
Netwerkbijeenkomst 
KNX België ‘nieuwe stijl’ 
groot     succes

is. Dus jullie toekomst ziet er goed uit, want 
KNX kan een behoorlijk stuk van die koek 
pakken.” Daarbij haalde Buelens twee gevleu-
gelde uitspraken aan. ‘Everything that can be 
automated, will be automated’ van internet-
goeroe Robert Cannon en ‘Logic will bring 
you from A to B, but imagination will get you 
anywhere’ van Albert Einstein.  Hij doelde 
er op dat de kansen voor het grijpen liggen, 
maar dat er vooral creativiteit nodig is om die 
kansen te verzilveren. Ook in de KNX-markt. 

Slimme koffers

Buelens beschreef een aantal voorbeelden 
van de nieuwe mogelijkheden die het IoT 
biedt. “De nieuwe Samsonite koffer die mid-
dels een chip en een app overal ter wereld 
is terug te vinden. Parkeerwachters die 
overbodig worden als te lang geparkeerde 
auto’s via het internet traceerbaar zijn. Alles 
is morgen aan het internet gekoppeld.” De 
IoT-specialist gaf aan dat de EU vier domei-
nen heeft bestempeld die het meest zullen 
profiteren van het IoT en waar dus veel geld 
en aandacht in gestoken zal worden. Smart 
homes staat daarbij op nummer twee. Europa 
wil ook in dat domein pilotprojecten gaan 
steunen om een innovatieve voorsprong te 
pakken. Bijvoorbeeld als het gaat om IoT en 
beveiliging. “KNX zou daarin een belangrijke 
rol kunnen spelen,” gaf Buelens aan. 

Het Internet of Things (IoT) is een fenomeen  
waarop KNX in grote mate mee lift. De 
verbondenheid van alles en iedereen via het 
internet sluit immers naadloos aan bij de 
opzet van KNX: het verbinden van apparaten 
en installaties in de gebouwde omgeving. Vol-
gens IoT-specialist Peter Buelens zal de markt 
die aan IoT is gerelateerd de komende jaren 
explosief groeien. “IoT is meer dan een hype. 
Het is een onwaarschijnlijk grote markt die 
een game changer zal zijn voor de wereld van 
woning- en gebouwautomatisering. Over een 
paar jaar beschikt iedereen over wel 1.000 
objecten die met het internet zijn verbonden. 
De hard- en softwaremarkt die daarmee 
gepaard gaat, wordt voor de hele EU geschat 
op 1180 miljard euro in 2020. Teruggerekend 
naar de Belgische markt is dat een omzet van 
30 miljard euro, terwijl dat nu nog 8 miljard 

De eerste netwerkbijeenkomst van KNX België ‘nieuwe stijl’ was een groot 

succes. Zo’n 75 Professionals en fabrikanten lieten zich informeren over 

nieuwe trends en producten rond het thema Innovatie. Daarbij hadden zij zelf 

ook een actieve inbreng. De opzet van het dagprogramma, een combinatie 

van boeiende sprekers en interactieve speeddates, beviel de bezoekers goed. 

De inhoud was niet alleen naar binnen gericht, maar zocht ook verbinding met 

ontwikkelingen in de buitenwereld. KNX België toonde in de volle breedte 

het belang en de toegevoegde waarde van haar netwerk voor de vakman in 

woning- en gebouwautomatisering.

KNX-innovaties verbeteren 
toegankelijkheid, veiligheid 

en IoT-toepassingen

Hannelore Verdonckt 
opent de bijeenkomst
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KNX is er klaar voor

De KNX Associatie heeft de afgelopen tijd 
hard gewerkt om het protocol verder op 
te tuigen met nieuwe toepassingen die het 
Internet of Things faciliteren, de toegankelijk-
heid vergroten en de veiligheid garanderen. 
Joost Demarest, CTO van de internationale 
KNX Association in Brussels presenteerde 
tijdens de bijeenkomst de nieuwe producten 
die daaruit zijn voortgekomen. De eerste is 
KNX IoT, de paraplu waaronder producten 
vallen die de integratie met het internet 
vergemakkelijken en verbeteren. Zoals KNX 
Web Services. “Wij zijn er klaar voor om ons 
stuk van de koek te pakken, door vergaande 
facilitering van het IoT. Met KNX Web 

een antwoord op de groeiende beveiligings-
uitdaging bij IP-projecten. “Er was al van alles 
ingebouwd om hackers buiten te houden, 
maar nu hebben we een laag in de standaard 
toegevoegd die het fabrikanten mogelijk 
maakt om berichten te versleutelen en te au-
thenticeren. De IP-backbone valt zo niet af te 
luisteren zonder de geheimtaal te kennen. De 
installateur of system integrator kan in ETS5 
zelf bepalen welke functies hij Secure wil 
maken, en daar sleutels aan toekennen. Hij 
hoeft uiteraard niet alles te beveiligen.” Toe-
stellen waarin KNX Secure al is ingebouwd, 
verschijnen de komende tijd op de markt. De 
softwareversie ETS5.5 is er al klaar voor. 

Focus op service & onderhoud

Philip Vanhoutte, auteur van The Smarter 
Working Manifesto en jarenlang manager bij 
diverse IT- en elektronicabedrijven, bood de 
bezoekers een kijkje in diverse woningen die 
hij over de hele wereld bezit. Als eindge-
bruiker van slimme installaties en intelligente 
woningen putte hij bij zijn presentatie uit 
de lessen en eigen ervaringen. “De archi-
tectuur van slimme systemen is extreem 
belangrijk, die moet uit één netwerk bestaan 
en onafhankelijk zijn van leveranciers”, zei 
Vanhoutte, waarmee hij het voordeel van 
KNX benadrukte. “Verder vind ik het cruciaal 
dat de installaties toekomstproof zijn, zowel 
qua componenten als leveranciers. Ik zou 

Peter Buelens voor een 
geinteresseerde zaal

Joost Demarest Philip Vanhoutte

Services bieden we een nieuwe, verbeterde 
manier om KNX-systemen te integreren in 
het internet en ze via het internet te besturen 
en te visualiseren. Via de gateway van KNX 
Web Services maken we het voor IT-specia-
listen eenvoudiger om door de data van onze 
installaties te browsen. Zij zagen KNX tot nu 
toe als een ondoordringbaar ‘Fort Knox’. Met 
KNX Web Services maken we onze wereld 
nu ook toegankelijk voor de IT-wereld.” 

Veiliger en eenvoudiger

Verbondenheid leidt tot big data. En data 
betekent macht. Niemand wil echter dat 
gevoelige data via het internet op straat 
komen te liggen. Met KNX Secure biedt KNX 

ETS Inside: slim, simpel en veilig

Een laatste noviteit van KNX is ETS Inside. 
Hiermee komt KNX tegemoet aan de be-
hoefte om met laagdrempelige oplossingen 
KNX breder in de markt te zetten. Met deze 
nieuwe tool zijn kleine projecten eenvoudig 
te configureren via een internetbrowser. De-
marest: “Het systeem is slim, simpel en veilig. 
ETS Inside is zowel op de smartphone als op 
de tablet te programmeren en te configure-
ren en de programmering wordt in specifieke 
toestellen binnen de KNX-installatie opgesla-
gen. De tool is een aanvulling op de profes-
sionele ETS Professional software en komt in 
oktober op de markt”, vertelde Demarest. 

bij wijze van spreken liever met een instal-
lateur van 25 jaar in zee gaan, dan met één 
van 55. Tot slot vind ik service en onderhoud 
een onderbelicht onderdeel bij woningau-
tomatiseringsprojecten. Het zou goed zijn 
als installateurs bijvoorbeeld elk jaar langs 
komen voor een servicebeurt en elke vijf jaar 
onderhoud uitvoeren, zodat ze componen-
ten preventief kunnen vervangen en de hele 
boel kunnen updaten. Die dienstverlening 
ben ik nog niet tegengekomen in de wereld 
van smart homes.” Vanhoutte gaf aan hoe hij 
een ski-chalet in de Alpen – nu nog zon-
der internetverbinding - beter zou kunnen 
verhuren als hij op afstand de installaties kon 
controleren en bedienen. Hij droomt van de 
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KNX. Fingerprintreaders, badgereaders, iBut-
tons, de nieuwe mogelijkheden zijn ongekend. 
De twee Professionals benadrukten dat KNX 
Secure juist voor deze ontwikkeling een wel-
kome toevoeging is. “We zagen op de beurs 
verder dat de verschillende fabrikanten KNX 
laagdrempeliger proberen te maken door met 
makkelijk te configureren platforms te komen 
en goedkopere, gebruiksvriendelijkere visuali-
saties te introduceren,” aldus Vercruyssen.

Volop nieuwe producten

Het tweetal spotte ook diverse nieuwe 
fabrikanten die voornamelijk aanbieders zijn 
van design schakelmateriaal dat, al dan niet 
direct, met KNX te integreren is. Als het ging 

dag dat hij via een microfoon in zijn slimme 
bril met een spraakcommando de garage-
poort kan openen. Voor zijn nieuwe woning 
in de VS – een levensloopbestendige woning 
met e-health voorzieningen – wierp Van-
houtte zich dan ook op als ‘proefkonijn’ voor 
KNX-toepassingen. “Hopelijk gaat KNX ook 
Amerika veroveren,”  bracht hij in.

Innovatieparade Frankfurt

KNX Professionals Luc Vercruyssen en Tom 
Claes deden voor hun collega’s verslag van 
hun bevindingen en ervaringen tijdens de 
beurs Light&Building, die in maart plaatsvond 
in Frankfurt. Deze beurs is hèt ijkpunt van 
innovatie in de branche. Ook op KNX-gebied 
was het een parade van innovaties in Frank-
furt. Het was ook de twee KNX Professio-
nals opgevallen dat Internet of Things dé rode 
draad was op deze beurs. Soms alleen ge-
bruikt als marketinginstrument door fabrikan-
ten die willen meeliften op de trend, soms via 
verrassende nieuwe toevoegingen in de ‘ver-
bonden wereld’. Een interessante verbinding 
tussen de twee werelden noemde Vercruys-
seen de Thinka, een applicatie die KNX aan 
de Apple Homekit koppelt. Zo kan men met 
de vingerreader op de iPhone bijvoorbeeld 
de deur ontgrendelen en met Siri-spraakcom-
mando’s de verlichting bedienen. Ook viel het 
Vercruyssen en Claes op dat er veel nieuwe 
aanbieders waren voor toegangscontrole met 

om opvallende, nieuwe producten vielen hen 
vooral bijzondere schakelaars en ruimtecon-
trollers op van Tense, Blumotix, Jung, ABB, 
Schneider-Electric en MDT. Veel daarvan 
zijn inbouwproducten die met bijgevoegde 
hulpmiddelen trimless zijn te maken. Tot slot 
brachten Claes en Vercruyssen nog de video-
foon met touchscreen en internettoegang 
van Zennio voor het voetlicht, evenals de 
eKey fingerprintreader, de iButton reader van 
Arcus-EDS, het Divus Touchzone toucscreen 
op Android en de KNX-designspeakers van 
Basalte.

 Luc Vercruyssen en Tom Claes

Na de presentaties van de sprekers, stond er een interactieve ‘pa-
ringsdans’ op het programma. KNX-fabrikanten en presenteerden 
hun innovaties aan tien tafels in de prachtige zaal van congrescentrum 
Salons Waerboom in Groot-Bijgaarden. Alle aanwezigen werden 
opgedeeld in kleine groepjes en konden zo bij elke tafel steeds tien 

minuten speeddaten. Zodra de tien minuten om waren, schoven de 
groepen door naar de volgende tafel. Op die manier konden zowel 
de Franstalige als de Nederlandstalige bezoekers in anderhalf uur tijd 
uitleg krijgen over de belangrijkste noviteiten van de fabrikanten en 
daarover alle mogelijke vragen stellen. Een overzicht.

Speeddaten over innovaties

1 Schneider-Electric 

•  Multitouch Pro: multifunctionele taster met 
acht schermpjes en twee functies per scherm. 
Intuïtieve bediening zoals bij smartphone of 
tablet. Activering door beweging van de hand. 

•  Pushbutton Pro: nieuwe serie wandschakelaars.
•  HomeLynk Remote: App voor smartphone 

waarmee KNX-installatie op HomeLynk con-
troller op afstand is te bedienen.

2  ABB Busch-Jaeger

•  Alarmcentrale met KNX- en netwerkaanslui-
ting, voor hoge residentiële segment. Web-
based configuratie. Uni-directionele communi-
catie naar KNX. 

•  Busch-ControlTouch KNX: app voor smart-
phone of tablet voor de bediening van KNX-
installaties in de woning, waaronder verlichting, 
zonwering en IP-camera’s. Via webbrowser te 
configureren.
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3 Siemens 

•  Nieuwe LOGO! KNX-module: Communicatie-
module die fungeert als intelligente controller. 
Door toevoeging van LOGO! aan de KNX-
automatisering is het mogelijk om industriële 
sensoren te gebruiken, zoals voor temperatuur. 

•  Nieuwe universele led-dimmer (1- of 2-kanaals)
•   Nieuwe touchschakelaars
•  Nieuwe visualisatiemodule voor webbrowser
•   Nieuw wand-display ter vervanging van smart-

phone of tablet.

4. CJC Systems 

•   Lucia: Nieuwe serie multitouch design schake-
laars met led-licht in 14 afwerkingen. Bediening 
door klikken, dubbelklikken, swipen en lang 
aanhouden. Feedback-/oriëntatielicht dimt mee 
met algemeen licht.

5 Atem / Wieland

•  Gesis-FLEX: Modulaire, flexibele modules voor 
de slimme sturing van zonwering, (Dali) verlich-
ting en HVAC-functies in utiliteitsgebouwen.

6 BEG Luxomat

•   Luxomat: nieuwe KNX-bewegingsmelders, 
aanwezigheidsmelders en HF-radardetectie 
met geïntegreerde buskoppeling. 

•   KNX 5.0 applicatie met nieuwe functies, een-
voudige layout en een extra HVAC-kanaal

7  Tempolec / Theben, Tense, Xxter

•  Tense: nieuwe wand-aanwezigheidsmelder met 
een reikwijdte van 49 m2, met zes koppelbare 
functies.

•  Tense: nieuwe serie wandschakelaars die 
trimless zijn te verwerken in de wand met de 
bijbehorende inbouwplaat voor stucwerk of 
gipsplaat. 

•   Xxter: Totaaloplossing van een visualisatie-app 
en server voor KNX-woningautomatisering. 
Gebruiksvriendelijke configuratie.

8 Stagobel / Jung

•   LS ZERO: nieuwe serie wandschakelaars en 
roomcontrollers, verkrijgbaar in wit en 26 Le 
Corbusier kleuren, verkrijgbaar met pleister-
adapter voor vlakke montage. 

•   Smart Visu Servers: nieuwe server voor 
visualisatie en mobiele bediening van slimme 
woningen. Met geïntegreerde webbased set-up 
tool. 

•   Smart Visu Home: webbased interface die de 
eindgebruiker in staat stelt om alle KNX-func-
ties te bedienen, in te stellen en aan te passen. 
Ook Philips Hue is hiermee te bedienen.
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9 Vecolux

•  Arcus EDS interface tussen KNX en IP, die 
tevens data logt. Via de interface zijn op 
draadloze wijze de data te verzamelen van 16 
toestellen simultaan. Ze worden opgeslagen op 
een SD-kaart waardoor bijvoorbeeld proble-
men eenvoudig zijn op te sporen en herleiden.

•  Arcus EDS iButton: uitleesbare tag, inclusief 
reader en server. De module kan standalone 
werken voor één toegangsdeur of als centrale 
voor meerdere terminals (tot 7 toegangen). De 
iButton vereist fysiek contact met de reader en 
is veiliger De communicatie tussen de centrale 
en de terminals gebeurt via versleutelde data 
over de KNX-bus. 

•   Lingg&Janke interface waarmee conventionele 
Niko-drukknoppen in de KNX-installatie zijn 
te integreren en ze extra functies verkrijgen. 
Inclusief flatcables en adapterplaatjes.

10 iRidium Mobile

•   Introductie van het vernieuwde serverplatform 
3.0. Een schaalbaar visualisatie- en besturings-
concept voor kleine appartementen tot grote 
gebouwen in het high-end segment, onafhan-
kelijk van leverancier, protocol of platform. De 
server is voorbereid op cloud-diensten waar-
door het alle IoT producten kan ondersteunen.
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