www.vecolux.be/knx2go

Welkom bij de wereld van KNX
Hartelijk dank voor uw aankoop van de KNX2GO kit. Het
eerste wat u nu moet doen, is een KNX account maken op
my.knx.org. Daar kunt u dan de ETS software downloaden.
1. Surf naar http://my.knx.org
2. Klik op “Maak een ... aan”
3. Vul al uw gegevens in

Als uw account aangemaakt is, kunt u ETS downloaden in uw portaal. Ga hiervoor naar het tabblad “Downloads” en download ETS5 Professional.

Gelukt? Dan heeft u nu het volgende in uw bezit:
•
•
•
•
•

KNX account
ETS5 software
KNX2GO kit
KNX USB interface (artikel WZ5242)
koffie
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Starten met ETS
Na het downloaden en installeren van ETS, kunt u starten met het importeren van het KNX2GO project.
STAP 1
Gelieve het KNX2GO project te downloaden via volgende link: www.vecolux.be/knx2go
Geef het volgende paswoord in: “start2knx2go”
STAP 2
Importeren van het project

Klik op

“import project” om uw project te importeren

Aansluiten
Oké, u heeft ETS geïnstalleerd en het KNX2GO project geïmporteerd. Wat is de volgende stap? Het is nu tijd om
de producten fysiek aan te sluiten op de KNX bus en het ETS project in te laden.
U hoeft hiervoor nog geen lichtpunten aan te sluiten. M.a.w. deze voorbereiding kunt u perfect thuis doen.
Wat heeft u nodig?
• KNX2GO kit
• KNX USB interface
• ETS5
Hoe gaat u te werk?
1. verbind de 5 producten uit de KNX2GO kit met elkaar via de rood-zwarte klem d.m.v. een
buskabel (2x2x0.8mm²)
2. verbind de 29V uitgang van de KNX voeding met de Z41PRO d.m.v. de wit-gele kabel.
3. sluit de KNX voeding aan op 230V
4. sluit nu de KNX USB interface aan op de buskabel

5. verbind de KNX USB interface met uw PC

3

Aansluitschema
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Programmeren
Nu dat u alle producten hebt aangesloten, kan de programmatie ingeladen worden.
Het enige KNX product dat geen programmatie nodig heeft, is de 160mA voeding.
1. Open ETS5
).
2. Klik bovenaan op “Bus” (
Hier moet u eerst de USB interface selecteren. Deze zou tussen “Discovered Interfaces” moeten staan.
Klik op de USB interface en klik dan rechts onderaan op “Select”.
Verander eveneens het individueel adres van de USB interface in 1.1.255.
3. Open het KNX2GO project in ETS5 en open het venster “Busdeelnemers”.
4. Begin met het programmeren van de toestellen.

PROG

MAXinBOX66 (1.1.101)
Individueel adres inladen
• Druk op de programmeerknop (PROG) van het toestel. De LED zal rood beginnen branden.
• Klik in het ETS project op het toestel met individueel adres 1.1.101.
• Druk op de rechter muisknop en kies “Download > Download Individual Address”.
• Het individueel adres wordt nu ingeladen en rode LED gaat uit.
Applicatie inladen
• Klik in het ETS project op het toestel met individueel adres 1.1.101.
• Druk op de rechter muisknop en kies “Download > Download Application”.
• De applicatie wordt nu ingeladen en het toestel is klaar voor gebruik.
Herhaal dit voor de volgende 3 producten uit de KNX2GO kit:

MAXinBOX66 (1.1.102)
DIMinBOX DX2 (1.1.103)
Z41PRO (1.1.100)
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Z41PRO (touch panel)
Nu kunt u de benamingen in de Z41PRO wijzigen. Dit doet u in ETS.
•
•

Klik op het toestel met individueel adres 1.1.100 (Z41PROPro V3.1).
Klik onderaan het scherm op “Parameter”.

De Z41PRO heeft in totaal 12 pagina’s. In elke pagina kan je 8 knoppen maken.
We hebben de 14 lichtpunten reeds geconfigureerd in de Z41PRO, met daarbij de benaming van elk individueel lichtpunt.

De bedoeling is natuurlijk dat u zelf de benaming van de pagina’s en de knoppen wijzigt.
• Voor de pagina verander je het veld “Title”.
• Voor de knop (BOX) verander je het veld “Label”.
• De iconen kunt u ook wijzigen in het veld “Icon” (zie Icon List online voor een overzicht van alle iconen).

Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de verschillende pagina’s die reeds geconfigureerd zijn in de
Z41PRO. Er zijn een aantal specificiek pagina’s die wat meer uitleg vragen.
• Main page:
een overzicht van alle pagina’s in de Z41PRO
• Configuration page:
te drukken.
deze pagina kan je benaderen door in de “main page” op icoon
Hier kan je de instellingen van de Z41PRO wijzigen.
Page 12: hierin staan de “Schedulers” en de “Macro’s”.
Met de Schedulers kan de eindklant zelf tijdsgestuurde acties instellen.
Door het gebruik van macro’s kan de eindgebruiker zelf acties instellen waarna ze automatisch opgeroepen
worden

•
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Main page

Configuration page

Page 1

Page 2

Page 4

Page 6

Page 7

Page 8

Page 11

Page 12

7

Lichtpunten
Sluit alle lichtpunten aan zoals getoond wordt op het aansluitschema pagina 4.
Het is belangrijk dat u de benamingen van de lichtpunten goed volgt. Deze benamingen worden ook gebruikt
in de ETS programmatie.

Drukknoppen
De drukknoppen sluit je aan op de ingangen van de actoren.
•
•
•

Ingang 1 stuurt uitgang 1 aan van dezelfde actor.
Ingang 2 stuurt uitgang 2 aan van dezelfde actor.
enz.

Hieronder vindt u een schema met een overzicht van de aansluitingen.
Actor

1.1.101
MAXinBOX66

1.1.102
MAXinBOX66

1.1.103
DIMinBOX DX2
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UIT

IN

BENAMING

101.A1

1

lang drukken = “Alles Uit” en licht inkom blijft 30 sec. langer branden

101.A2

2

101.B1

3

101.B2

4

101.C1

5

101.C2
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102.A1

1

102.A2

2

102.B1

3

102.B2

4

102.C1

5

102.C2
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103.C1

1

103.C2
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