuickSafe beschermkorf
 ↪ Art.Nr.: 9070531

PlanoCover 112x112
PlanoCentro E-KNX

 ↪ Art.Nr.: 9070677

PlanoCover 123x123
PlanoCentro U-KNX

 ↪ Art.Nr.: 9070680

Maattekeningen

100 x 100 ± 1
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5

PlanoCentro E KNX

� 118
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PlanoCentro U KNX
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PresenceLight 180B-KNX

Beschrijving

 - Aanwezigheidsmelder (PIR)
 - Detectiebereik 180°
 - Wandmontage
 - Aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke 
regeling voor verlichtings- en HVAC-syste-
men

 - Ruimtecorrectiefactor voor aanpassing aan 
plaatselijke lichtomstandigheden

 - Lichtsturing naar keuze vol- of halfautoma-
tisch

 - Aansluitmogelijkheid voor impulsdrukker of 
schakelaar voor handmatige schakeling met 
automatische herkenning

 - Instelmogelijkheid van de detectiegevoelig-
heid

 - Parameters op afstand instelbaar
 - Montage met mechanische vergrendeling

 - Lichtsturing met helderheidsdrempel en 
zelflerende nalooptijd

 - Impulsfunctie voor trappenhuis-tijdscha-
kelaar

 - Aanwezigheidsuitgang met inschakelvertra-
ging en nalooptijd

 - Ruimtebewaking met selectieve bewegings-
detectie

 - Parameters uitleesbaar voor wijzigingen 
achteraf

 - De testfunctie dient ter controle van het 
detectiebereik en het ingestelde lichtsterkte

 - Management-afstandsbediening SendoPro 
868-A (optie)

 - Gebruikersafstandsbediening theSenda S 
(optie)

Productkeuze
Soort montage Kleur Type Artikelnr.

Wandmontage Polarwit (vgl. op RAL 9010) PresenceLight 180B-KNX WH 2009050

Technische specificaties

PresenceLight 180B-KNX WH

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ca. 13 mA

Montagehoogte 1,6–2,2 m 

Instelbereik lichtsterkte 5–2000 lx 

Nalooptijd Licht 30 s–60 min

Stand-by-tijd licht 30 s–60 min , on, inactief

Nalooptijd Aanwezigheid 10 s–120 min

Inschakelvertraging aanwezigheid 10 s–30 min / inactief

Omgevingstemperatuur -10 °C … +50 °C

Beschermingsgraad IP 54
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Aanwezigheidsmelders

Detectiebereik (Halfrond)

Montage 
hoogte (A)

Zittend (S) Bewegend (T)

2,2 m 25 m² | 7 m x 3,5 m 100 m² | 8 m

T T

A

S S

Accessoires

Opbouwhuis PresenceLight
 ↪ Art.Nr.: 9070513

SendoPro 868-A
 ↪ Art.Nr.: 9070675

QuickSafe beschermkorf
 ↪ Art.Nr.: 9070531

theSenda P
 ↪ Art.Nr.: 9070910

theSenda S
 ↪ Art.Nr.: 9070911

Opbouwhuis PresenceLight SR
 ↪ Art.Nr.: 9070635

Opbouwhuis PresenceLight BK
 ↪ Art.Nr.: 9070634

Huis PresenceLight180 BK
 ↪ Art.Nr.: 9070627

Huis PresenceLight180 SR
 ↪ Art.Nr.: 9070628

Maattekeningen

86

86

11
4

48

36

38
32

40,5

60

� 70

56
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Bewegingsmelders

theLuxa P300 KNX

Beschrijving

 - Bewegingsmelder (PIR)
 - Automatische lichtsturing afhankelijk van 
aanwezigheid en lichtsterkte

 - Kan met ETS eenvoudig in de gebouwauto-
matisering KNX worden geïntegreerd

 - Voor buiten
 - Voor wand- en plafondmontage
 - Geïntegreerde temperatuursensor
 - Helderheidsdrempel en nalooptijd instelbaar
 - Gevoeligheid kan worden verlaagd
 - Beperking van het detectiebereik door mee-
geleverde segmenten mogelijk

 - Mixlichtmeting
 - Inleren van de actuele lichtsterkte mogelijk
 - Impulsfunctie
 - Testfunctie ter controle van het detectie 
bereik

 - Montage op inbouwdoos mogelijk (60 mm)
 - Montage van de montageplaat met 1 hand
 - Directe inbedrijfstelling door voorinstelling 
mogelijk

 - Instelelementen beveiligd aangebracht
 - Afstandsraam en hoek inclusief

Productkeuze
Soort montage Kleur Type Artikelnr.

Wand- en  
plafondmontage

Wit theLuxa P300 KNX WH 1019610

Zwart theLuxa P300 KNX BK 1019611

Technische specificaties

theLuxa P300 KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤ 10 mA

Instelbereik lichtsterkte 1–3000 lx

Nalooptijd Licht 1 s–60 min

Omgevingstemperatuur –25 °C … +45 °C

Beschermingsklasse III

Beschermingsgraad IP 55

Detectiebereik

Montageh-
oogte (A)

Recht op Dwars op

2 m 12 m 4 m

2,5 m 16 m 5 m

3 m 16 m 5 m

3,5 m 16 m 5 m

4 m 12 m 4 m

3 m

32 m
10 m

■ Dwars op
■ Recht op
■ Onderkruipbeveiliging
Montagehoogte 2,5 m

Maattekeningen

12
7

161 97

Accessoires

Hoek theLuxa P

Afstandsraam theLuxa P

theSenda P

theSenda S
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Bewegingsmelders

SPHINX� � 331 S KNX� �

Beschrijving

 - Bewegingsmelder (PIR)
 - Automatische lichtsturing afhankelijk van 
aanwezigheid en lichtsterkte

 - Geïntegreerde buskoppeling
 - Met constante lichtregeling
 - Lichtsturing „alleen bewegingsafhankelijk“ en 
„bewegings- en lichtsterkteafhankelijk“

 - Constante lichtregeling permanent/bewe-
gingsafhankelijk

 - Functies: bijv. verlichting AAN/UIT, rolluik/
jaloezie OMHOOG/OMLAAG, tijdfuncties 
(uitschakelvertraging), blokkeren van de 
bewegingsmelder, dimwaarden, dimmen 
OMHOOG/OMLAAG, Master/Slave-functie

 - Zeer vlakke constructie (steekt 4 mm uit het 
plafond)

SPHINX 331 S KNX
 - 1 kanaal

SPHINX 332 S KNX
 - 2 kanalen

Productkeuze
Soort montage Kleur Type Artikelnr.

Plafondmontage Polarwit (vgl. op RAL 9010) SPHINX 331 S KNX 1079215

SPHINX 332 S KNX 1079216

Technische specificaties

SPHINX 331 S KNX SPHINX 332 S KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤10 mA

Instelbereik lichtsterkte 0–700 lx 

Nalooptijd Licht 1 s–120 min

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 40 (in ingebouwde toestand)

Maattekeningen

Ø 76

30

76

68,7

4 3,6

Ø 
36

,9

Ø 
58

,4

Ø 
64

/6
8

Ø 
76

Detectiebereik

3,5 m

■ Dwars op
Montagehoogte: 2–4 m  
(Waarden bij Montagehoogte 2,5 m)
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Bewegingsmelders

   

theMova S360 KNX AP theMova S360 KNX DE

Beschrijving

 - Passieve infraroodbewegingsmelder voor 
plafondmontage

 - Rond detectiebereik 360°, t/m Ø 9 m (64 m2)
 - Automatische bewegings- en lichtsterkteaf-
hankelijke regeling van verlichting en HVAC

 - Menglichtmeting geschikt voor fluorescen-
tie- (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen 
en LED‘s

 - 1 kanaal licht C1
 - Schakelen
 - Op vol- of halfautomatische bediening om te 
schakelen

 - Lichtsterkte-schakelwaarde instelbaar in lux 
via parameter, object of afstandsbediening

 - Inleren van de lichtsterkte-schakelwaarde
 - Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwe-
zigheid (kortdurende aanwezigheid)

 - Handmatige oversturing met telegram of 
afstandsbediening

 - 1 apart kanaal aanwezigheid C4
 - Inschakelvertraging aanwezigheid en naloop-
tijd licht en aanwezigheid instelbaar

 - Instelbare gevoeligheid

 - Testmodus ter controle van functie en 
detectiebereik

 - Parallelschakeling van meerdere bewegings-
melders (Master/Slave of Master/Master)

 - Gebruikersafstandsbediening «theSenda S» 
(optie)

 - Managementafstandsbediening «SendoPro» 
(optie)

 - Installatieafstandsbediening «theSenda P» 
(optie)

Productkeuze
Soort montage Kleur Type Artikelnr.

Plafondmontage Wit theMova S360 KNX AP WH 1039550

 Grijs theMova S360 KNX AP GR 1039551

Wit theMova S360 KNX DE WH 1039560

 Grijs theMova S360 KNX DE GR 1039561

Technische specificaties

theMova S360 KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, 9 mA

Montagehoogte 2–4 m 

Instelbereik lichtsterkte 30–3000 lx 

Nalooptijd Licht 30 s–60 min

Nalooptijd Aanwezigheid 10 s–120 min

Inschakelvertraging aanwezigheid 10 s–30 min / inactief

Omgevingstemperatuur -15 °C … +50 °C

Beschermingsgraad IP 54 (in ingebouwde toestand)
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Bewegingsmelders

Detectiebereik (Rond)

Montage 
hoogte (A)

Recht op (r) Dwars op (t)

2 m 5 m² | 2,5 m 38 m² | 7 m

2,5 m 7 m² | 3 m 38 m² | 7 m

3 m 13 m² | 4 m 50 m² | 8 m

3,5 m 13 m² | 4 m 50 m² | 8 m

4 m 13 m² | 4 m 64 m² | 9 m

A

r t

Accessoires

SendoPro 868-A
 ↪ Art.Nr.: 9070675

theSenda P
 ↪ Art.Nr.: 9070910

theSenda S
 ↪ Art.Nr.: 9070911

Maattekeningen

70
,6

41
,5

29
,1

Ø 96,4
Ø 81

74

61
,5

45°

theMova S360 KNX AP

67
44

23

Ø 
60

theMova S360 KNX DE
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Bewegingsmelders

theMova P360 KNX UP

Beschrijving

 - Passieve infraroodbewegingsmelder voor 
plafondmontage

 - Rond detectiebereik 360°, t/m Ø 24 m (452 
m2)

 - Beperking van het detectiebereik met 
afdekclips

 - Automatische bewegings- en lichtsterkteaf-
hankelijke regeling van verlichting en HVAC

 - Menglichtmeting geschikt voor fluorescen-
tie- (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen 
en LED‘s

 - 1 kanaal licht C1
 - Schakelen
 - Op vol- of halfautomatische bediening om te 
schakelen

 - Lichtsterkte-schakelwaarde instelbaar in lux 
via parameter, object of afstandsbediening

 - Inleren van de lichtsterkte-schakelwaarde
 - Verkorting van de nalooptijd bij korte aan- 
wezigheid (kortdurende aanwezigheid)

 - Handmatige oversturing met telegram of 
afstandsbediening

 - 1 apart kanaal aanwezigheid C4
 - Inschakelvertraging en nalooptijd instelbaar
 - Instelbare gevoeligheid
 - Testmodus ter controle van functie en 
detectiebereik

 - Parallelschakeling van meerdere bewegings-
melders (Master/Slave of Master/Master)

 - Plafondinbouw in inbouwdoos
 - Plafondopbouw mogelijk met AP-raam,  
IP 54 (optie)

 - Gebruikersafstandsbediening «theSenda S» 
(optie)

 - Managementafstandsbediening «SendoPro» 
(optie)

 - Installatieafstandsbediening «theSenda P» 
(optie)

Productkeuze
Soort montage Kleur Type Artikelnr.

Plafondmontage Wit theMova P360 KNX UP WH 1039600

 Grijs theMova P360 KNX UP GR 1039601

Technische specificaties

theMova P360 KNX UP

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, 9 mA

Montagehoogte 2–10 m 

Instelbereik lichtsterkte 30–3000 lx 

Nalooptijd licht 30 s– 60 min

Nalooptijd aanwezigheid 10 s–120 min

Inschakelvertraging aanwezigheid 10 s–30 min / inactief

Omgevingstemperatuur -15 °C … +50 °C

Beschermingsgraad IP 54 (in ingebouwde toestand)
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Bewegingsmelders

Detectiebereik (Rond)

Montage 
hoogte (A)

Recht op (r) Dwars op (t)

2 m 28 m² | 6 m 380 m² | 22 m

2,5 m 38 m² | 7 m 415 m² | 23 m

3 m 50 m² | 8 m 452 m² | 24 m

3,5 m 50 m² | 8 m 452 m² | 24 m

6 m 50 m² | 8 m 452 m² | 24 m

10 m 50 m² | 8 m 491 m² | 25 m

A

r t

Accessoires

Opbouwhuis 110A WH
 ↪ Art.Nr.: 9070912

theSenda P
 ↪ Art.Nr.: 9070910

theSenda S
 ↪ Art.Nr.: 9070911

SendoPro 868-A
 ↪ Art.Nr.: 9070675

QuickSafe beschermkorf
 ↪ Art.Nr.: 9070531

Afdekclip
 ↪ Art.Nr.: 9070921

Plafondinbouwdoos 73A
 ↪ Art.Nr.: 9070917

Opbouwhuis 110A GR
 ↪ Art.Nr.: 9070913

Maattekeningen

Ø1
10

81

46
24
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Weerstation, lichtsterktesensoren

Meteodata 140 KNX� �

Beschrijving

Meteodata 140 S KNX
 - Combisensor/Weerstation
 - Voor de detectie van wind, regen, lichtsterkte 
en temperatuur

 - Voor de volautomatische regeling van jaloe-
zieën met een automatische volgen van de 
zonnestand

 - Regensensor met verwarming
 - Gebruik zonder netspanning mogelijk. De 
verwarming van de regensensor werkt dan 
niet

 - Detectie en analyse direct in het apparaat
 - Zonwering voor max. drie gevels door 3 
geïntegreerde lichtsterktesensoren

 - 4 aanvullende drempelwaardekanalen voor 
de aansluiting van externe KNX-sensoren

 - 6 logische kanalen
 - Weergave van de weersgegevens bijv. met de 
multifunctionele display VARIA 826 KNX

Meteodata 140 S GPS KNX
Zoals Meteodata 140 S KNX, echter:
 - Geïntegreerde GPS-ontvanger
 - Automatische berekening van elevatie en 
azimut

 - Gebruik zonder netspanning mogelijk. De 
GPS-module werkt dan niet

Meteodata 140 basicKNX
Zoals Meteodata 140 S KNX, echter:
 - Zonder regensensor
 - Zonder automatisch volgen van de zonne-
stand

 - 3 logische kanalen

Productkeuze
Erfassung GPS-Modul Bedrijfsspanning Type Artikelnr

Wind, Regen, Lichtsterkte, Temperatuur – 110–230 V AC Meteodata 140 S KNX 1409207

Wind, Lichtsterkte, Temperatuur – – Meteodata 140 basic KNX 1409205

Wind, Regen, Lichtsterkte, Temperatuur, Tijd ✓ 110–230 V AC Meteodata 140 S GPS KNX 1409208

Wind, Regen, Lichtsterkte, Temperatuur – 15–34 V DC Meteodata 140 S 24V KNX 1409201

Wind, Regen, Lichtsterkte, Temperatuur, Tijd ✓ 15–34 V DC Meteodata 140 S 24V GPS KNX 1409204

Technische specificaties
Meteodata 140 S GPS 

KNX Meteodata 140 S KNX Meteodata 140 S 24V 
GPS KNX

Meteodata 140 S 24V 
KNX

Meteodata 140 basic 
KNX

Bedrijfsspanning 110–230 V AC 15–34 V DC –

Frequentie 50–60 Hz  Hz 

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤10 mA

Standby verbruik < 0,5 W

Meetbereik lichtsterkte 1–100000 lx 

Meetbereik temperatuur -30 °C … +60 °C

Meetbereik windsnelheid 2–30 m/s 

Omgevingstemperatuur -20 °C … +55 °C

Beschermingsklasse II III

Beschermingsgraad IP 44
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Weerstation, lichtsterktesensoren

Accessoires

Mastbevesting weerstation S
 ↪ Art.Nr.: 9070928

Netadapter 24 V DC
Meteodata 140 S 24V KNX, Meteodata 140 S 24V GPS KNX

 ↪ Art.Nr.: 9079330

Maattekeningen

227 29

121

10
8

Aansluitvoorbeeld

L N

N

KNX

L
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Weerstation, lichtsterktesensoren

De Meteodata 139 is niet overal toepasbaar door beperking van de reikwijdte.

Meteodata 139 KNX� �

Beschrijving

 - Ontvanger van weersvoorspellingen
 - Ontvangt weersgegevens van de HKW via de 
lange golf over zonneschijnduur, regenwaar-
schijnlijkheid, windkracht en temperatuur

 - (Deze service is niet in alle Europese landen 
beschikbaar. Meer daarover op www.efr.de/
en)

 - Weersvoorspellingen voor de komende 3 
dagen worden in blokken van 6 uur weer-
gegeven

 - Daarnaast worden weerscenario‘s-zoals 
„mooi“, „bewolkt“, „regenachtig“ en waarschu-
wingen voor onweer ontvangen

 - De gegevens kunnen ook puur informatief 
als visualisering worden gebruikt

 - Door het gebruik van de gegevens kunnen 
verwarming en zonwering vooruitziend 
worden geregeld

 - Nauwkeurige tijdweergave in het KNX-
systeem door tijdsignaal, dat samen met de 
weersgegevens wordt verzonden

 - De levering en verzending van de weerge-
gevens door HKW worden momenteel t/m 
31.12.2021 gegarandeerd. Het eventueel 
stoppen van de verzending wordt ten minste 
5 jaar van tevoren op de Theben website 
aangekondigd

Productkeuze
Type Artikelnr.

Meteodata 139 KNX 1399200

Technische specificaties
Meteodata 139 KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤12 mA

Omgevingstemperatuur -20 °C … +55 °C

Beschermingsklasse III

Beschermingsgraad IP 54

Accessoires

Mastbevesting weerstation S
 ↪ Art.Nr.: 9070928

Maattekeningen

93

80

72 54

50,5 81,5

32 57
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Weerstation, lichtsterktesensoren

De Meteodata 139 is niet overal toepasbaar door beperking van de reikwijdte.

LUNA 134 KNX� �

Beschrijving

 - Schemerschakelaar
 - Externe lichtsensor meegeleverd
 - Voor lichtsterkteafhankelijk regelen
 - 10 kanalen
 - 4 drempelwaardekanalen voor de aansluiting 
van externe KNX-sensoren (bijv. temperatuur)

 - 6 logische kanalen
 - Max. 3 digitale lichtsterktesensoren  
aansluitbaar

 - Comfortabele handbediening
 - 4 druktoetsen voor de invoer van drempel-
waarden en vertragingstijd

 - DuoFix verende steekklemmen
 - Displayverlichting (uitschakelbaar)
 - Drempelwaarden kunnen op de display wor-
den weergegeven, opgeroepen en gewijzigd

 - PIN-codering

Productkeuze
Type Artikelnr.

LUNA 134 KNX 1349200

Technische specificaties
LUNA 134 KNX

Bedrijfsspanning 110–240 V AC 

Frequentie 50–60 Hz 

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤10 mA

Standby verbruik 0,8 W

Meetbereik lichtsterkte 1–100000 lx 

In-/uitschakelvertraging 0–20 min 

Breedte 3 TE

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsklasse II

Beschermingsgraad IP 20

Accessoires

Opbouwsensor digitaal
 ↪ Art.Nr.: 9070415

Inbouwsensor digitaal
 ↪ Art.Nr.: 9070456
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Weerstation, lichtsterktesensoren

LUNA 131 S KNX� �

Beschrijving

 - Lichtsterkte- en temperatuursensor
 - Voor lichtsterkte- en temperatuurafhankelijk 
regelen buitenshuis

 - 5 vrij parametreerbare kanalen: 1 zonwe-
ringskanaal en 4 universele kanalen

 - Zonweringskanaal met automatische zonwe-
ring speciaal voor jaloezieën, zonneschermen 
en rolluiken

 - Universele kanalen bieden de mogelijkheid 
lichtsterkte en temperatuur te koppelen

 - Lichtsterktebereik tussen 1 en 100.000 lux
 - Temperatuurbereik van -20 °C t/m + 55 °C
 - Inleerobject voor lichtsterktedrempel

Productkeuze
Type Artikelnr.

LUNA 131 S KNX 1319201

Technische specificaties
LUNA 131 S KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤5 mA

Meetbereik lichtsterkte 1–100000 lx 

Meetbereik temperatuur -20 °C … +55 °C

Omgevingstemperatuur -25 °C … +55 °C

Beschermingsgraad IP 54

Accessoires

Mastbevesting weerstation S
 ↪ Art.Nr.: 9070928

Maattekeningen

93

80

72 54

50,5 81,5

32 57

LUNA 131 S KNX
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Weerstation, lichtsterktesensoren

LUNA 133 KNX� �

Beschrijving

 - Lichtsterktesensor
 - Voor lichtsterkteafhankelijk regelen buitens-
huis

 - Lichtsterktebereik tussen 1 en 100.000 lux
 - Ideaal te combineren met het Theben-weer-
station voor de individuele regeling

Productkeuze
Type Artikelnr.

LUNA 133 KNX 1339200

Technische specificaties
LUNA 133 KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤5 mA

Meetbereik lichtsterkte 1–100000 lx 

Omgevingstemperatuur -25 °C … +55 °C

Beschermingsgraad IP 54

Accessoires

Mastbevesting weerstation S
 ↪ Art.Nr.: 9070928

Maattekeningen

93

80

72 54

50,5 81,5

32 57

LUNA 133 KNX
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Digitale schakelklokken

TR 648 top2 RC KNX� � TR 648 top2 RC-DCF KNX� �

Beschrijving

Algemene functies
 - Digitale schakelklok met jaar- en astropro-
gramma

 - 8 kanalen
 - DuoFix verende steekklemmen voor telkens 
2 draden

 - Tekstgestuurde programmering op het 
display

 - 800 geheugenplaatsen
 - Interface voor OBELISK top2 geheugenstick 
(pc-programmering)

 - 8 jaar gangreserve (lithiumbatterij)
 - AAN-UIT schakeltijden
 - Impulsprogramma

 - Cyclusprogramma
 - Omvangrijke jaarklokfunctie
 - Astronomische schakelfunctie (automatische 
berekening van de zonsopgangs- en -onder-
gangstijden voor het hele jaar)

 - Schakelvoorselectie
 - Schakeling continu AAN/UIT
 - Countdown-timer
 - Geïntegreerde bedrijfsurenteller
 - Vakantieprogramma
 - 2 toevalprogramma‘s
 - Displayverlichting (uitschakelbaar)
 - PIN-codering

 - Automatische zomer-/wintertijdomscha-
keling

 - Tijd- en datumsynchronisatie met andere 
busdeelnemers

TR 648 top2 RC KNX
 - Tijdsynchronisatie door aansluiting van een 
externe DCF- of GPS-antenne, bij GPS is 
bovendien positiebepaling voor het Astro-
programma

TR 648 top2 RC-DCF KNX
 - Tijdsynchronisatie door aansluiting van een 
externe DCF-antenne

 - Gebruik zonder netspanning

Productkeuze
Type Artikelnr.

TR 648 top2 RC KNX 6489212

TR 648 top2 RC-DCF KNX 6489210
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Digitale schakelklokken

Technische specificaties

TR 648 top2 RC KNX TR 648 top2 RC-DCF KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤12 mA

Bedrijfsspanning 110–240 V AC –

Frequentie 50–60 Hz –

Standby verbruik 0,2 W –

Breedte 3 TE

Aantal kanalen 8

Aantal geheugenplaatsen 800

Gangnauwkeurigheid bij 25 °C ≤ ± 0,5 s/dag (Quarts) of DCF77/GPS ≤ ± 0,5 s/dag (Quarts) of DCF77

Kortste schakeltijd 1 s

Display LCD

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsgraad IP 20

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1 III volgens EN 60 730-1

Accessoires

Antenne top2 RC-GPS
TR 648 top2 RC KNX

 ↪ Art.Nr.: 9070610

Antenne top2 RC-DCF
 ↪ Art.Nr.: 9070410

PC-Programmeerset OBELISK 
top2

 ↪ Art.Nr.: 9070409

Geheugenstick OBELISK top2
 ↪ Art.Nr.: 9070404

 Aansluitvoorbeeld

L N

N
L

Data

RC DCF

RC GPS

KNX

TR 648 top2 RC KNX

Data

RC DCF

KNX

TR 648 top2 RC-DCF KNX
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Tijdzender

ZS 600 DCF KNX� �

Beschrijving

 - Tijdzender voor tijd en datum
 - Optioneel met DCF77 antenne te gebruiken
 - LED voor statusweergave van DCF-ontvangst
 - Geïntegreerde voedingsspanning voor DCF77 
antenne

 - Vooraf ingestelde tijd en datum  
(MET resp. METZ)

 - Automatische zomer-/wintertijdom- 
schakeling

Productkeuze
Type Artikelnr.

ZS 600 DCF KNX 6009200

Technische specificaties
ZS 600 DCF KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤10 mA

Breedte 2 TE

Gangreserve 10 jaar

Gangnauwkeurigheid bij 25 °C ≤ ± 1 s/dag (Quarts) of DCF77

Omgevingstemperatuur -10 °C … +50 °C

Beschermingsklasse III volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20

Accessoires

Antenne DCF77 KNX
 ↪Art.Nr.: 9070271
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Gateways

KNX� �-OT-Box S

Beschrijving

 - De KNX-OT-Box S dient als interface tussen 
de verwarmingssystemen in de OT-bus 
(bussysteem in de verwarmings en ventila-
tietechniek) en het KNX-systeem

 - Het levert de noodzakelijke gegevens voor 
de besturing van de warmtegeneratoren 
(verwarming etc.) en zendt deze naar de 
warmtegenerator

 - In combinatie met de OT-Box (9070712) 
van de RAMSES 856 top2 OT (8569132) dus 
verwarming zonder OpenTherm interface kan 
worden geregeld

 - Apparaat en busmodule KNX kunnen onaf-
hankelijk van elkaar worden vervangen

 - Afneembare busmodule KNX
 - Met de KNX-OT-Box S zijn de volgende  
functies beschikbaar:

 - op de behoefte afgestemde aanvoerregeling
 - weersafhankelijke aanvoerregeling
 - regeling van de tapwaterverwarming
 - energieoptimalisatie door ondersteuning van 
de tapwaterverwarming door zonnewarmte

 - droogstoken/vloerdroogprogramma
 - Legionellabeschermingsprogramma

Productkeuze
Type Artikelnr.

KNX-OT-Box S 8559201

Technische specificaties
KNX-OT-Box S

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤10 mA

Breedte 4 TE

Ontwerpstootspanning 4 kV

Omgevingstemperatuur +0 °C … +45 °C

Beschermingsklasse III

Beschermingsgraad IP 20

Aansluitvoorbeeld

OT

KNX

KNX-OT-Box S
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Gateways

DALI-Gateway KNX plus

Beschrijving

 - De DALI Gateway KNX dient als interface 
tussen de systemen DALI en KNX

 - Individuele aansturing van max. 64 EVSA‘s 
mogelijk

 - Maximaal kunnen 16 groepen worden  
geschakeld, gedimd of op een vooraf  
gekozen waarde worden ingesteld

 - Gebruik van afzonderlijke noodverlichting 
met eigen voeding volgens EN 62386-202 

 - Status en storingsinformatie voor een 
visualisatie

 - Scènemodule voor max. 16 verschillende 
groepen

 - Eén effectmodule voor verloopsturingen
 - LC-display (2 x 12 tekens) voor de  
menubesturing bij inbedrijfstelling en  
parametrering

 - De DALI-inbedrijfstelling kan via de 
bedieningselementen op het apparaat, de 
geïntegreerde webserver of de ETS Plug-In 
worden gebruikt

Productkeuze
Type Artikelnr.

DALI Gateway KNX plus 9070929

Technische specificaties
DALI Gateway KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, <10 mA

Bedrijfsspanning 110–240 V AC/DC 

Frequentie 50–60 Hz 

Breedte 4 TE

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsklasse II

Beschermingsgraad IP 20



overige technische gegevens op: www.theben.de/nl/product/ Artikelnr. 163

Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Systeemapparatuur

Voeding 160 mA S KNX� � Voeding 320 mA S KNX� � Voeding 640 mA S KNX� �

Beschrijving

Algemene functies
 - Voeding en bewaaking de  
KNX-systeemspanning

 - Resettoets voor 20 sec. bus-reset
 - Permanent kortsluitvast

Voeding KNX 160 mA
 - Voedingsspanning 160 mA

Voeding 320 mA S KNX
 - Voedingsspanning 320 mA

Voeding 640 mA S KNX
 - Voedingsspanning 640 mA
 - 30 V DC-hulpspanning

Productkeuze
Type Artikelnr.

Voeding 160 mA S KNX 9070922

Voeding 320 mA S KNX 9070923

Voeding 640 mA S KNX 9070924

Technische specificaties

Voeding 160 mA S KNX Voeding 320 mA S KNX Voeding 640 mA S KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤12 mA

Bedrijfsspanning 100–240 V AC 

Frequentie 50–60 Hz 

Standby verbruik  ≤0,7 W

Breedte 4 TE

KNX-uitgang 1 lijn met geïntegreerde smoorspoel

Nominale spanning KNX 30 V DC, ± 2 V, SELV

Nominale stroom KNX 160 mA 320 mA 640 mA

Constante kortsluitstroom  max.0,5 A  max.0,8 A  max.1,4 A

Overbruggingstijd stroomuitval  min.200 ms

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Systeemapparatuur

IP Interface KNX� � IP Router KNX� �

Beschrijving

Algemene functies
 - Tunneling: Tot 5 Tunneling Server  
(Visualisatie, App ...)

 - Firmware-update (Theben IP Tool Software)
 - Voeding: 12-30 V DC / PoE - IEEE 802.3af 
klasse 1

IP Interface KNX
 - Interface IP en KNX

IP Router KNX
 - Router/Interface/Lijnkoppelaar IP en KNX

 - Ondersteuning van de volledige filter tafel 
voor alle hoofdgroepen 0 ... 31

 - Monitoring voor KNX busspanningsuitval 
(KNX IP Service)

 - Unicast: Tot 10 unicast-apparaten

Productkeuze
Type Artikelnr.

IP Interface KNX 9070981

IP Router KNX 9070980

Technische specificaties

IP Interface KNX IP Router KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤10 mA

Bedrijfsspanning 12–30 V DC 

Breedte 2 TE

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1

Beschermingsgraad IP 20
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Systeemapparatuur

Schnittstelle USB KNX� � Linienkoppler S KNX� �

Beschrijving

USB Interface KNX
 - USB-interface
 - Voor de communicatie tussen pc en de te 
programmeren KNX-installatie

 - USB-LED en KNX-LED voor weergave van de 
gegevensoverdracht

 - Te gebruiken vanaf ETS3

Lijnkoppelaar S KNX
 - Lijnkoppeling
 - Voor de koppeling van KNX-lijnen of - 
bereiken

 - Galvanische scheiding van de lijnen/bereiken

 - Busklemmen voor hoofdlijn en onder- 
geschikte lijn

 - Telegrammen kunnen worden gefilterd  
(ter vermindering van het telegramverkeer)

 - Kan ook als lijnversterker (repeater) worden 
gebruikt

Productkeuze
Type Artikelnr.

USB Interface KNX 9070397

Lijnkoppelaar S KNX 9070880

Technische specificaties

USB Interface KNX Lijnkoppelaar S KNX

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤10 mA

Bedrijfsspanning – 24 V DC 

Breedte 2 TE

Omgevingstemperatuur -5 °C … +45 °C

Beschermingsklasse II volgens EN 60 730-1 III

Beschermingsgraad IP 20
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Displayeenheden

OSIRIA 220/230/240 KNX� � OSIRIA 230 SR KNX� �, OSIRIA 240 SR KNX� � OSIRIA 241 BR KNX� �

Beschrijving

OSIRIA 220 AR KNX, OSIRIA 230 AR KNX, 
OSIRIA 240 AR KNX
 - KNX-klok voor binnen, rond, eenzijdig
 - Zwarte balkwijzer voor uren en minuten,  
rode secondewijzer

 - Wit metalen wijzerplaat met zwarte  
Arabische cijfers

 - Slagvaste kunststofbehuizing
 - Gematteerde rand
 - Vlak, schokbestendig plexiglas

OSIRIA 230 SR KNX, OSIRIA 240 SR KNX
 - KNX-klok voor binnen, rond, eenzijdig
 - Zwarte balkwijzer voor uren en minuten,  
rode secondewijzer

 - Witte metalen wijzerplaat met zwarte  
fijngestreepte cijfers

 - Slagvaste kunststofbehuizing
 - Gematteerde rand
 - Vlak, schokbestendig plexiglas

OSIRIA 241 SR KNX, OSIRIA 241 SR KNX
 - KNX-klok voor binnen, rond, eenzijdig
 - Zwarte balkwijzer voor uren en minuten,  
rode secondewijzer

 - Witte metalen wijzerplaat met zwarte  
fijngestreepte cijfers

 - Wit gelakte metalen behuizing
 - Gematteerde rand
 - Vlak, schokbestendig plexiglas

Productkeuze
Afmeting wijzerplaat Soort cijfers Behuizingmateriaal Type Artikelnr.

Ø 250 mm Arabische cijfers Kunststofbehuizing OSIRIA 220 AR KNX 5009200

Ø 300 mm Arabische cijfers Kunststofbehuizing OSIRIA 230 AR KNX 5009210

Fijngestreepte cijfers Kunststofbehuizing OSIRIA 230 SR KNX 5009211

Ø 400 mm Arabische cijfers Kunststofbehuizing OSIRIA 240 AR KNX 5009230

Fijngestreepte cijfers Kunststofbehuizing OSIRIA 240 SR KNX 5009231

Arabische cijfers Metalen behuizing OSIRIA 241 AR KNX 5009240

Fijngestreepte cijfers Metalen behuizing OSIRIA 241 SR KNX 5009241
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Displayeenheden

OSIRIA 242 AR KNX� � OSIRIA 251 BQ KNX� �
OSIRIA 232 BQ KNX� �

Beschrijving

OSIRIA 242 AR KNX
 - KNX-klok voor binnen, rond, dubbelzijdig
 - Met wand- of plafondhouder (150 mm)
 - Witte wijzerplaat
 - Zwarte Arabische cijfers
 - Zwarte balkwijzer voor uren en minuten,  
rode secondewijzer

 - Wit gelakte metalen behuizing
 - Schokbestendig plexiglas
 - Diameter wijzerplaat: 400 mm

OSIRIA 251 BQ KNX
 - KNX-klok voor binnen, vierkant, eenzijdig
 - Beperkt balbestendig volgens DIN 18032-3, 
bijv. voor sporthallen, scholen etc.

 - Witte metalen wijzerplaat met zwarte  
blokcijfers

 - Zwarte balkwijzer voor uren en minuten,  
rode secondewijzer

 - Eenzijdig, wit gelakte metalen behuizing 
(RAL 9016) voor hoge belastingen

 - Gelaagd veiligheidsglas
 - 3-puntsbevestiging beveiligd tegen  
verwijderen

 - Diameter wijzerplaat: 400 mm

OSIRIA 232 BQ KNX
 - KNX-klok voor binnen, vierkant, eenzijdig, 
voor inbouwmontage (voor operatiekamers)

 - Witte metalen wijzerplaat met zwarte  
blokcijfers

 - Zwarte balkwijzer voor uren en minuten,  
rode secondewijzer

 - Met tegels resp. wand op één lijn liggend 
behuizingsraam van roestvrij staal V4A voor 
wandinbouw (UP)

 - Bestand tegen zuren, reinigings- en  
desinfectiemiddelen, in ingebouwde toestand 
stofdicht en waterbestendig volgens be-
schermingsgraad IP 54 (DIN 40050)

 - Vlak mineraalglas 3 mm
 - Wijzerplaat: 250 x 250 mm

Productkeuze
Afmeting wijzerplaat Soort cijfers Behuizingmateriaal Type Artikelnr.

Ø 400 mm Arabische cijfers Metalen behuizing OSIRIA 242 AR KNX 5009250

Fijngestreepte cijfers Metalen behuizing OSIRIA 242 SR KNX 5009251

400 x 400 mm Balkcijfers Metalen behuizing OSIRIA 251 BQ KNX 5009252

250 mm x 250 mm Balkcijfers Behuizingsraam van roestvast staal OSIRIA 232 BQ KNX 5009223
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Visualisatie

Beschrijving

 - KNX visualisatie voor de controle van het 
licht, zonwering en verwarming systemen 
met behulp van een smartphone of tablet

 - Grafische weergave van het huidige energie-
verbruik van meerdere verbruikers

 - Automatische uitschakeling van verbruikers 
bij overschrijding van drempelwaarden

 - Gemakkelijk mengen van kleuren van RGB-
LED‘s met keuzewiel

 - Vrije samenstelling van individuele 
programma‘s door logische, scène- en 
volgordemodules

 - Maken van eigen tijdprogramma‘s met 
schakelklokfunctie

 - Integreren van huidige weersgegevens en 
-voorspellingen via weerstations

 - Integratie van IP-camera‘s

Productkeuze
Type Artikelnr.

theServa S110 8254100

Technische specificaties
theServa S110

Bedrijfsspanning KNX Busspanning, ≤5 mA

Bedrijfsspanning 110–240 V AC 

Frequentie 50–60 Hz 

Standby verbruik  <1 W

Omgevingstemperatuur +0 °C … +50 °C

Beschermingsgraad IP 20
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Woning- en gebouwautomatisering
KNX� �, Visualisatie

Maattekeningen

106,5

7893

29106,5
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 ë De efficiënte verkoop

Theben kiest duidelijk voor het drietraps ver-
koopkanaal via de groot- en detailhandel. 
Dankzij ons omvangrijke centrale magazijn is 
snelle levering op elk moment gegarandeerd. 

é De betrouwbare klantenservice

Onze klantenservice zorgt niet alleen na af- 
loop van de garantieperiode voor een snelle 
en voordelige reparatie. Indien nodig stuurt 
de klantenservice u de gewenste reserve- 
onderdelen toe, ook voor oudere apparaten.

 ¿ De effectieve opleiding

U kunt niet alles weten. Ook niet over onze 
producten. Wij bieden daarom onze klanten 
een breed scala aan opleidingen. 
Opleidingen en cursussen door onze eigen 
experts in huis of op locatie. Laat u infor- 
meren over de mogelijkheden  
(nederland@theben.de). 

 ï  De belangrijkste beurzen

U vindt ons op de belangrijkste vakbeurzen. 
Daar leert u al onze nieuwe producten  
kennen. Op onze website vindt u onze  
beursagenda.

i Het persoonlijke contact

Vele vragen kunnen niet wachten. Onze ex-
perts helpen u snel en ongecompliceerd. Eén 
telefoonje is voldoende: +31 55 202 0000
Het team staat maandag t/m donderdag van 
8.30 – 17.00 uur en vrijdag van 8.30 – 16.00 
uur voor u klaar.

↪ Telefonische Hotline: 
Technische ondersteuning: +31 55 202 0000 
Hotline (DE/ENG): +49 7474 692-369
↪ E-mail: nederland@theben.de 

  De informatieve website

Op onze website vindt u alle belangrijke in-
formatie over onze producten. Met de functie 
„Productzoeker“ krijgt u met slechts enkele 
muisklikken het juiste product voor uw toe-
passing te zien en kunt u alle belangrijke do-
cumenten in de winkelwagen leggen en met 
één muisklik gemakkelijk downloaden. De uit-
gekiende zoekfunctie toont u snel het ge-
wenste zoekresultaat en verdeelt het vervol-
gens in zinvolle onderdelen. 

Catalogus en internet hebben we nauw met el-
kaar verbonden: ga naar www.theben.de/nl/
product/ en vul het gewenste artikelnummer in. 
U krijgt met één muisklik het informatieblad, de 
bedieningshandleiding, het aansluitschema en 
nog veel meer te zien. 
Een voorbeeld: 
www.theben.de/nl/product/6100100 en u krijgt 
alle informatie over de TR 610 top2..

 n De mobiele website

Zodat u zich ook op uw smartphone optimaal 
over onze producten kunt informeren,  
bieden wij u nu een mobiele variant van  
de Theben-website aan: m.theben.de/nl



KNX heeft zich al lang als de wereldwijde standaard in de woning- en gebouwautomatisering  
bewezen. Het binnenklimaat, de verlichting en jaloezieën bedienen – dat zijn allemaal klassieke 
KNX-functies. Geschikt is de KNX-technologie zowel voor de utiliteitsbouw als voor particuliere 
woningen. Maar KNX is veel meer dan alleen een installatiesysteem. Het is net zo veelzijdig als  
het leven zelf. 

KNX biedt de technische mogelijkheden om een gebouw te veranderen in een Smart Home of 
Smart Building, energie efficiënt te gebruiken en het comfort en de levenskwaliteit te verhogen. 
Wat u alles met KNX kunt doen en hoe u KNX het best voor uzelf en uw klanten kunt toepassen, 
leest u hier.

KNX – het „slimme“ aan het gebouw  
Energie besparen en comfort verhogen 

2 171

Energie besparen – comfort verhogen 
Productcatalogus
PDF-Download: www.theben.de/nl/cat-nl

Energiezuinige verlichting 
Aanwezigheids- en bewegingsmelders
PDF-Download: www.theben.de/nl/pir-bro-nl

LED‘s veilig schakelen en dimmen 
LED-compatibele oplossingen  
van Theben
PDF-Download: www.theben.de/nl/led-bro-nl

theServa: gemakkelijk, snel, veilig 
De nieuwe KNX-visualisatie van Theben
PDF-Download: www.theben.de/nl/theserva-bro-nl

In deze brochure vindt u alle informatie over KNX in de gebouw- en woningautomatisering. Tevens geven we  
met praktische toepassingsvoorbeelden aan welke voordelen KNX u kan bieden. De brochure is geheel gratis te 
downloaden op onze website www.theben.de/nl/catalogus

Praktische, informatieve en uitgebreide  
oplossingsgerichte applicatie brochure
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Duurzaam bouwen & installeren
KNX woning- en gebouwautomatisering
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Theben is lid van:

Theben Nederland  
Laan van de Leeuw 34 
7324 BD Apeldoorn 
Tel. +31 55/202 0000 
Fax +31 55/202 0001 
nederland@theben.de 
www.theben.de/nl


