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1. Algemeen
1.1 Over deze handleiding
Deze handleiding geeft een beschrijving van de werking en de instelling van KNX apparaten met behulp van de ETS software of
de Easy tool software.
De handleiding bestaat uit 4 delen:
- Een algemene presentatie.
- De instellingen en beschikbare KNX objecten.
- De beschikbare Easy tool instellingen.
- Een bijlage met een overzicht van de technische eigenschappen.

1.2 Programma aspect ETS
1.2.1 Compatibiliteit ETS
De applicatieprogramma's zijn beschikbaar voor ETS4 en ETS5. Ze kunnen gedownload worden op onze internetsite onder de
productreferentie.
Versie ETS

Extensie van de compatibele bestanden

ETS4 (V4.1.8 of hoger)

*.knxprod

ETS5

*.knxprod

1.2.2 Betreffende applicatieprogramma
Applicatieprogramma

Productreferentie

STXB601B

TXB601B

1.3 Software aspect Easy tool
Dit product kan ook ingesteld worden met behulp van de TXA100 configuratietool. Het bestaat uit een TJA665 configuratieserver.
Het is noodzakelijk dat je de softwareversie van de configuratieserver update. (Gelieve de TXA100 gebruikershandleiding te
raadplegen).

TXB601B

3

6LE001841A

2. Algemene presentatie
2.1 Installatie van het product
2.1.1 Algemeen overzicht

KNX

Schakelaar KNX

Aangesloten lading

TXB601B
Detector KNX

Radioschakelaar

Radiodetector

ETHERNET

Lokale server

Tactiel scherm

TXB601B

Tactiel tablet

4
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2.1.2 Beschrijving van het toestel
-

TXB601B

2.1.3 Fysieke selectie
Om de fysieke selectie uit te voeren of de aanwezigheid van de bus te controleren, drukt u op de verlichte drukknop (zie
hoofdstuk 2.1.2 voor de plaats van de knop).
Lampje aan = bus en fysieke adressering aanwezig.
Het product blijft in fysieke adressering tot het fysieke adres wordt overgedragen door ETS. Als een een tweede keer op de knop
drukt, verlaat u de stand fysieke adressering.

2.1.4 Aansluiting
-

TXB601B

TXB601B
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2.2 Productfunctie

Hoog

Prioriteit
P
R
I
O
R
I
T
E
I
T

Laag

Hoog

Prioriteitsniveau 2

P
R
I
O
R
I
T
E
I
T

Prioriteitsniveau 1

Lastafschakeling

Laag

UITGANGSMODULE

P
R
I
O
R
I
T
E
I
T

Uitgang AAN/UIT

Hoog

Prioriteitsniveau 3

Basisfuncties*

Laag

* AAN/UIT - Timer - Scene: De laatst ontvangen besturing heft prioriteit.
De applicatieprogramma's maken het mogelijk de productuitgangen individueel te configureren.
De hoofdfuncties zijn als volgt:
■ AAN/UIT
De functie AAN/UIT waarmee een verlichtingscircuit aan- of uitgeschakeld kan worden. De opdracht kan afkomstig zijn van
schakelaars, drukknoppen of andere opdrachtingangen.
■ Timer
De Timer functie maakt inuitschakeling voor een instelbare tijdsduur mogelijk. Een uitschakel voorwaarschuwing geeft het einde
van de tijdsinstelling aan door inversie van de uitgangstaat gedurende 1 s. De duur van de timer kan insgesteld worden via de
bus KNX.

TXB601B
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■ Prioriteit
De functie Prioriteit maakt het mogelijk een uitgang in een bepaalde staat te forceren. Prioriteit worden geactiveerd via object(en)
in 2 bit formaat.
Prioriteit: Lastafschakeling > Prioriteit > Basisfunctie.
Applicatie: ingeschakeld houden van verlichting om beveiligingsredenen.
■ Automatisme
De functie Automatisme maakt het mogelijk een uitgang gelijktijdig met de ON/OFF functie te bedienen. De twee functies hebben
hetzelfde prioriteitsniveau. De laatst ontvangen besturing handelt op de uitgangsstatus.
Er wordt een extra besturingscontact gebruikt om het automatisme in- of uit te schakelen.
■ Lastafschakeling
Met de functie Ontlasting kunt u een uitgang naar OFF forceren. De ontlasting worst geactiveerd via object (en) van 1 bit formaat.
Prioriteit: Lastafschakeling > Prioriteit > Basisfunctie.
Deze opdracht heeft de hoogste prioriteit. Er wordt met geen enkele andere bediening rekening gehouden als de modus actief is.
De status van de uitgang wordt opgeslaan maar niet toegepast. Aan het einde van het ontlasten, gaat de uitgang over in de
theoretische status zonder Ontlansten (Opslaan).
■ Scene
De functie Scene maakt het mogelijk de uitgangen te groeperen die in een bepaalde instelbare staat kunnen worden gebracht.
Een scene is geactiveerd als op een enkele knop wordt gedrukt.
Een scene wordt geactiveerd via object(en) in 1 bit formaat.
Elke uitgang kan geïntegreerd worden in 64 verschillende scenes.
■ Status indicatie
De functie status indicatie draagt de status van elke uitgangschakelcontact over op de bus KNX.
Communicatieobjecten

AAN/UIT
Timer
Scene
Prioriteit

1 Uitgang AAN/UIT

Status automatisme uitschakelen
Status indicatie AAN/UIT

AAN/UIT automatisme

Status indicatie prioriteit

Automatisme uitschakelen
Lastafschakeling

TXB601B
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3. Programmering via ETS
De werking van de verschillende apparaten verschilt enkel met het aantal uitgangen. Omwille hiervan refereert de beschrijving
altijd naar een product of één enkele uitgang.

3.1 Parameters
3.1.1 Vaste instellingen
De vaste instellingen zijn afgemeten en bepalen de werkingsmodus van de uitgangsrelais.
Instelling

Beschrijving

Waarde

Uitgangschakelcontact

Bij ontvangst van een AAN opdracht:
De uitgangrelais is gesloten.

Normaal geopend

Overschrijven parameters
bij volgende download
(scenes)

De in het apparaat opgeslagen waarden worden vervangen door de
waarden van project ETS bij de volgende download.

Actief

Status na ETS download

De status van de uitgangen blijft onveranderd na het downmloaden
van ETS instellingen.

Positie behouden

Opmerking: De uitgangen blijven onveranderd tijdens het downloaden
van ETS instellingen.
Status na bus uitval

De status van de uitgangen blijft onveranderd bij retour van d ebus.

Positie behouden

Opmerking: Het product start opnieuw op bij retour van de bus. De
prioritaire functies die voor de storing van de bus aanwezig waren, zijn
niet meer actief (Ontlasten, Prioriteit).
Status na prioriteit

Aan het einde van Prioriteit:
Gaat de uitgang terug in de status die actief was voor Prioriteit.

Status voor prioriteit

3.1.2 Functies van de AAN/UIT uitgangen
3.1.2.1 Timer
De functie Timer maakt het mogelijk een verlichtingscircuit in en uit te schakelen voor een instelbare tijdsduur. De Timer kan
onderbroken worden voor het einde van de tijdsinstelling. Een uitschakel voorwaarschuwing geeft het einde van de tijdsinstelling
aan door inversie van de uitgangstaat gedurende 1 s.

Instelling
Tijdsduur timer

Beschrijving
Deze instelling definieert de timerduur.

Waarde
Niet actief, 1 s, 2 s, 3 s, 5
s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s, 45
s, 1 m, 1 min 15 s, 1 min
30 s, 2 m*, 2 min 30 s, 3
m, 5 m, 15 m, 20 m, 30 m,
1 u, 2 u, 3 u, 5 u, 12 u, 24 u

* Standaardwaarde
TXB601B
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Instelling

Beschrijving

Uitschakel
voorwaarschuwing

Waarde

Deze isntelling definieert de duur van de uitschakel
voorwaarschuwing.

Niet actief, 15 s, 30 s*, 1 m

Werkingsprincipe:

Start

Controle

Start

Einde

Tm

1

Start

Start

Tm

Einde

Tm

Uitgang
Tp

0

Status indicatie AAN/
UIT

AAN

UIT

Tp

AAN

UIT

AAN

UIT

Tm: Tijdsduur timer
Tp: Duur van aankondiging
Opmerking: Indien de duur van de Uitschakel voorwaarschuwing groter is dan de duur van de timer, wordt de uitschakel
voorwaarschuwing niet uitgevoerd.
Communicatieobjecten:

2 - Uitgang 1 - Timer (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)

3.1.2.2 Prioriteit
De functie Prioriteit maakt het mogelijk een uitgang in een bepaalde staat te forceren.
Prioriteit: Lastafschakeling > Prioriteit > Basisfunctie.
Aan het einde van het forceren, herneemt de uitgang de status die het voor het forceren had (Opslagfunctie).
Het apparaat reageert op telegrammen die ontvangen zijn via het object Prioriteit volgens het onderstaande overzicht:
Telegram ontvangen op object Prioriteit
Binaire waarde

Gedrag van de uitgang

Waarde
Hexadecimaal

Bit 1 (MSB)

Bit 0 (LSB)

00

0

0

Einde van Prioriteit

01

0

1

Einde van Prioriteit

02

1

0

Prioriteit UIT

03

1

1

Prioriteit AAN

* Standaardwaarde
TXB601B
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Werkingsprincipe:

Prioriteit AAN

Prioriteit AAN

Einde van Prioriteit

Einde van Prioriteit

Bediening forcering
Prioriteit
UIT

Einde van
Prioriteit

Prioriteit
UIT

1
Uitgang
0

Status indicatie AAN/UIT

Status indicatie
prioriteit

AAN

UIT

AAN

UIT

Actief

Niet
actief

Communicatieobjecten:

3 - Uitgang 1 - Prioriteit (2 Bit – 2.002 DPT_Bool_Control)
4 - Uitgang 1 - Status indicatie prioriteit (1 Bit – 1.011 DPT_State)

3.1.2.3 Automatisme
De functie Automatisme maakt het mogelijk een uitgang gelijktijdig met de ON/OFF functie te bedienen.
De twee functies hebben hetzelfde prioriteitsniveau. De laatst ontvangen besturing handelt op de uitgangsstatus.
Er wordt een extra besturingscontact gebruikt om het automatisme in- of uit te schakelen.
Voorbeeld: wanneer een uitgang bediend is met een drukknop en gelijktijdig door een automatisme (timer, schemerschakelaar,
weerstation...) is het mogelijk het automatisme uit te schakelen omwille van comfortredenen (vakanties, feestdagen...).

AAN/UIT

1

AAN/UIT
automatisme

Automatisme
uitschakelen

Status
automatisme
uitschakelen

0

0

1

1

0

1

1

0

0

Niet actief

Actief

Niet actief

Niet actief

Actief

Niet actief

1
Uitgang
0

TXB601B
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Communicatieobjecten:

6 - Uitgang 1 - AAN/UIT automatisme (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
7 - Uitgang 1 - Automatisme uitschakelen (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)
8 - Uitgang 1 - Status automatisme uitschakelen (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)

3.1.2.4 Lastafschakeling
Met de functie Ontlasting kunt u een uitgang naar OFF forceren. De ontlasting worst geactiveerd via object (en) van 1 bit formaat.
Prioriteit: Lastafschakeling > Prioriteit > Basisfunctie.
Deze opdracht heeft de hoogste prioriteit. Er wordt met geen enkele andere bediening rekening gehouden als de modus actief is.
De status van de uitgang wordt opgeslaan maar niet toegepast. Aan het einde van het ontlasten, gaat de uitgang over in de
theoretische status zonder Ontlansten (Opslaan).
Voorbeeld: Functie Ontlasten

1

AAN/UIT

1

0

Lastafschakeling

0

1

1

0

0

0

1
Uitgang
0

Status indicatie AAN/
UIT

Communicatieobjecten:

AAN

UIT

AAN

UIT

9 - Uitgang 1 - Lastafschakeling (1 Bit – 1.001 DPT_Switch)

3.1.2.5 Scene

TXB601B
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Instelling

Beschrijving

Aantal gebruikte scenes

Waarde

Deze instelling definieert het aantal gebruikte scenes.

8* - 16 - 24 - 32 - 48 - 64

Opmerking: Als het scene nummer dat ontvangen wordt op het object scene groter is dan het maximale aantal scene, blijft de
status van de uitgang onveranderd.
Instelling

Beschrijving

Scene x

Dankzij deze instelling wordt de betrokken gebeurtenis geactiveerd.

Instelling

Beschrijving

Uitgang status voor scene
x

Waarde

Bij activering van de scene x,:
Overgeschakeld op Aan.

AAN*

Overgeschakeld op Uit.

UIT

x = 1 tot 64
Opmerking: Elke uitgang heeft maximaal 64 scenes afhankelijk van de instelling Aantal gebruikte scenes.
Communicatieobjecten:

5 - Uitgang 1 - Scene (1 Byte – 17.001 DPT_SceneNumber)

Werkingsprincipe:

AAN

AAN

UIT

AAN

UIT

AAN/UIT

AAN

Status indicatie AAN/UIT

Scene 1 opslaan

Opslaan

UIT

Scene 1
uitvoeren

AAN

Scene 1 opslaan

Scene 1
uitvoeren

1
Afsluiten
0

* Standaardwaarde
TXB601B
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Aanleren en opslaan van scenes
Deze procedure maakt het mogelijk een scene te wijzigen en op te slaan. Bijvoorbeeld door lokaal te drukken op de druktoetsen
in de ruimte of voor het verzenden van een waarde afkomstig van een visualistai interface.
Voor het lanceren of opslaan van de scenes moeten de volgende waarde doorgegeven worden:
Scene nummer

Lancering van een scene
(Waarde van het object: 1 byte)

Opslaan van de scene
(Waarde van het object: 1 byte)

1-64

= Scene nummer -1

= Scene nummer +128

1

0

128

2

1

129

3

2

130

...

...

64

63

Voorbeelden

191

Opslaan van een scene met behulp van de drukknop in de ruimte.
• De scene activeren door kort te drukken op de schakelaar die de scene inschakelt,
• Breng de uitgangen (verlichting, rolluiken, ...) in de gewenste toestand met behulp van de gewone lokale bediening
(drukknop, afstandbediening...),
• Opslaan van de status van de uitgangen door langer dan 5 s te drukken op de schakelaar die de scene inschakelt. Het
opslaan wordt weergegeven doot het kort activeren van de uitgangen.

TXB601B
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3.2 Communicatieobjecten
Aantal

Naam

Functie van het object

Lengte

C

R

W

T

0

Uitgang 1

AAN/UIT

1 bit

C

R

W

-

1

Uitgang 1

Status indicatie AAN/UIT

1 bit

C

R

-

T

2

Uitgang 1

Timer

1 bit

C

R

W

-

3

Uitgang 1

Prioriteit

2 bit

C

R

W

-

4

Uitgang 1

Status indicatie prioriteit

1 bit

C

R

-

T

5

Uitgang 1

Scene

1 byte

C

R

W

-

6

Uitgang 1

AAN/UIT automatisme

1 bit

C

R

W

-

7

Uitgang 1

Automatisme uitschakelen

1 bit

C

R

W

-

8

Uitgang 1

Status automatisme uitschakelen

1 bit

C

R

-

T

9

Uitgang 1

Lastafschakeling

1 bit

C

R

W

-

3.2.1 AAN/UIT
Nr.

Naam

Functie van het object

Type gegevens

Flags

0

Uitgang x

AAN/UIT

1 bit - 1.001 DPT_Switch

C, R, W

Dit object is nog steeds geactiveerd.
Hiermee kan het Uitgangschakelcontact geschakeld worden volgende waarde die op de bus KNX is verzonden.
Normaal geopend:
- Na ontvangst van een UIT opdracht, is het contact van de uitgangrelais open.
- Na ontvangst van een AAN opdracht, is het contact van het uitgangrelais gesloten.

3.2.2 Status indicatie
Nr.

Naam

Functie van het object

Type gegevens

Flags

1

Uitgang x

Status indicatie AAN/UIT

1 bit - 1.001 DPT_Switch

C, R, T

Dit object is nog steeds geactiveerd.
Het object maakt het mogelijk de status van het Uitgangschakelcontact van het apparaat op de bus KNX te verzenden.
Waarde van het object:
- Als de uitgangsrelais open is, wordt een telegram met de logische waarde 0 verzonden op de bus KNX.
- Als de uitgangsrelais is gesloten, wordt een telegram met een logische waarden 1 verzonden op de bus KNX.
Dit object wordt verstuurd bij statuswijziging.

TXB601B
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3.2.3 Timer
Nr.

Naam

Functie van het object

Type gegevens

Flags

2

Uitgang x

Timer

1 bit - 1.010 DPT_Start

C, R, W

Het object is geactiveerd als de instelling Timer actief is.
Het object maakt het mogelijk de Timer functie van het apparaat te activeren via de bus KNX.
Waarde van het object:
- Na ontvangst van een stijgend front (0 naar 1) op het object, schakelt de uitgang naar een instelbare duur.
- Na ontvangst van een dalend front (1 naar 0) op dit object, blijft de status van de uitgang onveranderd.
Opmerking: De duur van de timer kan onderbroken worden door lang te drukken op de knop die de timer bedient.
Opmerking: Bij ontvangst van een startcommando tijdens de timer, wordt de duur van de timer herstart.
Zie voor meer informatie: Timer.

3.2.4 Prioriteit
Nr.

Naam

Functie van het object

Type gegevens

Flags

3

Uitgang x

Prioriteit

2 bit - 2.002 DPT_Bool_Control

C, R, W

Dit object is geactiveerd als de instelling Prioriteit actief is.
De status van het Uitgangschakelcontact wordt direct bepaald door dit object.
Hieronder volgt het detail van het objectformaat.
Telegram ontvangen op object Prioriteit
Binaire waarde

Gedrag van de uitgang

Waarde
Hexadecimaal

Bit 1 (MSB)

Bit 0 (LSB)

00

0

0

Einde van Prioriteit

01

0

1

Einde van Prioriteit

02

1

0

Prioriteit UIT

03

1

1

Prioriteit AAN

De eerste bit van dit object (bit 0) bepaalt de status van het Uitgangschakelcontact dat prioriteit moet krijgen. De tweede bit
actoveert of deactiveert de prioriteitscontrole.
Zie voor meer informatie: Prioriteit.

TXB601B
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Nr.

Naam

Functie van het object

Type gegevens

Flags

4

Uitgang x

Status indicatie prioriteit

1 bit - 1.011 DPT_State

C, R, T

Dit object is geactiveerd als de instelling Prioriteit actief is.
Dit object maakt het mogelijk de status van de functie Prioriteit van het apparaat op de bus KNX te verzenden.
Waarde van het object:
0 = Geen prioriteit, 1 = Prioriteit:
- Als de functie Prioriteit gedeactiveerd is, wordt een telegram met een logische waarde 0 verzonden.
- Als de functie Prioriteit geactiveerd is, wordt een telegram met een logische waarde van 1 verzonden.
Dit object wordt verstuurd bij statuswijziging.
Zie voor meer informatie: Prioriteit.

3.2.5 Scene
Nr.

Naam

Functie van het object

Type gegevens

Flags

5

Uitgang x

Scene

1 byte - 18.001
DPT_SceneNumber

C, R, W

Dit object is alctief als de instelling Scene actief is.
Dit object maakt het mogelijk een scene op te roepen of op de slaan.
Hieronder volgt het detail van het objectformaat.
7

6

5

Stage

Niet gebruikt

4

3

2

1

0

Scene nummer

Bit 7: 0: De scene wordt opgeroepen / 1: De scene wordt opgeslagen.
Bit 6: Niet gebruikt.
Bit 5 tot Bit 0: Scene nummer van 0 (scene 1) tot 63 (scene 64).
Zie voor meer informatie: Scene.

3.2.6 AAN/UIT automatisme
Nr.

Naam

Functie van het object

Type gegevens

Flags

6

Uitgang x

AAN/UIT automatisme

1 bit - 1.001 DPT_Switch

C, R, W

Dit object wordt geactiveerd wanneer de instelling Automatisme actief is. Hiermee kan het Uitgangschakelcontact geschakeld
worden volgende waarde die op de bus KNX is verzonden.
Normaal geopend:
- Na ontvangst van een UIT opdracht, is het contact van de uitgangrelais open.
- Na ontvangst van een AAN opdracht, is het contact van het uitgangrelais gesloten.
Zie voor meer informatie: Automatisme.

TXB601B
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3.2.7 Automatisme uitschakelen
Nr.

Naam

Functie van het object

Type gegevens

Flags

7

Uitgang x

Automatisme uitschakelen

1 bit - 1.003 DPT_Enable

C, R, W

Dit object wordt geactiveerd wanneer de instelling Automatisme uitschakeling actief is.
Dit object maakt het mogelijk de functie automatisme te activeren.
Waarde van het object:
- Als het object de waarde 0 ontvangt, is de functie Automatisme inactief.
- Als het object de waarde 1 ontvangt, is de functie Automatisme actief.
Zie voor meer informatie: Automatisme.

Nr.

Naam

Functie van het object

Type gegevens

Flags

8

Uitgang x

Status automatisme uitschakelen

1 bit - 1.003 DPT_Enable

C, R, T

Dit object wordt geactiveerd wanneer de instelling Automatisme uitschakeling actief is.
Dit object maakt het mogelijk de status te versturen van de functie Automatisme uitschakeling van het apparaat op de KNX bus.
Waarde van het object:
- Als de functie Automatisme uitschakeling uitgeschakeld is, wordt er een telegram met een logische waarde 0 verstuurd.
- Als de functie Automatisme uitschakeling ingeschakeld is, wordt er een telegram met een logische waarde 1 verstuurd.
Dit object wordt verstuurd bij statuswijziging.
Zie voor meer informatie: Automatisme.

3.2.8 Lastafschakeling
Nr.

Naam

Functie van het object

Type gegevens

Flags

9

Uitgang x

Lastafschakeling

1 bit - 1.002 DPT_Bool

C, R, W

Dit object wordt geactiveerd wanneer de instelling Ontlasten actief is.
Met dit object kunt u een uitgang naar OFF forceren.
Waarde van het object:
- Als dit object de waarde 0 krijgt, blijft de uitgang ongewijzigd.
- Als het object de waarde 1 krijg, wordt de uitgang geforceerd naar OFF.
Zie voor meer informatie: Lastafschakeling.

TXB601B
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4. Programmering via Easy Tool
4.1 Ontdekken van het product
■ TXB601B: 1 uitgang 10A product met bedrading voor inbouw
Overzicht van het product:

Overzicht van de kanalen:
0 Ingang

1 Afsluiten
TXB601B - 1 - 1
Huis - Verlichting

■ Instellingen van een kanaal
Dit instellingsvenster maakt het mogelijk de instellingen van de productuitgangen uit te voeren. Deze instellingen zijn voor elke
uitgang individueel beschikbaar.

TXB601B
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■ Beschikbare functies: AAN/UIT

AAN

Automatisme ON

UIT

Automatisme OFF

AAN/UIT

AAN/UIT automatisme

Druktoetsschakelaar

Lastafschakeling

Timer

Scene

Prioriteit AAN

Scene schakelaar

Prioriteit UIT

Automatisme uitschakelen

Forceren ON drukknop (1)

Automatisme uitschakeling drukknop (1)

Forceren OFF drukknop (1)
(1) Deze functie is enkel beschikbaar met de ingangsproducten met drukknop met Led voor de statusindicatie.
Opmerking: De dimfuncties kunnen ook gekoppeld worden met de uitgangen ON/OFF. In dit geval wordt enkel de ON/OFF
functie gebruikt. Deze procedure maakt het mogelijk eenzelfde ingang te koppelen aan een ON/OFF uitgang en aan een
dimuitgang.

Dimmen omhoog/ON

Dimmen omlaat/OFF

Dimmen verhogen/verlagen

TXB601B
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4.2 Functies van het product
4.2.1 AAN/UIT
De functie AAN/UIT waarmee een verlichtingscircuit aan- of uitgeschakeld kan worden. De opdracht kan afkomstig zijn van
schakelaars, drukknoppen of andere opdrachtingangen.
■ AAN: hiermee kan het verlichtingscircuit ingeschakeld worden.
Ingangen

Uitgangen

TXB692F - 1 - 1
Huis

TXB601B - 1 - 1
Huis - Verlichting

Sluiten van het ingangscontact: activering van het licht.
Opening van het ingangscontact: geen actie.
■ UIT: hiermee kunt u het verlichtingscircuit uitschakelen.
Ingangen

Uitgangen

TXB692F - 1 - 1
Huis

TXB601B - 1 - 1
Huis - Verlichting

Sluiten van het ingangscontact: doven van het licht.
Opening van het ingangscontact: geen actie.
■ AAN/UIT: hiermee kunt u het verlichtingscircuit in- of uitschakelen (schakelaar).
Ingangen

Uitgangen

TXB692F - 1 - 1
Huis

TXB601B - 1 - 1
Huis - Verlichting

Sluiten van het ingangscontact: activering van het licht.
Opening van het ingangscontact: doven van het licht.
■ Druktoetsschakelaar: hiermee kunt u de status van het verlichtingscircuit omkeren.
Ingangen

Uitgangen

TXB692F - 1 - 1
Huis

TXB601B - 1 - 1
Huis - Verlichting

Sluiten van het ingangscontact: schakelen tussen verlichting en doven van de verlichting.
Achtereenvolgende sluitingen keren iedere keer de status van het uitgangcontact om.
Opmerking: De dimfuncties kunnen ook gekoppeld worden met de uitgangen ON/OFF. In dit geval wordt enkel de ON/OFF
functie gebruikt. Deze procedure maakt het mogelijk eenzelfde ingang te koppelen aan een ON/OFF uitgang en aan een
dimuitgang.

Dimmen omhoog/ON

Dimmen omlaat/OFF

Dimmen verhogen/verlagen

TXB601B
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4.2.2 Timer
De functie Timer maakt het mogelijk een verlichtingscircuit in en uit te schakelen voor een instelbare tijdsduur. De Timer kan
onderbroken worden voor het einde van de tijdsinstelling. Een uitschakel voorwaarschuwing geeft het einde van de tijdsinstelling
aan door inversie van de uitgangstaat gedurende 1 s.

Instelling

Beschrijving

Tijdsduur timer

Waarde

Deze instelling definieert de timerduur.

Instelling

Niet actief, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s,
15 s, 20 s, 30 s, 45 s, 1 m, 1 min
15 s, 1 min 30 s, 2 m*, 2 min 30 s,
3 m, 5 m, 15 m, 20 m, 30 m, 1 u, 2
u, 3 u, 5 u, 12 u, 24 u

Beschrijving

Uitschakel
voorwaarschuwing

Waarde

Deze isntelling definieert de duur van de uitschakel
voorwaarschuwing.

Niet actief, 15 s, 30 s*, 1 m

Werkingsprincipe:

Start

Controle

Start

Einde

Tm

1

Start

Tm

Start

Einde

Tm

Afsluiten
Tp

0

Status indicatie AAN/
UIT

AAN

UIT

Tp

AAN

UIT

AAN

UIT

Tm: Tijdsduur timer
Tp: Duur van aankondiging
Opmerking: Indien de duur van de Uitschakel voorwaarschuwing groter is dan de duur van de timer, wordt de uitschakel
voorwaarschuwing niet uitgevoerd.

* Standaardwaarde
TXB601B
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■ De koppeling:
De functie Timer maakt het mogelijk een verlichtingscircuit in en uit te schakelen voor een instelbare tijdsduur.
Ingangen

Uitgangen

TXB692F - 1 - 1
Huis

TXB601B - 1 - 1
Huis - Verlichting

Korte sluiting van het ingangscontact: uitgestelde verlichting op het laatst opgeslagen niveau.
Onderbreking van de uitstelling:
Verlengde sluiting van het ingangscontact: stoppen van de huidige vertraging en doven van het licht.
Opmerking: Het is mogelijk, op het moment van de koppeling, de duur van de timer te bepalen.

TXB601B
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4.2.3 Prioriteit
De functie Prioriteit maakt het mogelijk een uitgang in een bepaalde staat te forceren.
Prioriteit: Lastafschakeling >Prioriteit > Basisfunctie.
Aan het einde van het forceren, herneemt de uitgang de status die het voor het forceren had (Opslagfunctie).
Werkingsprincipe:

Prioriteit AAN

Bediening forcering

Prioriteit AAN
Einde van
Prioriteit

Einde van Prioriteit

Prioriteit
UIT

Einde van Prioriteit

Prioriteit
UIT

1
Afsluiten
0

Status indicatie AAN/UIT

Status indicatie
prioriteit

AAN

UIT

AAN

UIT

Actief

Niet
actief

■ De links
- Prioriteit AAN: hiermee kunt u het verlichtingscircuit forceren en ingeschakeld houden.
Ingangen

Uitgangen

TXB692F - 1 - 1
Huis

TXB601B - 1 - 1
Huis - Verlichting

Sluiten van het ingangscontact: activering van het licht.
Opening van het ingangscontact: einde van prioriteit.
-

Forceren ON drukknop: hiermee kunt u het verlichtingscircuit met behulp van een drukknop forceren en ingeschakeld
laten.

Ingangen

Uitgangen

WST316 - 1 - 1
Huis

TXB601B - 1 - 1
Huis - Verlichting

Sluiten van het ingangscontact: activering van het licht.
Opening van het ingangscontact: geen actie.
Een tweede sluiting van het ingangscontact veroorzaakt het einde van het forceren.
Opmerking: Deze functie is enkel beschikbaar met de ingangsproducten met drukknop met Led voor de statusindicatie.

TXB601B
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-

Prioriteit UIT: hiermee kunt u het verlichtingscircuit forderen en uitgeschakeld laten.
Ingangen

Uitgangen

TXB692F - 1 - 1
Huis

TXB601B - 1 - 1
Huis - Verlichting

Sluiten van het ingangscontact: doven van het licht.
Opening van het ingangscontact: einde van prioriteit.
-

Forceren OFF drukknop: hiermee kunt u het verlichtingscircuit forceren en uitgeschakeld laten met behulp van een
drukknop.
Ingangen

Uitgangen

WST316 - 1 - 1
Huis

TXB601B - 1 - 1
Huis - Verlichting

Sluiten van het ingangscontact: doven van het licht.
Opening van het ingangscontact: geen actie.
Een tweede sluiting van het ingangscontact veroorzaakt het einde van het forceren.
Opmerking: Deze functie is enkel beschikbaar met de ingangsproducten met drukknop met Led voor de statusindicatie.

TXB601B
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4.2.4 Automatisme
De functie Automatisme maakt het mogelijk een uitgang gelijktijdig met de ON/OFF functie te bedienen. De twee functies hebben
hetzelfde prioriteitsniveau. De laatst ontvangen besturing handelt op de uitgangsstatus. Er wordt een extra besturingscontact
gebruikt om het automatisme in- of uit te schakelen.
Voorbeeld: wanneer een uitgang bediend is met een drukknop en gelijktijdig door een automatisme (timer, schemerschakelaar,
weerstation...) is het mogelijk het automatisme uit te schakelen omwille van comfortredenen (vakanties, feestdagen...).
Werkingsprincipe:

AAN/UIT

1

AAN/UIT
automatisme

Automatisme
uitschakelen

Status
automatisme
uitschakelen

0

0

1

1

0

1

1

0

0

Niet actief

Actief

Niet actief

Niet actief

Actief

Niet actief

1
Afsluiten
0

■ De links
- Automatisme ON: hiermee kunt u het verlichtingscircuit inschakelen met behulp van het automatisme.
Ingangen

Uitgangen

TXB692F - 1 - 1
Huis

TXB601B - 1 - 1
Huis - Verlichting

Sluiten van het ingangscontact: activering van het licht.
Opening van het ingangscontact: geen actie.
-

Automatisme OFF: hiermee kunt u het verlichtingscircuit dankzij de automatisering uitschakelen.

Ingangen

Uitgangen

TXB692F - 1 - 1
Huis

TXB601B - 1 - 1
Huis - Verlichting

Sluiten van het ingangscontact: doven van het licht.
Opening van het ingangscontact: geen actie.

TXB601B

25

6LE001841A

-

AAN/UIT automatisme: hiermee kunt u het verlichtingscircuit in- of uitschakelen met behulp van het automatisme
(schakelaar).
Ingangen

Uitgangen

TXB692F - 1 - 1
Huis

TXB601B - 1 - 1
Huis - Verlichting

Sluiten van het ingangscontact: activering van het licht op het laatst opgeslagen niveau.
Opening van het ingangscontact: doven van het licht.
-

Automatisme uitschakelen: hiermee kunt u het automatisme uitschakelen.
Ingangen

Uitgangen

TXB692F - 1 - 1
Huis

TXB601B - 1 - 1
Huis - Verlichting

Sluiten van het ingangscontact: automatisme uitgeschakeld.
Opening van het ingangscontact: automatisme geactiveerd.
-

Automatisme uitschakeling drukknop: hiermee kunt u het automatisme uitschakelen met behulp van een drukknop.
Ingangen

Uitgangen

WST316 - 1 - 1
Huis

TXB601B - 1 - 1
Huis - Verlichting

Sluiten van het ingangscontact: automatisme uitgeschakeld.
Opening van het ingangscontact: geen actie.
Een tweede sluiting van het ingangscontact veroorzaakt de activering van het automatisme.
Opmerking: Deze functie is enkel beschikbaar met de ingangsproducten met drukknop met Led voor de statusindicatie.

TXB601B
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4.2.5 Lastafschakeling
Met de functie Ontlasting kunt u een uitgang naar OFF forceren.
Prioriteit: Lastafschakeling > Prioriteit > Basisfunctie.
Deze opdracht heeft de hoogste prioriteit. Er wordt met geen enkele andere bediening rekening gehouden als de modus actief is.
De status van de uitgang wordt opgeslaan maar niet toegepast. Aan het einde van het ontlasten, gaat de uitgang over in de
theoretische status zonder Ontlansten (Opslaan).
Voorbeeld: Functie Ontlasten

1

AAN/UIT

1

0

Lastafschakeling

0

1

1

0

0

0

1
Afsluiten
0

Status indicatie AAN/
UIT

AAN

UIT

AAN

UIT

■ De links
- Lastafschakeling: hiermee kunt u een uitgang naar off forceren.
Ingangen

Uitgangen

TXB692F - 1 - 1
Huis

TXB601B - 1 - 1
Huis - Verlichting

Sluiten van het ingangscontact: prioriteit van de uitgang naar off.
Opening van het ingangscontact: retour naar de uitgangstatus voor het ontlasten (opslaan).

TXB601B

27

6LE001841A

4.2.6 Scene
De functie Scene maakt het mogelijk de uitgangen te groeperen die in een bepaalde instelbare staat kunnen worden gebracht.
Elke uitgang kan geïntegreerd worden in 8 verschillende scenes.
Werkingsprincipe:

AAN

AAN

UIT

AAN

UIT

AAN/UIT

AAN

Status indicatie AAN/UIT

UIT

Scene 1 opslaan

Scene

Scene 1
uitvoeren

AAN

Scene 1 opslaan

Scene 1
uitvoeren

1
Uitgang
0

Aanleren en opslaan van scenes
Deze procedure maakt het mogelijk een scene te wijzigen en op te slaan. Bijvoorbeeld door lokaal te drukken op de druktoetsen
in de ruimte of voor het verzenden van een waarde afkomstig van een visualistai interface.
Voor het lanceren of opslaan van de scenes moeten de volgende waarde doorgegeven worden:
Scene nummer

Lancering van een scene
(Waarde van het object: 1 byte)

Opslaan van de scene
(Waarde van het object: 1 byte)

1-64

= Scene nummer -1

= Scene nummer +128

1

0

128

2

1

129

3

2

130

...

...

64

63

Voorbeelden

191

Opslaan van een scene met behulp van de drukknop in de ruimte.
• De scene activeren door kort te drukken op de schakelaar die de scene inschakelt,
• Breng de uitgangen (verlichting, rolluiken, ...) in de gewenste toestand met behulp van de gewone lokale bediening
(drukknop, afstandbediening...),
• Opslaan van de status van de uitgangen door langer dan 5 s te drukken op de schakelaar die de scene inschakelt. Het
opslaan wordt weergegeven doot het kort activeren van de uitgangen.

TXB601B
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Aanleren en opslaan op het product
Deze procedure maakt het mogelijk een scene via lokale actie te wijzigen op de drukknoppen aan de voorzijde van de producten.
• De scene activeren door kort te drukken op de schakelaar die de scene inschakelt,
• Het product in Manuele modus zetten en de uitgang in de gewenste status plaatsen door te drukken op de drukknoppen,
gelinkt met de uitgangen,
• Keer terug naar de Automatische modus,
• Sla de scene op door langer dan 5 seconden te drukken op de knop die de scene activeert,
• Het opslaan wordt gesignaleerd door de status van de betrokken uitgangen gedurende 3 s om te keren.
■ De links
-

Scene: de scene wordt geactiveerd door de druk op een drukknop.
Ingangen

Uitgangen

TXB692F - 1 - 1
Huis

TXB601B - 1 - 1
Huis - Verlichting

Sluiten van het ingangscontact: activering van de scene.
Opening van het ingangscontact: geen actie.
Opmerking: Op het moment van de koppeling moet het scenenummer voor het sluiten van het ingangscontact bepaald worden.
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-

Scene schakelaar: de scene wordt geactiveerd volgens het openen of sluiten van het ingangscontact.
Ingangen

Uitgangen

TXB692F - 1 - 1
Huis

TXB601B - 1 - 1
Huis - Verlichting

Sluiten van het ingangscontact: activering van de scene 1.
Opening van het ingangscontact: activering van de scene 2.
Opmerking: Op het moment van de koppeling moet het scenenummer bepaald worden voor de sluiting en opening van het
ingangscontact.
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30

6LE001841A

5. Bijlage
5.1 Specificaties
5.1.1 - TXB601B

5.2 Hoofdeigenschappen
Apparaat

TXB601B

Max. aantal groepsadressen

254

Max. aantal associaties

255

Objecten

10
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5.3 Index van de objecten
AAN/UIT..............................................................................................................................................................................
Status indicatie AAN/UIT ....................................................................................................................................................
Timer...................................................................................................................................................................................
Prioriteit...............................................................................................................................................................................
Status indicatie prioriteit......................................................................................................................................................
Scene..................................................................................................................................................................................
AAN/UIT automatisme ........................................................................................................................................................
Automatisme uitschakelen ..................................................................................................................................................
Status automatisme uitschakelen .......................................................................................................................................
Lastafschakeling .................................................................................................................................................................
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