
domovea tebis
Het huis onder toezicht



Met de domovea-software kunnen alle functionaliteiten worden bediend vanaf om het even welke PC.
Op die manier kunt u de verlichting, jaloezieën, de ingang van de woning en zelfs de temperatuur
gemakkelijk aansturen vanuit uw sofa of uw bureau.  Via een netwerk van camera's ziet de eigenaar
op elk ogenblik wat er zich in en om zijn woning afspeelt.  Bij alarm wordt hij via e-mail automatisch
op de hoogte gebracht.  Aangezien domovea volledig Windows® compatibel is, kan het tebis-systeem
worden aangestuurd via een gebruiksvriendelijke interface.  U kunt navigeren doorheen de diverse
functies door eenvoudig met de muis te klikken op de verschillende pictogrammen of rechtstreeks
met een vingerdruk als u over een aanraakscherm beschikt.  Met domovea kunt u ook sequenties
plannen en een e-mail informatiesysteem activeren bij een gebeurtenis.  De volledige installatie kan
ook in een voorgeprogrammeerde status worden geplaatst met één enkele klik.

domovea tebis 
De verbinding tussen com
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Sequenties 
De scenario-functie kennen we al uit de tebis-omgeving :
ze activeert tegelijk verschillende bevelen (bijv. het scenario
“Woning verlaten”, dat alle lichten uitschakelt, de rolluiken
neerhaalt en de temperatuur verlaagt).  Met de sequentie-
modus stuurt domovea een aaneenschakeling van parame-
treerbare functies aan.
Het is de ideale functie om een aanwezigheid te stimuleren
of terugkerende sequenties aan te sturen via een program-
meerbare klok.  De gebruiker kan uiteraard op elk ogenblik
de sequentie onderbreken, stopzetten, vertragen of opnieuw
starten.

Status van de woning
Zodra deze functie geactiveerd is, wordt de woning in
een door de eigenaar voorgeprogrammeerde configuratie
geplaatst.  Er zijn acht statussen die gemakkelijk identifi-
ceerbaar zijn via een pictogram : Thuis, Korte afwezigheid,
Lange afwezigheid, Bewakingsmodus, Nachtmodus,
Gastmodus, Modus "niet storen" en Systeem uitschakelen.

Videobewaking
Er is niets gemakkelijker dan zijn woning in het oog te
houden.  Met domovea kunnen tot 10 IP-camera's met
het bewakingssysteem worden verbonden.  Zo kunt u op
elk ogenblik en om het even waar zien wat er in en om 
de woning gebeurt.  U kunt natuurlijk ook de parameters
van een sequentie instellen om een beeld of informatie
per e-mail te versturen.

Indien u een domoticaspecialist zoekt in uw buurt 
die erkend is door Hager, surf dan op de site 
www.uw-elektricien.be

puter en domotica
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De interface
De server maakt integraal
deel uit van het computer-
netwerk, en de verschillende
computers (laptops, PC's,
touchpanels) dienen als
grafische interface voor 
de domovea-toepassing.
Afhankelijk van de behoeften
kan domovea worden
geïnstalleerd op diverse
computers in verschillende
vertrekken van de woning.

De configurator
Typisch voor de domovea-
software is ook de configu-
rator, namelijk het programma
waarmee de installateur
domovea configureert.  
Dit tool is heel eenvoudig
in gebruik.
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tebis-systeem
Het huis onder toezicht
Het domoticasysteem tebis gekoppeld aan domovea biedt veel meer mogelijkheden dan een traditionele
elektrische installatie.  In combinatie met de draadloze functies is het systeem extreem flexibel.  
Mits een professionele regeling kan het systeem bovendien energiebesparend werken.

Via een internetportaal, tot
stand gebracht door Hager, is
het mogelijk van op afstand en
in alle veiligheid het domotica-
systeem te besturen : bediening
van de verlichting en van de 
rolluiken, visualisatie van de
beelden van de IP-camera's
en aanpassing van de status
van de woning.

De IP-camera's worden
gewoonweg geïntegreerd in de
gebruikersinterface en leveren
rechtstreeks beelden op om het
even welke domovea-terminal.

Topologie
Net als andere computers is de domovea-server aangesloten
aan Ethernet door een RJ45-stopcontact.  Een router zorgt
voor de internetverbinding.  Dankzij de KNX-busaansluiting
kan het domoticasysteem beheerd worden via een PC-
omgeving.

De domovea-server, in modulaire
vorm, wordt geïnstalleerd in de
VDI nodeis multimediakast.
Deze verbindt het KNX-domotica-
systeem met de Windows- en
internetcomputers.  Het beheert
ook de verwerking van de visua-
liseringsgegevens en stuurt de
automatiseringstoestellen zoals
de sequenties, de tijdvertragings-
functies en de logische relaties
aan.

Mediacenter

 domovea-gebruiker 

www.domovea.com

Router / Switch

LAN
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De domovea-software kan op
elke PC of touchscreen gebruikt
worden die uitgerust zijn met
Windows.

In combinatie met een KNX-
energieteller wordt domovea een
energiebeheertool die u toelaat
uw verbruik dag na dag te volgen
en te controleren.

Naargelang de behoeften kan
een groot aantal extra functies
zoals sequenties, scenario's,
evenementen, een programmeer-
bare horloge of informatie via 
e-mail geactiveerd worden.

Met de visualisatie-interface 
kan elke plaats geconfigureerd
worden met zijn eigen iconen 
en schermachtergrond.
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domovea-server
Huiscentrale voor intelligent wonen
De domovea-server is een gateway die de verschillende technische platforms in een woning verbindt.
domovea centraliseert namelijk de informatie van de KNX-installatie en van het IP/Ethernet- en internet-
netwerk.  Deze minicomputer dient als verbinding tussen de visualiseringstoestellen van de domotica-
installatie en van de erop aangesloten eindapparatuur.  De geïnstalleerde server-software beheert de
telegrammen en biedt de mogelijkheid extra diensten te activeren.  Zo is het mogelijk om beelden afkomstig
van IP-camera's te verbinden met KNX-bevelen, om sequenties en logische functies te programmeren
en om het doorsturen van e-mails te activeren en berichten weer te geven.  De installateur kan heel
makkelijk de domovea-server aanpassen aan de specifieke behoeften van de gebruiker.

The advantages for you :

• Savings in energy costs via time-based control of lighting

• Low spatial requirements in the distribution – only 2 modules

• Easy programming using our PC software  or by hand

• Choice of astro or expert mode for each channel

• Can be programmed without voltage

• 56 memory units available

Technical data :

• Programme cycle : Seven-day timer 

• Rated voltage : 230V, AC

• Signal output : 16A

• Switching channels : 1or2

• Programming : By hand or using Hager PC software

• Astro mode : Individual entry of degrees of longitude and 
lattitude

Voordelen :

• Centrale punt van de intelligente woning

• Permanente beschikbaarheid van de diensten

• Snelle configuratie dankzij voorgeïnstalleerde serversoftware

• Eenvoudig te installeren in de VDI nodeis kast

• Eenvoudige verbinding van de KNX-installatie met de IP-camera's

• Betrouwbare gateway-computer met 400 MHz processor en zeer 
weinig energieverbruik (1,5 W 24 V)

Technische karakteristieken :

• Ref. : TJA450

• Voedingsspanning : 24 V

• Breedte in modules van 17.5 mm ❚ : 6 

• Norm : ISO/IEC 14543-3

• Besturingssysteem : Windows XP, Vista, Windows 7, 
Windows Media Center

• Processor : 400 MHz

• Geheugen : 128 Mb / 20 Mb voor beelden

• Weergave : LED 3 kleuren

• Aansluiting : 2 x RJ45 : Ethernet 10/100 
1 x KNX-klem
3 x USB (vooraan : 2x480 Mbits/s, onderaan : 
1 x 12 Mbits/s)
QuickConnect voor voedingsspanning 24 V
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Product
focus

Verbinding van drie technologieën met de domovea-server

tebis KNX IP/Ethernet

Multifunctionele schakelaar Temperatuur- Energiegegevens
gegevens

Schakelcomponenten Weer-
gegevens

Rolluiken             Home cinema       Verlichting Temperatuur

Visualisering
domovea op :

Computer

Laptop

Touchscreen-pc

IP-camera’s

Computer

GSM

Net als andere modulaire 
apparaten wordt de server 
op de DIN-rail vastgeklikt in 
de VDI nodeis kast.  Voor vlotte
en betrouwbare werking is een
processor van 400 MHz inge-
bouwd.  Met een breedte van
105 mm neemt het toestel 6
modules in.  Het bevat twee
RJ45-aansluitingen voor het
internet en het netwerk, en drie
High Speed USB-poorten en
KNX-busverbinding.  

Internet
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Configurator
Configuratietool voor de installateur
De domovea-software onderscheidt zich door het eenvoudig tot stand brengen van de visualisering en
het beheer van de KNX-busgegevens.  De installateur kan de gegevens van de TX100-configurator of
van de ETS-programmeringssoftware importeren en deze verbinden met de pictogrammen op het scherm.

Voordelen :

• Snel en eenvoudig tot stand brengen van de visualisering

• Bewerking van de elementen door drag&drop

• Snelle invoer van de gegevens van de TX100- en ETS-configurator

• Grafische interface voor de realisatie van sequenties, logische relaties, tijdvertragingsfuncties en scenario's

• Integratie van IP-camera's

• Invoer van om het even welk beeld of symbool (beeldgeheugen tot 20 Mb)

Voorbeeld van een gebruikersinterface die gecreëerd werd met de domovea-configurator
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Toewijzing van functies / apparaten

1

2 Testen4

Aanmaken van de woningsstructuur en van de
groepen 3 Invoer van de TX100- of ETS-gegevens

Programmatieverloop voor het tot stand brengen van een visualisering

Product
focus
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Multimediakasten VDI nodeis
Integreer multimedia in uw projecten

De multimediakasten nodeis maken de installatie mogelijk van een netwerk in de woning.
Een patchsysteem laat toe om beter rekening te houden met de behoeften van uw klant betreffende
multimedia en voorziet stopcontacten voor meerdere toepassingen zoals het verdelen van signalen
voor digitale TV, telefoon en data.

The advantages for you :

• Savings in energy costs via time-based control of lighting

• Low spatial requirements in the distribution – only 2 modules

• Easy programming using our PC software  or by hand

• Choice of astro or expert mode for each channel

• Can be programmed without voltage

• 56 memory units available

Technical data :

• Programme cycle : Seven-day timer 

• Rated voltage : 230V, AC

• Signal output : 16A

• Switching channels : 1or2

• Programming : By hand or using Hager PC software

• Astro mode : Individual entry of degrees of longitude and 
lattitude

Voordelen :

• Een half-uitgeruste kast met uitbreidingsmogelijkheid.

• Een geheel modulair gamma : eenvoudige indienststelling 
en flexibiliteit.

• De nodeis-kasten zijn compatibel met het kabelkanaalsysteem
JA.

Technische karakteristieken :

• Een systeem dat openstaat voor alle operatoren en providers
van de markt.

• De bevestigingsplaat ontvangt alle componenten van de 
operatoren met behulp van snelbinders, zoals modem, 
switch en producten voor TV-distributie.

• De kast bevat ook drie geïsoleerde stopcontacten voor 
sterkstroom om deze componenten te voeden.

• De RJ45-connectoren Cat 5e UTP worden gebruikt voor de 
distributie van data en telefoon.

• De connectoren van het type “F” worden gebruikt voor TV-
distributie.
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Product
focus

Connectoren type “F”
Ze zijn modulair en maken de
aansluiting mogelijk van coaxkabels.

Telefoonsplitter 
Is voorzien van 4 uitgangen RJ45 en
een RJ45-ingang of klemmen voor
telefoonkabel.

Connectoren RJ45
Cat 5e UTP
Ze zijn modulair en zodanig ontwor-
pen om u een maximum aan plaats
te laten besparen bij het bekabelen.
De plaatsing per stuk laat u toe het
exacte aantal te installeren volgens
de behoeften van de klant.

Geïsoleerde stopcontacten
Ze zorgen voor de voeding van
de producten die op de bevesti-
gingsplaat gemonteerd zijn.

Montage op kabelkanaal
De reservelussen van de datakabel
Cat 5e worden geordend in
kabelkanaal JA.

Bevestigingsplaat
Laat de bevestiging toe van infor-
matica-uitrusting of TV-producten.
De bevestiging gebeurt door middel
van schroeven (onderste deel) of
andere bevestigingsmiddelen volgens
de situatie (bovenste deel).
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domovea-server
Computer-gateway voor inbouw
in verdeelkasten.  Deze server
verbindt de Windows-computers
en het internet met het KNX-
domoticasysteem.  Hij beheert
de visualisering en stuurt de
automatiseringscomponenten
aan (sequenties, tijdvertraging,
logische functies).

Voeding
Voedingsapparaat van de
TJA450-server.

Internetportaal
Via een internetportaal van Hager
hebt u een externe toegang tot
het domoticasysteem.  U activeert
de service door deze op de server
te downloaden via een USB-stick.

Normen
ISO/IEC 14543-3

Indienststelling
Besturingssysteem Windows en
TX100-configurator of ETS-soft-
ware.

Omschrijving Karakteristieken Breedte in ❚
17,5 mm

Ref.

Voeding 24V Secundaire spanning : 24V DC
Nominaal vermogen : 1,5 A/36 VA
Klemmen : PZ2

4 TG200

domovea remote access Bediening op afstand met beveiligd 
internetportaal
- geleverd op USB-stick

TJ550

Kit domovea server
(bestaat uit de server en 
de software op USB-stick)

Voeding : 24 V DC
Aansluitingen :
- 3 x USB
- KNX-klem
- 2 x RJ45
- klemmen : QuickConnect

domovea-software op USB-stick
(configurator + client)

6 TJA450

nieuw

Multimediakast

half-uitgerust,
1 rij 18 modules

Multimediakast

half-uitgerust,
2 rijen 36 modules

omvat : 
- 8 connectoren RJ45 Cat 5e UTP
- 4 connectoren coax type “F”
- 4 patchsnoeren 0,30 m
- 4 patchsnoeren 0,50 m
- 1 telefoonsplitter, 4 uitgangen
- 1 herkenningskit
- 3 stopcontacten 230 V (geïsoleerd)

bevestigingsplaat :
- 2 snelbinders + schroeven voor de bevestiging

van het materiaal

omvat :
- 12 connectoren RJ45 Cat 5e UTP
- 4 connectoren coax type “F”
- 4 patchsnoeren 0,30 m
- 4 patchsnoeren 0,50 m
- 1 telefoonsplitter, 4 uitgangen
- 1 herkenningskit
- 3 stopcontacten 230 V (geïsoleerd)

bevestigingsplaat :
- 2 snelbinders + schroeven voor de bevestiging

van het materiaal

TN450

TN452

TJA450

TG200

TJ550

TN450

TN452



Aansluitschema

Vereiste configuratie
- Microsoft® Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows Media Center
- Processor Pentium 600 MHz of meer
- Minstens 128 Mb RAM, 256 Mb of meer is aangeraden
- Grafische kaart VGA met kleurendiepte van minstens 16 bits 

(High Color) en een resolutie van 1024 x 768 pixels
- Minstens 500 Mb ROM
- Netwerkkaart

Gebruiksbeperkingen :
- 100 groepen
- 500 apparaten
- 10 IP-camera's
- 50 sequenties
- 30 klantenprofielen
- Beeldgeheugen voor groepen en apparaten : max. 20 Mb

Voeding 24 V DC
- Breedte in ❚ 17,5 mm : 6
- Primaire spanning : 230 V AC
- Frequentie : 50 / 60 Hz
- Secundaire spanning : 24 V DC
- Nominaal vermogen : 1,5 A
- Vermogen : 36 VA
- Werkingstemperatuur : 0 °C tot +45 °C
- Opslagtemperatuur : -20 °C tot +70 °C
- Aansluiting : 0,75 – 2,5 mm²

Server domovea 
Technische karakteristieken
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bus LAN 

30 V DC
- +

3

24 V DC 

1

2
3

4

  OplossingBetekenis Status LED

2

Netsnoer aansluitenNetsnoer losUit

Op het net gebruikte IP-adressen controlerenIP-adresconflictRood, brandt continu

Groen, knippert  e Wachten op IP-adres van DHCP-server           /

Groen, brandt continu IP-adres ontvangen /

3

Netsnoer aansluitenNetsnoer losUit

Rood, brandt continu  Portaal niet toegankelijk of verbinding geweigerd De internettoegang nakijken

Groen, knipperte  Verbinding met portaal in uitvoering /

Groen, brandt continu   Verbinding met portaal uitgevoerd  /

4

De voeding nakijkenVoedingsprobleemRood, knippert

Rood, brandt continu Fout toepassingssoftware De TJA450 herformatteren.
De technische bijstand van Hager 
contacteren indien de fout aanhoudt.

Groen, knipperte Server domovea wordt opgestart /

Groen, brandt continu Server domovea operationeel /
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