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KNX gebouwbesturing in utiliteitsgebouwen 
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Waarom gebouwautomatisering ? 

• Energiebesparing en duurzaamheid 
• Kostenbesparing in exploitatie 
• Flexibiliteit 
• Comfort 
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Veranderingen in de markt 

• Duurzaamheidseisen 
• BREEAM/LEED/DNGB CERTIFICERING 
• Wetgeving NEN-EN-15232 

 
• PPS en DBFM contracten 

• Andere financieringsvormen 
• 30 jaar onderhoud & vervanging 
• Langdurige verantwoordelijkheden 

 

• De wereld wordt onzekerder 
• Onderhoud door wisselende partijen. 
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DUURZAAMHEIDSEISEN 
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Energie-efficiëntie labels volgens  

NEN-EN 15232 
Label A: 

 Hoge vorm van geïntegreerde 

ruimteautomatisering en gebouwmanagement 

met hoge energie-efficiëntie  

Label B: 

 Hogere vorm van ruimteautomatisering en 

gebouwmanagement, voornamelijk stand-alone  

Label C: 

 Standaard ruimteautomatisering 

(wordt vaak als vergelijk gebruikt) 

Label D: 

 Geen energiebesparing door sturing en geen 

automatische aansturing van systemen D 

C 
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Voorbeelden maatregelen  
voor classificatie EN 15232 

Label A Label B Label C Label D 

 Individuele 

temperatuurregeling per 

ruimte in 

communicatienetwerk 

Vraagafhankelijke sturing van 

de aangeleverde temperatuur  

  aan/uit schakelen van 

verlichting door 

aanwezigheidmelders 

Daglichtafhankelijke regeling 

van de verlichting 

Gemotoriseerde bediening 

van zonwering door 

automatische sturing 

 Integratie van zonwering, 

verlichting en HVAC 

 Individuele 

temperatuurregeling per 

ruimte  

Bijsturing van aangeleverde 

temperatuur, afhankelijk van 

buitentemperatuur.  

aan/uit schakelen van 

verlichting door 

aanwezigheidmelders 

Daglichtafhankelijke regeling 

van de verlichting 

Gemotoriseerde bediening 

van zonwering door 

automatische sturing 

Centrale automatische 

regeling van 

ruimtetemperatuur 

Vaste set-point voor 

aangeleverde temperatuur 

 

Handmatig aan/uit schakelen 

van verlichting met daarbij 

centrale veegfunctie 

 

 

Gemotoriseerde bediening 

van zonwering met 

handmatige bediening 

Geen automatische sturing / 

geen thermostaatregeling 

Geen regeling in de 

aangeleverde temperatuur.  

 

Handmatig aan/uit schakelen 

van verlichting  

 

 

 

 

Handbediende zonwering 



Certificering 

 
 

 
 

 

 

BREEAM credits KNX o.a.: 
• Flexibiliteit - indeelbaarheid 
• Management (prestatieborging, 

onderhoudsgemak) 
• CO2 reductie (AWD, 3-fase, KNX) 
• Etc. 
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http://www.breeam.nl/


ONDERHOUDBAARHEID 
TOEKOMSTVASTHEID 
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Chaos dreigt 

 

KNX, de wereldwijde standaard voor gebouwautomatisering. 



Veranderingen in de markt 

Een gebouwbesturingssysteem moet daarom 
rendabel, toekomstvast en duurzaam zijn over 
de gehele life-cycle van het gebouw. 

 

• Aandachtspunten: 
• Installatie  : Eenvoudig en zeker? 

• In bedrijfsstelling : Door wie mogelijk? 

• Integratie   : Eenvoudig en open? 

• Flexibiliteit  : Wat kosten wijzigingen? 

• Toekomstvastheid : Systeem over 10 jaar nog? 

• Onderhoud  : Wie over 15 jaar? 
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Risico’s en faalkosten beperken 

Kies een toekomstvast bus systeem: 
 

• Kies een fabrikant-onafhankelijk protocol 
 

• Kies uitsluitend open standaarden 
 

• Kies een protocol met een brede basis 
 

• Kies een protocol met veel 
toepassingsmogelijkheden 
 

 

 
KNX, de wereldwijde standaard voor gebouwautomatisering. 



STANDAARD 

KNX voldoet aan de normen met algemene eisen 
voor  “Home and Building Electronic systems” in 
EU, USA en CHINA: 
 

• NEN EN 50090 Home and Building Electronic Systems EU 

• CEN EN 13321 Building automation EU 

• ISO/IEC 14543 Internationaal 

 
KNX is wereldwijd de enige open standaard voor 
gebouwautomatisering 
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Kwaliteitsgaranties 

Alle producenten moeten voldoen aan  
ISO 9001 
 
Alle producten worden getest in KNX 
geaccrediteerde testlab’s 
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350+ fabrikanten  
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Compatibiliteit 

Producten van alle fabrikanten 
communiceren gegarandeerd met elkaar! 
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Reciprociteit 

KNX is al 25 jaar volledig backward compatibel ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet alleen reden voor een feestje maar ook 
belangrijk voor het beheer van een gebouw. 
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Applicaties 

KNX kent vele 

mogelijkheden. 

 

350 fabrikanten 

leveren producten 

voor een breed 

scala aan 

applicaties 
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ETS programmeertool 

1 tool voor alle KNX producten 
 
• Programmeeromgeving 

• 1 programmeertool: ETS 
 

• Programmeurs 
• 300 trainingscentra in 56 landen,  
• Iedereen kan leren programmeren! 

 
• Eenmalige aanschaf, geen licentiekosten 

 
• Voor alle functionaliteiten 

• van alle 350+ fabrikanten ! 
 

• Eenvoudig in bedrijf stellen  
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Systeemarchitectuur 
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Systeemarchitectuur 

Koppelingen met andere protocollen: 
• TCP/IP 
• BACNET 
• LON 
• DALI 
• ENOCEAN 
• ……etc. 
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Decentrale installaties 
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CENTRAAL GEÏNSTALLEERD 

 
DECENTRAAL  GEÏNSTALLEERD 

 
• Tot 70% minder bekabeling 

• Kleinere kabelgoten 

• Kleinere verdelers 

• Meer flexibiliteit 



Flexibele systemen 

Wieland gesisFLEX® 
Decentrale flexibele Roomcontroller 
 

1 KNX basismodule 
6 uitbreidingsmodules 
1- of 3-fasen voeding 

Meerdere voedingsgroepen 
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Flexibele systemen 

• Stekerbaar 
• Decentraal 
• Ruimtebesparend 
• Vrij configureerbaar 
• Eenvoudige engineering 
• Eenvoudig testen 
• Eenvoudig uitbreiden 
• Eenvoudige service 
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Flexibele systemen 

Vele modules, o.a. 
• 8 x Digitale ingang 
• 4 x 230V verlichting 
• 3 x 230V noodverlichting 
• 4 x DALI verlichting  
• 2x zonwering 230V 
• 2x zonwering 24V 
• Zonwering DSI 8 motoren 
• 4 x 230V klepsturing 
• Fancoil controller 
• Enocean gateway 
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DE KNX ORGANISATIE 
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KNX organisatie 

• 387 KNX fabrikanten 

• 40 landelijke organisaties 

• 350 trainingscentra 

• 100 technology partners 

• 44.000 KNX partners in 125 landen 
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KNX professionals 

www.knx-professionals.nl 
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KNX professionals 

• KNX professionals bijeenkomsten 
• Laatste ontwikkelingen 
• ETS refreshers 
• KNX professionals netwerk 
• Gerenommeerde sprekers 

• KNX professionals website 
• KNX professionals award 
• Nieuwsbrief 
• Referentiecases 

 

 
 

 

 www.knx-professionals.nl 
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KNX 
Garantie voor een toekomstvaste 

gebouwautomatisering  
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