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DOMOTICA
MADE IN BELGIUM

Nieuwe technologieën maken deel uit van ons leven,
morgen meer nog dan vandaag!
Domotica is hierop geen uitzondering. De innovaties
van de voorbije jaren zijn nu zo goed als onmisbaar
geworden. Dit zal ook u ondervinden van zodra u
velbus installeert in uw woning.
Met velbus domotica zijn de mogelijkheden eindeloos.
Meerdere functies kunnen gecombineerd worden
met slechts één druk op een knop. Knoppen kunnen
eindeloos opnieuw geprogrammeerd worden zoals
u maar wenst. Verlichting, verwarming, koeling,
rolluiken, zonneschermen en nog veel meer kunnen
van om het even waar bestuurd worden via tablet,
smartphone of pc.
De woning van de toekomst is nu binnen uw bereik.
Breng met velbus de nieuwste ontwikkelingen
op het vlak van comfort, energiebesparing en
gebruiksvriendelijkheid in huis. Want velbus is
eindeloos uitbreidbaar, nu en in de toekomst.
velbus domotica: geen luxe, maar een levensstijl.
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Wat is velbus?

velbus is een modulair
bussysteem
velbus is modulair
Elke velbus‑module beschikt over een eigen processor en
geheugen. U heeft geen dure centrale nodig, die dus ook niet
defect kan gaan. Hierdoor vermijdt u dat bij een defect de
volledige installatie niet meer zou werken.
Er is ook geen opstartprijs (prijs van een mastercontroller of
centrale) en u betaalt dus enkel de modules die echt nodig
zijn. Indien u later extra rolluiken, lichtpunten, dimmers
enz. wilt automatiseren, dan moet u enkel de betreffende
modules aankopen. Nieuwe modules zijn steeds compatibel
met het bestaande gamma.

velbus is een bussysteem
Dit betekent dat er enkel een vieraderige buskabel nodig is
om de modules te verbinden: twee aders voor voeding, twee
aders voor data. Deze bus is gebaseerd op de CAN‑databus
komende uit de auto‑industrie en is als zodanig zeer stabiel
en betrouwbaar.

principe
De eenvoudigst mogelijke opstelling bestaat uit twee
modules: een ingangs- en een uitgangsmodule.
Ingangsmodules zetten hun status op de bus in de vorm van
korte boodschappen. Uitgangsmodules interpreteren deze
boodschappen en voeren daarop acties uit.

ingangsmodules

uitgangsmodules

De ingangsmodules verwerken de informatie afkomstig
van buitenaf—zoals drukknoppen, schakelaars,
sensoren...—tot buscommando’s.

De uitgangsmodules interpreteren deze commando’s en
besturen op hun beurt verlichting, verwarming, airco,
stopcontacten, rolluiken...

kwaliteit & stabiliteit
autonomie
velbus is een modulair systeem waarin een bepaalde
module uw volledige installatie nooit kan blokkeren zoals bij
systemen met een centrale unit (master).
Elke module werkt volledig onafhankelijk aangezien deze
steeds beschikt over een eigen processor. Elke velbusmodule monitort continu de bus en voert een actie
uit indien nodig.
De bus zelf is gebaseerd op de CAN‑bus die gebruikt wordt
in de automobielsector. De CAN‑bus is zeer stabiel en de
buskabel kan, door het verlagen van de snelheid, zonder
problemen zeer grote afstanden overbruggen.
De bus werkt enkel op pulsen. Zowel tijdens het dimmen van
lichtpunten als tijdens het activeren van de alles uit‑functie
is er vrijwel geen beweging op de buskabel. Dit heeft
natuurlijk grote voordelen: in tegenstelling tot andere
systemen kunt u tegelijkertijd tientallen acties uitvoeren—
zoals aan/uit, dim- en sfeerfuncties…—de feedback
(terugmelding via led) verloopt heel snel en er wordt geen
overbodige energie verbruikt.

vrijheid
Overal langsheen de buskabel kan u configuratiemodules
plaatsen (berging, bureau...) zodat u eender waar uw pc kan
aansluiten om wijzigingen aan te brengen.
Tijdens deze wijzigingen zal uw velbus‑installatie normaal
verder blijven werken zodat niemand hier hinder van
ondervindt. De buskabel zelf mag u, indien gewenst, ook
in lus leggen zodat u het zelfs niet merkt als deze ergens
volledig wordt onderbroken. De busspanning mag trouwens
variëren tussen 12 V en 18 V.

ONTWIKKELING
Onze modules worden ontwikkeld in onze eigen
Velleman-gebouwen in Gavere waar ook de software
wordt geschreven en de productie wordt gepland.
Door alles in-house te ontwikkelen, kunnen we dus
steeds kort op de bal spelen en de kwaliteit van onze
producten nauwlettend in de gaten houden.
Velleman heeft dan ook al 45 jaar ervaring in
ontwikkeling en productie.

velbus versus klassieke
installatie
Huisautomatisatie of domotica roept bij veel mensen nog
steeds een beeld op van dure, ingewikkelde installaties,
maar niets is minder waar. Met velbus is het prijsverschil met
een klassieke installatie miniem en, vergeleken met de vele
voordelen, zelfs verwaarloosbaar.

flexibel systeem

systeem op maat

Aangezien alle bedieningen en alle lichtpunten onafhankelijk
van elkaar werken, is elke koppeling mogelijk. Zo kan u op
verschillende locaties een alles uit of alles aan configureren,
sferen maken (combinatie van al dan niet gedimde
lichtpunten), tijdsfuncties instellen enz.

In een velbus‑installatie kan u zonder extra modules of
programmatie steeds terugmelding (feedback) krijgen. U kan
de terugmelding zelfs willekeurig koppelen: een drukknop in
de living geeft terugmelding van het licht in de kinderkamer...

Er zijn duizend en één redenen waarom de configuratie
ooit dient aangepast te worden. Wanneer kort na de
eerste bewoning de eerste wijzigingen zich opdringen zal
u alles naar uw hand kunnen zetten zonder enig kapwerk.
De configuratie software is gratis, de inhoud van de modules
is steeds in te lezen en ook continu aanpasbaar (ondertussen
blijft alles gewoon verder werken).
Aangezien velbus modulair is, is uw woning klaar voor
toekomstige evoluties. velbus wordt continu verder
ontwikkeld zodat u later slechts een module hoeft toe te
voegen om uw installatie uit te breiden. Ook als u later
beslist om in de woonkamer tóch een dimmer te plaatsen,
volstaat het om enkel deze dimmermodule toe te voegen.
Uw woning is dus klaar voor de toekomst.

Goed geconfigureerd zal uw velbus‑domoticasysteem ook
energie besparen. Denk maar aan het licht in de gang dat
automatisch uit gaat, het licht op de oprit dat u (door de
terugmelding) niet meer vergeet, de alles uit die verborgen
verbruikers uitschakelt, de verwarming die niet meer
vergeten wordt...
De voordelen van een geautomatiseerde woning worden door
iedereen anders ingevuld omwille van de vele mogelijkheden
en koppelingen (alarm, iPod, iPad, iPhone, smartphones...).
De meerwaarde die uw woning of opbrengsteigendom
hierdoor krijgt, is een leuke extra.

Wat kan
velbus?

Het velbus‑assortiment wordt steeds verder ontwikkeld.
Hieronder vindt u een greep van de mogelijkheden maar
de installatie zal steeds op maat door uw installateur
worden uitgevoerd.

enkele voorbeelden
• de functie van elke drukknop op elk moment wijzigen door
middel van de velbus‑configuratiesoftware
• door één druk op de knop alle lichten in- of uitschakelen en
de rolluiken openen of sluiten
• kort drukken op een knop in de slaapkamer is alles uit,
lang drukken is alles aan
• de verwarming in de badkamer gedurende 1 uur
op comfortmodus zetten via de smartphone of een
gewone drukknop
• ’s ochtends het licht in de slaapkamer zacht laten opkomen
in een tijdspanne van 30 minuten
• aansluiten van toegangscontrole (bv. een badge-lezer)
• RGB-verlichting aansturen om een lounge effect te creëren
• via iPod, smartphone, internet… de status van uw woning
bekijken en eventueel ingrijpen
• de alles uit combineren met uw verwarming en
stopcontacten naar keuze
• een selectie van lichtpunten dimmen of doven om een
bepaalde sfeer te creëren
• de bewegingssensor in de gang het licht ’s avonds volledig
laten aanschakelen en ’s nachts gedimd
• bewegingsdetectie laten starten via de alles uit-knop
• een sms laten sturen bij beweging indien het alarm actief is
• een e-mail laten sturen wanneer het buiten vriest, wanneer
er ramen open staan…
• enzovoort

Een vrije dag
9:00
U hebt uw wekker afgeduwd en bent
blijven liggen tot 9u waardoor de
verwarming overal reeds op nachtstand
staat. Het is dan ook een doordeweekse
werkdag maar geen nood, naast het
bed bevindt zich een knop die de
verwarming naar comfortmodus brengt.
Afhankelijk van de tijd die u zal thuis
blijven, kan u zelfs door langer te
drukken hierop een timer instellen.

9:03
Een tweede knop naast het bed laat
alvast de rolluiken in de slaapkamer
omhoog gaan. De overige rolluiken
zijn reeds omhoog want die waren
gekoppeld op het zonsopgangtijdstip.

9:20
U staat op en via een melding op uw
bedieningsmodule met oledscherm ziet
u dat de vuilzakken vandaag buiten
gezet moeten worden.

11:00
Na de douche en het ontbijt is het tijd
om wat op te ruimen. U raakt even
uw stijlvolle glazen bediening aan
en een glimlach wordt op uw gezicht
getoverd als u de huidige opbrengst
van uw zonnepanelen ziet verschijnen
op het schermpje. Nog even de hond
uitlaten, de smartphone erbij nemen
om een muziekje te starten en het echte
werk kan beginnen.

12:00
U hoort de hond blaffen en neemt er
de tablet even bij om naar de camera
achteraan te kijken. Het is maar een kat
die hem stoort. Snel de hond binnen
laten want u gaat lunchen met enkele
vrienden. Aan de voordeur drukt u op
alles uit en zelfs de verwarming valt
terug op nachtstand.

17:00
De lunch is uitgedraaid op een
namiddag van bijpraten en als u thuis
komt, zijn ook de kinderen al thuis.
De verwarming stond vanaf 16u reeds
in comfortmodus en de studeerkamers
zijn ook opgewarmd. Met uw
smartphone had u eerder alvast de tv
uitgeschakeld want het is de bedoeling
dat er gestudeerd wordt.

19:00
De familie heeft gezellig samen
gegeten en ondertussen werd het al
schemerdonker zodat de rolluiken
naar beneden gingen. U tikt even tegen
het glazen aanraakschermpje en uw
comfortsfeer wordt opgeroepen: het
licht in de woonkamer gaat dimmen,
de staande lamp in de zithoek zorgt
voor een warme sfeer en de verwarming
schakelt een graadje hoger.

22:00
De kinderen slapen al maar in een
drukknop van de woonkamer ziet u
dat ze het licht zijn vergeten te doven.
U neemt er de smartphone even bij om
dat voor hen te doen.

23:00
U gaat slapen en na het tanden
poetsen, tikt u even tegen de bediening
in de badkamer. Beneden gaat alles uit,
in de badkamer en de nachthal blijft
het licht nog even aan. Het licht in uw
slaapkamer gaat ondertussen aan.
Met een gerust hart kruipt u in bed...

WONING

installatievoorbeeld
Volgend voorbeeld geeft een mogelijke configuratie van velbus‑modules afgewerkt met glazen bedieningsmodules in
een modale woning.

• op 13 plaatsen heeft u een glazen bedieningsmodule
met terugmelding
• op 1 plaats heeft u een glazen
bedieningsmodule met oledscherm
• eender waar in uw woning kan u alles bedienen
met uw tablet (bijv iPad) of smartphone (draadloos
netwerk noodzakelijk)
• aan de voordeur heeft u een velbus bewegings-,
schemer- en temperatuursensor
• in de trappenhal wordt het licht geactiveerd door een
velbus‑aanwezigheidssensor

gebruikte velbus-modules
××3 glazen bedieningsmodules met 1 aanraaktoets
××7 glazen bedieningsmodules met 2 aanraaktoetsen
××3 glazen bedieningsmodules met 4 aanraaktoetsen

mogelijkheden
• op de glazen bedieningsmodule met oledscherm kunnen tot
8 pagina’s van telkens 4 functies naar keuze geactiveerd worden
• de programmatie van het systeem is op elk moment aanpasbaar
(zelfs zonder het systeem uit te schakelen)
• via het oledscherm kan de temperatuur in elke ruimte beheerd en
geprogrammeerd worden

××1 glazen bedieningsmodule met oledscherm

• zowel het oledscherm als uw smartphone, tablet,
enzovoort kunnen het elektriciteitsverbruik tonen
(velbus‑energiemeter vereist)

××1 bewegings- en schemersensor voor plafondmontage

• de buiten- en binnentemperaturen kunnen zowel op het
oledscherm als op tablet en smartphone weergegeven worden

××1 bewegings-, schemer- en
temperatuursensor voor buiten

• elke bedieningsmodule heeft een dag-, week-, en jaarprogramma
met astronomische klok (zonsop- en ondergang)

××1 Home Center interface module

• elk lichtpunt kan op 40 verschillende manieren geconfigureerd
worden: aan/uit, vertraagd uit, trappenhuisautomaat, knipperen,
diverse timers…

××1 configuratiemodule met USB- en RS232-interface

• eenzelfde knop kan gebruikt worden voor twee functies (bv.
alles uit bij kort drukken en alles aan bij lang drukken)

××3 vierkanaals relaismodules

• programma’s en programmastappen kunnen van overal
geactiveerd en gedeactiveerd worden

××1 tweekanaals rolluikmodule

• alle knoppen kunnen gebruikt worden voor elke functie naar
keuze: lichtpunten bedienen, andere knoppen vergrendelen,
programmastappen activeren en deactiveren…

××1 ingangsmodule
××3 dimmermodules
××1 schakelende voedingsmodule
××1 energiemetermodule

• datum en tijd zijn steeds juist dankzij een internetklok
• alle instellingen blijven behouden bij een spanningsuitval
• de rolluiken kan u manueel bedienen, maar ook laten reageren op
zonsop- en ondergang, alarmsignalen, temperaturen…
• alle glazen bedieningsmodules hebben een ingebouwde
temperatuursensor waarmee u eender wat kan aansturen
• het licht in de slaapkamer kan ingesteld worden om u ’s morgens
langzaam te laten ontwaken
• overal kan u elke sfeer oproepen en op het
oledscherm ook benoemen

uitbreidbaar voor
• SONOS® muziekinstallatie
• toekomstige velbus‑modules
• toekomstige tablet/smartphone upgrades
• koppeling met IR‑gestuurde apparaten

• de leds op de knoppen kan u gebruiken om de status van
in/uitgangen weer te geven (bv. lichten, alarm…), en voor
nachtverlichting
• op tablet en smartphone kunnen verschillende niveaus van
toegang ingesteld worden naargelang de gebruiker. Zo kan u bv.
de kinderen enkel de kinderkamer laten bedienen.
• bij beweging ’s avonds wordt enkel de oprit verlicht, bij beweging ’s
nachts wordt een sms verstuurd
• enzovoort

Home Center

bedien uw huis
waar u ook bent

Home Center is een software-interface voor uw
velbus‑domoticasysteem. Via Home Center, ontwikkeld door
Stijnen Solutions, kan u uw velbus‑installatie bedienen via
smartphone, tablet en pc.

waarom Home Center?

• gecentraliseerde bediening en overzicht van uw volledige
velbus-installatie
• toegang via tablet, smartphone, iPad, iPod Touch,
iPhone en webbrowser
• via lokaal netwerk of om het even waar via internet[1]
• verschillende beveiligde logins met verschillende niveaus
van toegang (bv. de kinderen kunnen enkel hun eigen
kamer bedienen)
• in één oogopslag de toestand van lichten, rolluiken,
verwarming… zien en deze ook bedienen
• ogenblikkelijke weergave van veranderingen en bedieningen
• pas de layout naar eigen wens aan
• extra functionaliteiten toevoegen aan velbus:
·· e-mails en sms versturen
·· SONOS® installaties koppelen
·· IR-bediening van toestellen (via GlobalCaché®)
·· berichten laten verschijnen op oledschermen
·· editor voor geavanceerde logische functies

meer informatie en demovideo
www.homecenter.be
[1] statisch IP-adres of DynDNS nodig

Home Center interface server
De VMBHIS is dé hardware oplossing voor het gebruik van Stijnen Solutions Home Center.
Een kant-en-klare oplossing om uw velbus-installatie te bedienen via uw iPhone, iPad, iPod Touch, smartphone, tablet en pc.
Bovendien is het een ecologische oplossing vermits deze servermodule slechts 5 W verbruikt in volle werking.
Sluit de module aan door middel van de bijgeleverde kabels. Binnen enkele minuten is Home Center klaar voor gebruik.

kenmerken
• USB 2.0 interface
• gigabit ethernet interface (LAN)
• ledindicatoren voor voeding en in werking
• 1.2 GHz CPU
• plug‑and‑play

VMBHIS

inbegrepen
·· 1,5m ethernetkabel
·· USB-kabel
·· voedingskabel & netstekker
·· volledige softwarelicentie
·· 1 jaar gratis online updates

voor ieder een oplossing...

Bij installatie scant de VMBHIS automatisch uw velbus
installatie. Een standaard layout wordt opgemaakt waarop
al uw drukknoppen, thermostaten, dimmers, rolluiken…
overzichtelijk weergegeven en bediend kunnen worden.
Zonder dat u ook maar iets hoeft te doen.

De bediening van elk onderdeel gebeurt met een simpele klik
of aanraking op het touchscreen.
Personaliseer het geheel met een mooie achtergrond.
Kies voor foto's van de verschillende kamers of een
plattegrond van uw huis en schik hier alle functies van die
ruimtes op. De mogelijkheden liggen in uw handen.

BIJVOORBEELD
• alle functies van een ruimte: de keuken, de
woonkamer, mediakamer...
• alle thermostaten: u ziet in één oogopslag de temperaturen
in alle ruimtes en kan deze ook regelen
• alle dimmers: u ziet meteen welke lichten nog aan zijn en
kan ze ook bedienen
• alle sensoren: waar werd er beweging gedetecteerd
• of elke andere combinatie die u wenst

ondersteuning
• Windows, Mac, Android... via webbrowsers: Safari,
Chrome & Firefox
• applicatie voor iPad, iPhone en iPod Touch

andere mogelijkheden
uw tablet gebruiken als bedieningspaneel
met behulp van een opbouw- of inbouwbeugel

meer mogelijkheden
voor oledschermen
Tonen van SONOS®‑info en gepersonaliseerde
boodschappen op de glazen bedieningsmodules
met oledscherm.

SONOS® ondersteuning

e-mail & sms

Home Center biedt basisfunctionaliteiten voor SONOS®

U kan eender welke trigger gebruiken om een e-mail
of sms te laten versturen. Zo kan u een sms naar uzelf
laten sturen als tijdens uw afwezigheid beweging
wordt gedetecteerd.

zoals play/pause, vorige/volgende...

Een e-mail of sms kan dan weer automatisch verzonden
worden als de zonnepanelen een veelvoud van 1 kWh
hebben gegenereerd.

www.sonos.com

logische unit

overzicht

Creëer uw eigen logische functies.

Behoudt u graag het overzicht?

U kiest de voorwaarden waaraan de velbus-kanalen
moeten voldoen en welke acties Home Center daarna
moet ondernemen.

Indien u een plattegrond van uw woning als
achtergrondafbeelding instelt, kan u hier alle knoppen,
verlichtingspunten en andere functies op schikken.

Bijvoorbeeld: Bij een alles uit schakelt ook
de SONOS®‑muziekinstallatie uit.

integratie van Global Caché
Bedien eender welk IR‑gestuurd apparaat met uw
velbus‑installatie.

Trikker import
Trikker is een tekenprogramma om snel en makkelijk
draadschema's te maken van uw elektrische installatie.
Trikker‑schema's kunnen rechtstreeks geïmporteerd
worden in Home Center.

www.globalcache.com

internetklok
Indien u gebruik maakt van de interfacemodule
VMBHIS worden datum en tijd van uw velbus‑modules
automatisch gesynchroniseerd.

www.bluebits.be

producten
1

glazen bedieningsmodules
met geïntegreerde warmteregeling

2

ingangsmodules

3

bewegings- en schemersensoren

4

configuratiemodules

5

voedingsmodule

6

relaismodules

7

rolluikmodules

8

dimmermodules

9

draadloze bediening

10

bedieningen met BTicino® afwerking

11

connectoren

1

glazen bedieningsmodules
met geïntegreerde warmteregeling

In het assortiment zitten per kleur vier verschillende modellen: met één, twee of vier aanraaktoetsen—of een multipagina bediening met
oledscherm. Het strakke design met witte of zwarte afwerking past perfect in elk interieur. Het assortiment is aanraakgevoelig en voorzien van
led-oriëntatieverlichting. Deze bedieningsmodules worden gecombineerd met het velbus-domoticasysteem en zijn universeel inbouwbaar.

algemene kenmerken
• veiligheidsglas met slimme aanraaktechnologie en
geïntegreerde temperatuursensor en thermostaat
• aanraaktoetsen kunnen eender welke functie uitvoeren
• detectie van korte of lange aanraking met instelbare reactietijd
• de toetsen zijn voorzien van een hoorbaar feedbackgeluid
en van witte terugmeldingsleds, die ook ingesteld
kunnen worden als nachtverlichting
• zeer uitgebreide tijdschakelmodi
• dag, week- en jaarprogramma met astronomische
klok om zonsop- en ondergang te simuleren
• vier synchroniseerbare alarmtijden
alle glazen aanraakbedieningen zijn monteerbaar
met behulp van frame VMBGPFS

glazen bedieningsmodules
met oledscherm en temperatuurcontroller
• tot 8 pagina's met telkens 4 functies
• het oledscherm is volledig configureerbaar
• volledige thermostaatwerking
• programma's eenvoudig activeren/deactiveren
• weergave en bediening van maximum
13 temperatuursensoren (12 + eigen sensor)

VMBGPODW

VMBGPODB

extra mogelijkheden
• IR-ontvanger voor Logitech® Harmony
• weergave van uw elektriciteitsverbuik m.b.v. de velbus energiemeters
• weergave van boodschappen via VMBHIS
• timerpagina
• te gebruiken als thermostaat voor uw volledige woning

glazen bedieningsmodules
met 1, 2 of 4 aanraaktoetsen

VMBGP1W

VMBGP1B

VMBGP2W

VMBGP2B

VMBGP4W

VMBGP4B

VMBGP4PIRW

VMBGP4PIRB

glazen afdekplaten
voor BTicino® LivingLight

VMBGP1SW

VMBGP1SB

VMBGP2SW

VMBGP2SB

2

ingangsmodules
Via deze modules kunnen drukknoppen van om het even welk merk aangesloten worden op uw velbus-installatie. Automatische bediening is
mogelijk via dag-, week- en jaarprogramma's—inclusief astronomische klok voor zonsop- en ondergang. Daarnaast bevatten ze een heel gamma
aan functies zoals bijvoorbeeld regelbare nachtindicatie of vergrendeling.

drukknopinterfaces voor enkel- of
tweevoudige Niko®-drukknoppen

drukknopinterface voor vier- of
zesvoudige Niko®-drukknoppen

drukknopinterface met acht kanalen
voor universele montage

• kan direct op de drukknoppen
gemonteerd worden

• kan direct op de drukknoppen
gemonteerd worden

• tot acht drukknoppen aansluitbaar
van eender welk merk

• 2 feedbackleds zijn voorgemonteerd

• indien aanwezig zullen Niko®feedbackleds aangestuurd worden

• feedbackleds apart leverbaar

• met blauwe of met oranje feedbackleds
met blauwe feedbackleds
VMB2PBN-R
met amberkleurige feedbackleds
VMB2PBAN-R

• draden zijn niet verlengbaar[2]

VMB6PBN

VMB8PBU

toebehoren voor VMB8PBU
sets met feedbackleds voor Niko®-drukknoppen
VMBLDN
VMBLDAN

5 blauwe feedbackleds
5 oranje feedbackleds

sets met feedbackleds voor BTicino®-drukknoppen[3]
VMBLDB
VMBLDAB

[2] gebruik de VMB7IN-ingangsmodule voor langere aansluitdraden
[3] compatibel met LivingLight-schakelaars van BTicino® (niet-axiaal)

5 blauwe feedbackleds
5 oranje feedbackleds

7-kanaals ingangsmodule voor DIN-rail
• tot 7 contacten aansluitbaar die zich op grote afstand mogen bevinden
• 4 ingangen kunnen aangesloten worden op de
pulsuitgang van een energiemeter
• ook een water- en gasteller aansluiten is mogelijk

VMB7IN

energiemeters voor aansluiting op VMB7IN

enkelfasige energiemeter
voor DIN-rail montage

enkelfasige energiemeter
voor DIN-rail montage

driefasige energiemeter
voor DIN-rail montage

• spanning: 230 V

• spanning: 230 V

• spanning: 3 × 230 / 380 V

• stroom: 5 (40) A

• stroom: 5 (80) A

• stroom: 10 (100) A

• impulsuitgang: 1000 p/kWh

• impulsuitgang: 1000 p/kWh

• impulsuitgang: 800 p/kWh

• aan te sluiten op VMB7IN

• aan te sluiten op VMB7IN

• aan te sluiten op VMB7IN

VMBKWH14

VMBKWH18

VMBKWH310
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bewegings- en schemersensoren
Deze velbus-sensoren zijn veel meer dan gewone bewegingsmelders. U kan tegelijkertijd beschikken over bewegings- en schemerdetectie.
De ingebouwde astronomische klok laat tijdsafhankelijke werking toe en de modules kunnen daarenboven tegelijk beweging detecteren voor
doorgangsmelding en lichtafhankelijke beweging voor lichtsturing.

glazen bedieningsmodules
met 4 aanraaktoetsen en ingebouwde
bewegings- en schemersensor
• bewegings- en schemerdetectie
• alle eigenschappen van de glazen bedieningsmodule
met 4 aanraaktoetsen zijn van toepassing [4]

VMBGP4PIRW

VMBGP4PIRB

bewegings- schemer- en temperatuursensoren
voor buitenshuis • Theben®

bewegings- en
schemersensor voor
plafondmontage

mini bewegings- en
schemersensor voor
inbouw of opbouw

• bewegings-, schemer- en temperatuurdetectie

• bewegings- en
schemerdetectie

• dezelfde eigenschappen
als de VMBPIRC

• instelbare lichtgevoeligheid
en uitschakeltijd

• geschikt voor inbouw
(diameter 16mm) en opbouw
(behuizing meegeleverd)

• instelbare lichtgevoeligheid en uitschakeltijd
• temperatuursensor met uitgangskanalen voor hoog en laag alarm
• sensorkop kantelbaar en horizontaal draaibaar

• witte en zwarte lens
meegeleverd

VMBPIROW

VMBPIROB

VMBPIRC

[4] met uitzondering van dubbele en multiknopswerking

VMBPIRM
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configuratiemodules
Deze modules worden gebruikt om het velbus-systeem via een pc te configureren en programmeren. USB-poort voor gemakkelijke aansluiting,
RS232-poort voor lange aansluitingen of voor het creëren van eigen applicaties. Het communicatieprotocol voor de velbus-modules is gratis te
downloaden.

configuratiemodule
met USB- en RS232-interface
• 1 USB‑poort
• 1 RS232‑poort
• voor DIN-rail montage

VMBRSUSB

ook beschikbaar
configuratiemodule met USB-interface
voor universele montage
VMB1USB

configuratiemodule met seriële RS232interface voor universele montage
VMB1RS
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voedingsmodule
Voor zeer grote installaties raden wij aan om in elke kast een voeding te voorzien.

schakelende voedingsmodule
• zeer robuust: gemiddelde levensduur > 20 jaar
• vermogen: 60 W (4 A / 15 V)

VMBSMPS
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relaismodules
Het licht in de woonkamer, de fontein in de tuin, de stopcontacten in de kinderkamer, de motor van onze elektrische poort: dit zijn maar enkele
van de vele voorbeelden waar we controle willen en kunnen over hebben. Alles aan- of uitschakelen is één van de vele mogelijkheden.

vierkanaals relaismodule
met potentiaalvrije
contacten voor DIN-rail

vierkanaals relaismodule
met spanningsuitgangen
voor DIN-rail

eenkanaals relaismodule
met potentiaalvrij
wisselcontact voor DIN-rail

miniatuur eenkanaals
relaismodule met
potentiaalvrij contact
voor universele montage

• bedienbaar op de module

• bedienbaar op de module

• 40 modi: aan/uit,
vertraagd uit, timers...

• 40 modi: aan/uit,
vertraagd uit, timers...

• 40 modi: aan/uit,
vertraagd uit, timers...

• 40 modi: aan/uit,
vertraagd uit, timers...

• 4 potentiaalvrije
contacten + 1 virtueel relais

• 4 spanningsuitgangen
(enkelpolig onderbroken)
+ 1 virtueel relais

• 1 wisselcontact
+ 4 virtuele relais

• 1 wisselcontact
+ 4 virtuele relais

• max. schakelstroom: 16 A

• 50 W bij 230 VAC
bij resistieve last

• max. schakelstroom: 4 × 16 A

VMB4RYNO

• max. schakelstroom: 16 A

VMB4RYLD

• 25 W bij 230 VAC
bij capacitieve/inductieve last

VMB1RYNO

VMB1RYNOS
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rolluikmodules
Laat uw rolluik zich aanpassen aan uw manier van leven. Combineer deze met uw verlichting en creëer steeds de juiste sfeer.

tweekanaals rolluikmodule voor DIN-rail

eenkanaals rolluikmodule voor DIN-rail

eenkanaals rolluikmodule
voor universele montage

• beveiligd tegen overspanning
op de uitgangen

• beveiligd tegen overspanning
op de uitgangen

• ingegoten miniatuurversie voor
plaatsing in rolluikkasten e.d.

• 105 modi: omhoog, omlaag, naar positie...

• omhoog, omlaag

• interne astronomische klok

• max. schakelstroom: 16 A

• 105 modi: omhoog, omlaag,
gaan naar positie...

• kan naar specifieke posities gaan

• interne astronomische klok
• kan naar specifieke posities gaan

• max. schakelstroom: 2 × 16 A

• stand-alone gebruik mogelijk
• max. schakelstroom: 16 A

VMB2BLE

VMB1BL

VMB1BLS
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dimmermodules
Creëer de sferen die het beste bij u passen of laat uw lichten langzaam doven zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. U kan eveneens
een zonsopgang simuleren waardoor ontwaken aangenaam wordt.

vierkanaals 0/1–10 V dimmer

tweekanaals 0–10 V gestuurde
PWM-dimmer voor ledstrips

eenkanaals triacdimmer voor
resistieve en inductieve belastingen

• 49 modi: aan/uit, aandimmen,
uitdimmen, dimsfeer oproepen,
1-knops dimmen, timers...

• beveiligd tegen kortsluiting

• 50 modi: aan/uit, aandimmen,
uitdimmen, dimsfeer oproepen,
1-knops dimmen, timers...

• elk kanaal kan gecombineerd
worden met onze VMB2LEDDC of 0–10 V
dimmers van andere fabrikanten

VMB4DC

• thermisch beveiligd
• frequentie: 500 Hz
• max. 100 W bij 12 V
• max. 200 W bij 24 V

VMB2LEDDC

• dimt resistieve en inductieve
belastingen (fase aansnijding)
• vermogen: max. 400 W

VMBDMI-R
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draadloze bediening
Met behulp van deze RF-modules kan u uw velbus-installatie draadloos bedienen.

RF-ontvanger

RF-zender

• aansluiting op de buskabel

• groot bereik (tot 250m)

• compatibel met VMBRF8TXS

• batterijtype CR2032
• compatibel met VMBRF8RXS

VMBRF8RXS

VMBRF8TXS
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bedieningen met BTicino® afwerking
Met vier drukknoppen kan u eender wat bedienen en meteen controleren of uw commando is uitgevoerd. Kijk even na of het licht op de
kinderkamer nog aan staat en grijp eventueel in, zet alles uit tijdens het naar buiten gaan, kies de gewenste sfeer of laat deze 's avonds
automatisch starten; dit zijn maar enkele van de vele toepassingen.

4-knopsbediening met lcd-scherm
met 32 functies

4-knopsbediening met lcd-scherm
met 8 functies

• max. 32 kanalen op 8 pagina's

• max. 8 kanalen op 2 pagina's

• jaarprogramma's met astronomische klok

• weekprogramma

• weergave energieverbruik

• IR-ontvanger voor Logitech® Harmony

• backup datum en uur

• combineerbaar met BTicino® Livinglight

• combineerbaar met BTicino® Livinglight

VMBLCDWB

VMB4PD

temperatuurcontrollers met lcd-scherm

temperatuursensoren

• weekprogramma

• bedienbaar op de module zelf

• er kunnen tot 32 temperatuursensoren VMB1TS
of VMB1TSW gekoppeld worden

• aanpasbaar weekprogramma mits toevoegen
van een VMB1TCW of VMB1TC

• sensoren zijn groepeerbaar in zones

• 4 modi

• backup van uur

• instelbaar warmen of koelen

• combineerbaar met BTicino® Livinglight

• combineerbaar met BTicino® Livinglight

VMB1TCW

VMB1TC

een glazen bedieningsmodule met oledscherm in combinatie met
andere glazen bedieningsmodules biedt u dezelfde funtionaliteit

VMB1TSW

VMB1TS

bediening via BTicino®-schakelaars is mogelijk mits
toevoeging van een VMB8PBU-drukknopinterfacemodule
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connectoren
Deze modules besparen u tijd tijdens de installatie en zorgen voor een ordelijke en overzichtelijke elektriciteitskast. Bovendien laten ze een
gemakkelijke loskoppeling toe.

verdeelconnector voor buskabels

verbindingsrail voor DIN-railmodules

• laat toe buskabels makkelijk aan te sluiten

• voor max. 12 DIN-railmodules

• met handige veercontacten

• lengte: 415 mm—kan ingekort worden

• aansluiting: max. 8 buskabels met 4 aders

• 1 aansluiting voor buskabel
• 2 stuks per verpakking

VMBTB

VMBRAIL

lijst van artikelen
1

2

glazen bedieningsmodules
met geïntegreerde warmteregeling

5 blauwe feedbackleds voor Niko®drukknoppen • voor gebruik met VMB8PBU

VMBLDN

5 oranje feedbackleds voor Niko®drukknoppen • voor gebruik met VMB8PBU

VMBLDAN

5 blauwe feedbackleds voor BTicino®
LivingLight-drukknoppen (nietaxiaal) • voor gebruik met VMB8PBU

VMBLDB

5 oranje feedbackleds voor BTicino®
LivingLight-drukknoppen (nietaxiaal) • voor gebruik met VMB8PBU

VMBLDAB

7-kanaals ingangsmodule voor
DIN-rail • 7 kanalen

VMB7IN

glazen bedieningsmodule
met 1 aanraaktoets • wit

VMBGP1W

glazen bedieningsmodule
met 1 aanraaktoets • zwart

VMBGP1B

glazen bedieningsmodule
met 2 aanraaktoetsen • wit

VMBGP2W

glazen bedieningsmodule
met 2 aanraaktoetsen • zwart

VMBGP2B

glazen bedieningsmodule
met 4 aanraaktoetsen • wit

VMBGP4W

VMBKWH14

glazen bedieningsmodule
met 4 aanraaktoetsen • zwart

enkelfasige energiemeter voor
DIN-rail montage • 5 (40) A • voor
aansluiting op VMB7IN

VMBGP4B

VMBKWH18

glazen bedieningsmodule met oledscherm
en temperatuurcontroller • wit

VMBGPODW

enkelfasige energiemeter voor
DIN-rail montage • 5 (80) A • voor
aansluiting op VMB7IN

VMBKWH310

glazen bedieningsmodule met oledscherm
en temperatuurcontroller • zwart

VMBGPODB

driefasige energiemeter voor
DIN-rail montage • 10 (100) A
• voor aansluiting op VMB7IN

glazen afdekplaat voor BTicino®
LivingLight • wit

VMBGP1SW

glazen afdekplaat voor BTicino®
LivingLight • zwart

VMBGP1SB

dubbele glazen afdekplaat voor
BTicino® LivingLight • wit

VMBGP2SW

dubbele glazen afdekplaat voor
BTicino® LivingLight • zwart

VMBGP2SB

5 houders voor glazen bedieningsmodules
• schroefbevestiging

VMBGPFS
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ingangsmodules
drukknopinterface voor enkel- of
tweevoudige Niko®-drukknoppen
• met blauwe feedbackleds

VMB2PBN-R

drukknopinterface voor enkel- of
tweevoudige Niko®-drukknoppen
• met amberkleurige feedbackleds

VMB2PBAN-R

drukknopinterface voor vier- of
zesvoudige Niko®-drukknoppen

VMB6PBN

drukknopinterface met acht kanalen
voor universele montage

VMB8PBU
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bewegings- en schemersensoren
glazen bedieningsmodule
met 4 aanraaktoetsen en ingebouwde
bewegings- en schemersensor • wit

VMBGP4PIRW

glazen bedieningsmodule
met 4 aanraaktoetsen en ingebouwde
bewegings- en schemersensor • zwart

VMBGP4PIRB

bewegings-, schemer- en temperatuursensor
voor buitenshuis • Theben® • wit

VMBPIROW

bewegings-, schemer- en temperatuursensor
voor buitenshuis • Theben® • zwart

VMBPIROB

bewegings- en schemersensor
voor plafondmontage

VMBPIRC

mini bewegings- en schemersensor
voor inbouw of opbouw

VMBPIRM

configuratiemodules
configuratiemodule met USBen RS232-interface

VMBRSUSB

configuratiemodule met USB-interface
voor universele montage

VMB1USB

configuratiemodule met seriële RS232interface voor universele montage

VMB1RS
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schakelende voedingsmodule

6

7

10

voedingsmodule
VMBSMPS

relaismodules

4-knopsbediening met lcd-scherm
met 32 functies • wit met blauwe leds

VMBLCDWB

4-knopsbediening met lcd-scherm
met 8 functies • zwart met rode leds

VMB4PD

VMB1TCW

vierkanaals relaismodule met potentiaalvrije
contacten voor DIN-rail

VMB4RYNO

temperatuurcontroller met lcd-scherm • wit*

vierkanaals relaismodule
met spanningsuitgangen voor DIN-rail

VMB4RYLD

temperatuurcontroller met lcd-scherm • zwart* VMB1TC

eenkanaals relaismodule met potentiaalvrij
wisselcontact voor DIN-rail

VMB1RYNO

temperatuursensor • wit*

VMB1TSW

miniatuur eenkanaals relaismodule
met potentiaalvrij contact voor
universele montage

VMB1RYNOS

temperatuursensor • zwart*

VMB1TS

* alle glazen bedieningsmodules hebben een ingebouwde
temperatuursensor + de glazen bedieningsmodules met oledscherm
bieden eveneens de mogelijkheid tot temperatuurregeling

rolluikmodules
tweekanaals rolluikmodule voor DIN-rail

VMB2BLE

eenkanaals rolluikmodule voor DIN-rail

VMB1BL

eenkanaals rolluikmodule voor
universele montage

VMB1BLS
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8

bedieningen met BTicino® afwerking

dimmermodules
vierkanaals 0/1–10 V dimmer • 49 modi

+

connectoren
verdeelconnector voor buskabels

VMBTB

verbindingsrail voor DIN-railmodules

VMBRAIL

Home Center

VMB4DC

Home Center interface server

9

tweekanaals 0–10 V gestuurde
PWM-dimmer voor ledstrips

VMB2LEDDC

eenkanaals triacdimmer voor resistieve
en inductieve belastingen

VMBDMI-R

coming soon...
velbus meteorologisch station

draadloze bediening
RF-ontvanger

VMBRF8RXS

RF-zender

VMBRF8TXS

VMBHIS

VMBMETEO

Bostoen

referenties

Bostoen, de marktleider op gebied van passiefwoningen,
gebruikt standaard het velbus‑domoticasysteem.
Zowel voor licht-, rolluik- als verwarmingsturing blijkt
velbus uitstekend te voldoen.
www.bostoen.be

Bezonia

Deze hi-end software integrator die gevanceerde
projecten realiseert, koos resoluut voor
velbus als partner.
www.bezonia.com

Plopsaland

industrie

Onze velbus‑modules worden ook gebruikt voor
automatisering in het befaamde pretpark Plopsaland
De Panne.
www.plopsa.be

velbus installaties zijn robuust en gemakkelijk
uitbreidbaar. Dit maakt van velbus ook voor industriële
automatisatie een ideale keuze.
voorbeeld uitgevoerd door sobelco technics bvba

Villa's in Zuid-Frankrijk

B&B Herenhuis

verschillende villa's in Zuid-Frankrijk zijn uitgerust met een
velbus‑systeem. De hoge betrouwbaarheid van velbus gaf
hier de doorslag.

In deze renovatie van een klassiek herenhuis tot
een stijlvolle, moderne B&B voorziet velbus in alle
domoticabehoeften, inclusief toegangscontrole met behulp
van kaartlezers.
www.bnbherenhuis.be

cruiseschepen
Cruiseschepen worden ook uitgerust met ons
velbus‑systeem. Omdat enkel de buskabel langs de
bedieningen moet lopen, wordt er veel werk gespaard en
kan men eveneens de kajuiten monitoren.

velbus
onze mensen

directie

grafisch ontwerp
& documentatie

strategie & ontwikkeling

planning, productie & verkoop

mechanisch ontwerp

logistiek & dienst na verkoop

Nieuwe technologieën maken deel uit van ons leven,
morgen meer nog dan vandaag!
Domotica is hierop geen uitzondering. De innovaties
van de voorbije jaren zijn nu zo goed als onmisbaar
geworden. Dit zal ook u ondervinden van zodra u
velbus installeert in uw woning.
Met velbus domotica zijn de mogelijkheden eindeloos.
Meerdere functies kunnen gecombineerd worden
met slechts één druk op een knop. Knoppen kunnen
eindeloos opnieuw geprogrammeerd worden zoals
u maar wenst. Verlichting, verwarming, koeling,
rolluiken, zonneschermen en nog veel meer kunnen
van om het even waar bestuurd worden via tablet,
smartphone of pc.
De woning van de toekomst is nu binnen uw bereik.
Breng met velbus de nieuwste ontwikkelingen
op het vlak van comfort, energiebesparing en
gebruiksvriendelijkheid in huis. Want velbus is
eindeloos uitbreidbaar, nu en in de toekomst.
velbus domotica: geen luxe, maar een levensstijl.
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