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2 Deze handleiding geeft je stap voor stap uitleg over veel 
voorkomende zaken in de Niko Home Control Software.
De guide is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken.

1. Nieuw bij software versie 1.14.0 (zie pagina 22)
Ontdek hier alle nieuwe features van softwareversie 1.14.0.

2. Basisfuncties  (zie pagina 23)
In dit hoofdstuk vind je informatie over algemene functies in de Niko Home Control software die 
van toepassing kunnen zijn op elk project.

3. Veel voorkomende programmeringen (zie pagina 72)
In dit hoofdstuk vind je stappenplannen die je van begin tot eind tonen hoe je een bepaalde 
functie programmeert. 

4. Kastopbouw (zie pagina 594)
In dit hoofdstuk vind je uitleg over de kastopbouw in de Niko Home Control software.

5. Realisatie (zie pagina 613)
In dit hoofdstuk vind je informatie over de eindfase van je project, namelijk de realisatie.

6. Diagnosepagina (zie pagina 625)
In dit hoofdstuk vind je uitleg over de Diagnosepagina.

7. FAQ (zie pagina 637)De guide is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken.
In dit hoofdstuk vind je antwoorden op vragen die regelmatig worden gesteld aan onze helpdesk.
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3 Nieuw bij software versie 1.14

3.1 Vanaf programmeersoftware versie 1.14 zijn volgende features 
toegevoegd:
Programmeren van de Niko Home Control minimelder 550-20220. Hij is selecteerbaar als input en voorwaarde en 
kan in een actie gebruikt worden als lichtsensor, bewegingsmelder bij licht en donker of bewegingsmelder enkel bij 
donker. Je programmeert de in- of uitschakelvertraging en de lichtsterkte waarop de melder reageert. Je stelt er 
ook de gevoeligheid van de bewegingssensor in. Volgende inspirerende voorbeelden helpen je bij het 
programmeren en het instellen van de minimelder: 

• minimelder voor dimbare buitenverlichting (zie pagina 455)
• gevoeligheid van een minimelder aanpassen (zie pagina 476)
• minimelder als afwezigheidsmelder gebruiken (zie pagina 465)
• meetwaarde lichtintensiteit van een minimelder raadplegen via de diagnosepagina (zie pagina 625)

Daarnaast is de volgende verbetering aangebracht:

• gebruikersinstellingen behouden bij upload programmering (zie pagina 623)

We herinneren je ook aan de nieuwe mogelijkheden die in vorige versies zijn toegevoegd: 

Vanaf programmeersoftware versie 1.13 is het mogelijk om installaties met een connected controller te 
programmeren.

Daarnaast zijn de volgende features toegevoegd:

• installateursgegevens moeten voortaan verplicht ingevuld worden (zie pagina 26)
• een drukknop zonder indicatieled vervangen door een met indicatieled (of omgekeerd) (zie pagina 

510)
• inputs verwisselen voor geprogrammeerde acties (zie pagina 512)
• modules verplaatsen in de kast (zie pagina 594)
• een bestaande installatie ombouwen naar een installatie met een connected controller (zie pagina 

607)
• de diagnosepagina (alleen voor installaties met een connected controller) (zie pagina 625)
• een alarm als pushbericht verzenden naar smartphone of tablet (zie pagina 375)
• ontbrekende modules en bedieningen overslaan bij upload programmering (zie pagina 619)
• de uploadstatus van een bestaand project bekijken
• bekijken aan welke kastmodule een output gelinkt is

Vanaf programmeersoftware versie 1.13.1 zijn volgende zaken verbeterd:

• vlotter meerdere spelers aan een actie toevoegen
• eenvoudigere programmatie van alles uit met drukknop (zie pagina 263)
• eenvoudigere programmatie van een paniektoets (zie pagina 298)
• vlotter sferen programmeren 
• nieuwe mogelijkheid om rolluiken met enkelvoudige drukknop te bedienen  (zie pagina 143)
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4 Basisfuncties
De Niko Home Control software beschikt over een aantal basisfuncties die je regelmatig nodig hebt.

In dit hoofdstuk vind je stappenplannen die de werking van deze basisfuncties beschrijven.

• Introductie, opstarten en taal aanpassen (zie pagina 23)
• Nieuw project toevoegen (zie pagina 25)
• Project opslaan (zie pagina 32)
• Bestaand project openen (zie pagina 33)
• Plan tekenen (zie pagina 37)
• Upload een achtergrondbeeld (zie pagina 42)
• Lijstweergave (zie pagina 44)
• Limieten controleren tijdens de programmering (zie pagina 59)
• Upgrade installatie (zie pagina 61)
• Installatie naar pc downloaden (zie pagina 68)
• Projectdocumenten afdrukken vanaf versie 1.10 (zie pagina 69)

4.1 Introductie, opstarten en taal aanpassen

4.1.1 Situatie
Deze guide bevat een introductie en een stappenplan dat je toont hoe je Niko Home Control moet opstarten en de 
taal wijzigen.

4.1.2 Startpunt
Het startpunt van deze guide is na het installeren van de Niko Home Control programmeersoftware. Je hebt dus 
nog geen project nodig.

4.1.3 Introductie
Met de Niko Home Control software programmeer je een Niko Home Control installatie.

Je programmeert er functies mee zoals het dimmen van lichten of het sluiten van rolluiken.

Daarna koppel je schakelaars en apparaten aan elkaar.

In de laatste stap zet je de programmering over naar de modules in de schakelkast.

Start Niko Home Control op
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• Dubbelklik op het Niko Home Control Program icoon op het bureaublad van je computer.
• Het startscherm verschijnt.

4.1.4 Wijzig de taal van de Niko Home Control programmeersoftware

• Klik op Info rechtsboven in het startscherm van de software om de taal te wijzigen.

De Niko Home Control programmeersoftware is beschikbaar in het Engels, Nederlands, Frans, 
Slovaaks, Pools en Duits.
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• Kies een andere taal uit de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm.
De taal wijzigt meteen.

• Klik op opslaan, of het equivalent van de gekozen taal, om de gewijzigde taalinstelling te bewaren 
en terug te keren naar het startscherm van Projectinformatie.

4.2 Nieuw project toevoegen
Selecteer hieronder de Niko Home Control programmeersoftware versie die je gebruikt.

• Een nieuw project toevoegen vanaf versie 1.13 (zie pagina 26)
• Een nieuw project toevoegen voor versie 1.13 (zie pagina 28)

Dit is de taal waarin jij als installateur in de software zal werken. Deze instelling staat los van de taal die de 
gebruiker te zien krijgt bijvoorbeeld op zijn touchscreen en displaybedieningen.
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4.2.1 Een nieuw project toevoegen vanaf versie 1.13

Situatie
Dit stappenplan toont je hoe je een nieuw project toevoegt en hoe je de instellingen wijzigt.

Startpunt
Het startpunt van dit onderdeel bevindt zich na het opstarten van de Niko Home Control programmeersoftware.

Stap 1: Bekijk de interface

Binnen de Niko Home Control software spreken we van een project als we het hebben over een individuele 
installatie.

Elk project bestaat uit vier stappen die bovenaan het scherm staan.

• Projectinformatie
• Creatie
• Kastopbouw
• Realisatie

Stap 2: Voeg een nieuw project toe

• Klik op nieuw project toevoegen
• Vul in het tabblad Project een naam in.
• Vul in het tabblad Klant een naam in.

• Vul in het tabblad Installateur een naam, telefoon en e-mail in.

De namen kunnen vrij gekozen worden en zijn niet onderhevig aan bepaalde beperkingen. Alle letters, 
cijfers en leestekens zijn toegelaten.
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• Selecteer het type controller dat je voor dit project gebruikt, een connected controller 6E of 
een controller 2E

• Klik op opslaan om terug te keren naar Projectinformatie.

Je ziet nu de naam van het project bovenaan en in de naam van het venster van de programmeersoftware.

Stap 3: Bekijk en wijzig de instellingen en tijd van de installatie

• Klik op instellingen en tijd
• Je kan hier de verdere gegevens van de installatie instellen zoals: de taal van de 

installatie, munteenheid, meeteenheid en tijdzone.

Deze velden zijn verplicht. Deze data zal automatisch ingevuld worden voor de volgende projecten.
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Je kan hier enkel de taal en de munteenheid van de installatie wijzigen. De taal die je selecteert is de taal die de 
gebruiker te zien krijgt op bijvoorbeeld zijn touchscreen en displaybedieningen. De tijdsinstelling wordt 
automatisch overgenomen van je computer en kan je aanpassen in de gebruikerssoftware.

• Klik op opslaan om verder te gaan naar creatie.

4.2.2 Een nieuw project toevoegen voor versie 1.13

Situatie
Dit stappenplan toont hoe je een nieuw project toevoegt en hoe je de instellingen wijzigt.

Startpunt
Het startpunt van deze guide bevindt zich net na het opstarten van de Niko Home Control programmeersoftware.

Stap 1: Bekijk de interface
Binnen de Niko Home Control software spreken we over een project als we het hebben over een individuele 
installatie.

Elk project bestaat uit vier stappen die bovenaan op het scherm staan.

• Projectinformatie; 
• Creatie; 
• Kastopbouw;
• Realisatie.

Als je het project afsluit voor het is opgeslagen, gaat het verloren.
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Stap 2: Voeg een nieuw project toe

• Klik op nieuw project toevoegen.

• Geef het project minstens een naam en een klantnaam.

De namen kunnen vrij gekozen worden en zijn niet onderhevig aan bepaalde beperkingen. Alle letters, 
cijfers en leestekens zijn toegelaten.
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• Klik op opslaan als je alle gegevens hebt ingevoerd om terug te keren naar Projectinformatie.
Je ziet nu de naam van het project bovenaan in het midden.
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Stap 3: Bekijk en wijzig de instellingen en tijd

• Klik op instellingen en tijd.

Hier vind je verdere gegevens van de installatie zoals:

• de taal;
• de munteenheid; 
• de meeteenheid; 
• de datum; 
• de tijd.

• Klik op opslaan op terug te keren naar het startscherm Projectinformatie.

Stap 4: Bekijk en wijzig de installateurgegevens

• klik op installateurgegevens

Je kan hier enkel de taal en de munteenheid van de installatie wijzigen. De taal die je selecteert is de taal 
die de gebruiker te zien krijgt op bijvoorbeeld zijn touchscreen en displaybedieningen.De instellingen 
onder ‘Tijd’ worden automatisch overgenomen van je computer.
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De installateursgegevens kunnen van pas komen wanneer een collega in de toekomst een toevoeging aanbrengt 
op jouw installatie. De klant zelf kan deze gegevens niet raadplegen hier, dus het is aangewezen om deze elders 
achter te laten voor hem. 

Je kunt de project- en klantgegevens zo nodig later nog wijzigen.

• Klik op project opslaan (zie pagina 32) voordat je het plan (zie pagina 37) gaat tekenen.

4.3 Project opslaan

4.3.1 Situatie
Nadat je een project hebt gecreëerd of bewerkt, moet je het opslaan. Als je dat niet doet, gaat het project verloren.

4.3.2 Startpunt
Na de laatste bewerking keer je terug naar het startscherm van de stap Projectinformatie. Het startpunt van deze 
guide is dus het startscherm van de stap Projectinformatie.

Als je het project afsluit voordat het is opgeslagen, gaat het verloren.
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4.3.3 Stap 1: Sla het project op
• Klik op opslaan als in het menu in het linkerdeel van het scherm.

Een pop-up wordt geopend. 

• Sla het bestand op zoals je ook andere bestanden op je pc, laptop of een gegevensdrager opslaat.

4.4 Bestaand project openen
Selecteer hieronder de Niko Home Control programmeersoftware versie die je gebruikt.

• Bestaand project openen vanaf versie 1.13 (zie pagina 34)
• Bestaand project openen voor versie 1.13 (zie pagina 36)

 Als je het project een eerste keer hebt opgeslagen, kun je het tijdens een latere bewerking 
via opslaan telkens bijwerken



Bij de controller worden twee USB-sleutels meegeleverd. Sla het finale project op beide sleutels op, zodat 
je steeds een back-up hebt van de installatie. Overhandig één ervan aan de klant, bewaar de andere zelf. 



De Niko Home Control software maakt iedere dertig seconden een autosave bestand. Dit bestand kan je 
recuperen wanneer je computer bijvoorbeeld onverwacht stilvalt door een stroompanne. Je kan het 
bestand openen wanneer de software gestart wordt.
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4.4.1 Bestaand project openen vanaf versie 1.13

Situatie 
Dit stappenplan toont je hoe je een bestaand project kunt openen met de Niko Home Control 
software. Bijvoorbeeld omdat het nog niet af is, of omdat je het wilt aanpassen. 

Startpunt 
Het startpunt is het startscherm van de stap Projectinformatie.

Stap 1: Open een bestaand project

• Klik op bestaand project openen in het linkerdeel van het scherm.
De bestandsverkenner start op. 

• Ga naar de locatie van het bestand en selecteer het.
Als je deze softwareversie voor de eerste keer gebruikt verschijnt er een venster om de verplichte 
installateurgegevens in te vullen.
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Als de installateurgegevens reeds ingevuld zijn verschijnt er een venster dat vraagt om deze gegevens te 
controleren.

De installateurgegevens zullen de volgende keer automatisch ingevuld worden.
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De Niko Home Control software laadt het bestaande project waarna je het kunt bewerken. 

4.4.2 Bestaand project openen voor versie 1.13

Situatie 
Dit stappenplan toont je hoe je een bestaand project kunt openen met de Niko Home Control 
software. Bijvoorbeeld omdat het nog niet af is, of omdat je het wilt aanpassen. 

Startpunt
Het startpunt is het startscherm van de stap Projectinformatie.

Stap 1: Open een bestaand project

• Klik op bestaand project openen in het linkerdeel van het scherm.
De bestandsverkenner start op. 
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• Ga naar de locatie van het bestand en selecteer het.

De Niko Home Control software laadt het bestaande project waarna je het kunt bewerken. 

4.5 Plan tekenen

4.5.1 Situatie
Elk project wordt opgebouwd op basis van een grondplan. Dit laat toe om de inputs en outputs logisch te plaatsen. 
Dit stappenplan toont je hoe je een plan moet tekenen.

4.5.2 Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is.

4.5.3 Stap 1: Open het tekenscherm
• Klik in de stap Projectinformatie op tekenen.

Het plan dient enkel ter visuele ondersteuning. De software doet er niets mee. Voeg op het plan de nodige 
info toe opdat je je er goed op kan oriënteren. 
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Het tekenscherm verschijnt.

4.5.4 Stap 2: Teken een plan
Begin steeds linksboven te tekenen aangezien het programma daar opstart.

Linksonder zie je in welk deel van het totale werkvlak je bezig bent.

Met het handje kun je het zichtbare deel verslepen.

Ook wanneer je een afbeelding wil uploaden, klik je in dit scherm op  tekenen.

Laat eventueel enige ruimte vrij rond je plan, zodat je nadien nog toevoegingen kan aanbrengen. Na het 
tekenen kan het plan namelijk niet meer als één geheel verschoven worden.



Als je een afbeelding hebt van het plan, kun je deze  uploaden (zie pagina 42) . 
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• Klik op het rechthoek icoontje met de gewenste lijndikte.
• Plaats de cursor op het werkvlak, druk op de linkermuisknop en houd deze ingedrukt terwijl je de 

rechthoek trekt.
• Laat los om de rechthoek te bevestigen. 



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Basisfuncties  –  40

• Klik op ongedaan maken als je niet tevreden bent over de rechthoek. 
• Om deuren en ramen te tekenen maak je eerst de nodige openingen in de muren door delen van 

die lijnen uit te gommen met de knop uitvegen. 
• Teken daarna ramen en deuren met een fijne lijn.

Verschillende verdiepingen kunnen niet in een nieuw bestand geplaatst worden. Alle onderdelen van 
éénzelfde programmatie staan in één bestand. Verdiepingen teken je naast, of onder elkaar op het 
werkvlak.
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• Voeg met de functie tekst zo nodig namen en andere informatie toe.
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• Selecteer de cursor en klik op onderdelen van de tekening om ze te verslepen, vergroten, 
verkleinen, roteren of verwijderen. Gebruik hiervoor de symbolen in en rond het geselecteerde 
onderdeel.

• Klik op opslaan als de tekening voldoet om terug te keren naar het startscherm van de 
stap Projectinformatie. 

4.6 Upload een achtergrondbeeld

4.6.1 Situatie
Als je een afbeelding van het plan hebt, kun je die uploaden. Zo hoef je niet, of minder, te tekenen. Dit stappenplan 
toont je hoe je een achtergrondbeeld kan uploaden.

4.6.2 Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is.

4.6.3 Stap 1: Upload een achtergrondbeeld
• Klik op tekenen.
• Klik op het tabblad achtergrondbeeld.

Het afbeeldingsbestand moet voldoen aan deze vereisten:

• bestandstype JPEG, JPE, JPG of PNG;
• maximale grootte van 800 kB;
• maximale resolutie 16 megapixels;

Hou het achtergrondbeeld eenvoudig: monochroom en zonder kleur, schaduw, technische aantekeningen 
of iconen. Een overvloed aan informatie werkt storend tijdens de programmatie.
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• Klik op selecteer en upload een afbeelding.
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De bestandsverkenner start op.

• Ga naar de locatie van het bestand en selecteer het.

De afbeelding wordt standaard linksboven ingevoegd. Je kan ze niet verplaatsen.

Met de functies in het menu in het rechterdeel van het scherm kun je de afbeelding inverteren, roteren en de 
opaciteit instellen. Je kan ook de schaal aanpassen.

• Verrijk het grondplan zo nodig met de tekenfuncties op het tabblad tekenen (zie pagina 37).
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Projectinformatie.

4.7 Lijstweergave
• Lijstweergave vanaf softwareversie 1.9 (zie pagina 45)
• Lijstweergave vóór softwareversie 1.9 (zie pagina 54)

Laat vier grote rasters (2 x 2) ongeveer overeenstemmen met 1m² in werkelijkheid. 

Verander de schaal van je achtergrondbeeld niet meer wanneer je reeds in- en uitgangen hebt toegevoegd. 
Deze elementen verschuiven immers niet mee!
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4.7.1 Lijstweergave vanaf softwareversie 1.9

Situatie
Dit stappenplan toont je hoe je de lijstweergave zichtbaar moet maken en gebruiken voor softwareversies vanaf 
1.9.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Stap 1: 

• Klik op Creatie in de menubalk bovenaan.

voor vorige software versies ouder dan 1.9 bekijk  Lijstweergave vóór softwareversie 1.9 (zie pagina 54)

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen (zie pagina 25) en daarna  Plan tekenen (zie pagina 37) of  
Upload een achtergrondbeeld (zie pagina 42) als je nog geen project hebt.
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• Klik op Lijstweergave-symbool linksboven op het scherm.
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Links zie je alle items per locatie, te beginnen met de items die nog niet toegewezen zijn aan een locatie.

• Klik  in de lijst op het linkerdeel van het scherm op het item dat je wilt aanpassen.

Rechts verschijnt het detailscherm van het item dat je geselecteerd hebt. Het plan centreert automatisch naar het 
item om een visueel overzicht te geven.

• Klik op verder.

Je kan dit aan de hand van de benaming ook met de zoekfunctie bovenaan opzoeken. 
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• Klik op Kies spelers.

Nieuw vanaf versie 1.9 - Nu heb je 2 mogelijkheden bij  Kies spelers voor deze actie: 1) Link de spelers op 
het plan met een + en verbreek de link met -. 2)  Kies spelers
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• Selecteer de gewenste input(s) en of output(s).

Door gebruik te maken van duidelijke benamingen voor inputs en outputs, kan je nu sneller en 
overzichtelijker meerdere items linken en of verbreken.
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• Klik op sluiten.
• Doorloop alle stappen om het item aan te passen.
• Klik op opslaan.
• Ga in de lijst op het linkerdeel van het scherm met je muis op de tekstballon van een actie of het 

informatiesymbool van een input of output staan.
De software toont respectievelijk de gelinkte spelers of gelinkte acties in een keuzelijst.

Nieuw vanaf versie 1.9 - in het  Zoeken op trefwoord... kan je snel inputs en outputs terugvinden op basis 
van hun naam.
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• Beweeg met je muis over de keuzelijst om een item te selecteren voor bewerking.
• Haal je muis van de actie of de input/output af.

De keuzelijst verdwijnt.
• Voer linksboven op het scherm een zoekterm in om een item te zoeken. Dit kan een volledig woord 

zijn, maar ook een deel van de naam van een actie, in- of uitgang. 
• De software begint meteen te zoeken en toont alle namen waar het ingegeven stukje tekst in 

voorkomt.
Je kan bv ook enkel de inputs tonen door te zoeken op de term 'input'. Hetzelfde geldt voor 
outputs en acties. 
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• Klik in de zoekresultaten op het item dat je wilt aanpassen.
• Doorloop alle stappen om het item aan te passen.

Daarna kom je opnieuw terecht in het overzicht van items per locatie.

• Sla het project op wanneer je klaar bent.
• Klik op Kastopbouw.

Je kan de tickbox  Alleen ongebruikte items tonen aanklikken om in de lijst enkel de lege acties en de 
inputs en outputs te zien die niet aan een actie gelinkt zijn. Dit is handig bij het oppikken van een half 
afgewerkte programmering. Je vindt snel de items terug waar nog aanvullingen moeten op gebeuren. 
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Op het startscherm is de lijstweergave beschikbaar. Daarin staan de aangemaakte kasten. Kasten kunnen 
toegevoegd worden door rechts Voeg een extra kast toe aan te klikken. 
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• Klik in de lijst de kast aan die je wil selecteren. De kast wordt getoond op het middenscherm. Je 
kan de naam en grootte wijzigen onder Kasteigenschappen. Modules toevoegen doe je in het 
tabblad vullen met modules.

4.7.2 Lijstweergave vóór softwareversie 1.9

Situatie
Dit stappenplan toont je hoe je de lijstweergave zichtbaar moet maken en gebruiken voor softwareversies ouder 
dan 1.9.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

voor softwareversie 1.9 if nieuwer bekijk  Lijstweergave vanaf softwareversie 1.9 (zie pagina 45)
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Klik op Creatie in de menubalk bovenaan.

• Klik op Lijstweergave linksonder op het scherm.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen (zie pagina 25) en daarna  Plan tekenen (zie pagina 37) of  
Upload een achtergrondbeeld (zie pagina 42) als je nog geen project hebt.
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Links zie je alle items per locatie, te beginnen met de items die nog niet toegewezen zijn aan een locatie.

• Klik  in de lijst op het linkerdeel van het scherm op het item dat je wilt aanpassen.

Rechts verschijnt het detailscherm van het item dat je geselecteerd hebt.
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• Doorloop alle stappen om het item aan te passen.

Nadat je de wijziging hebt opgeslagen, kom je opnieuw terecht in het overzicht van items per locatie.

• Ga in de lijst op het linkerdeel van het scherm met je muis op de tekstballon van een actie of het 
informatiesymbool van een input of output staan.

De software toont respectievelijk de gelinkte spelers of gelinkte acties in een keuzelijst.

In lijstweergave kan je geen nieuwe ingangen, uitgangen of acties toevoegen. Dit dient altijd in 
planweergave te gebeuren, zodat je de elementen een logische plaats kan geven op het plan. 
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• Beweeg met je muis over de keuzelijst om een item te selecteren voor bewerking.
• Haal je muis van de actie of de input/output af.

De keuzelijst verdwijnt.

De lijst in het rechterdeel van het scherm geeft een overzicht van alle ongebruikte items.

• Klik in deze lijst op het item dat je wilt aanpassen.
Rechts verschijnt het detailscherm van het item dat je geselecteerd hebt. Links verschijnt de 
locatie waartoe het item behoort.

• Doorloop alle stappen om het item aan te passen.
Daarna kom je opnieuw terecht in het overzicht van items per locatie.

• Voer linksboven op het scherm een zoekterm in om een item te zoeken. Dit kan een volledig woord 
zijn, maar ook een deel van de naam van een actie, in- of uitgang.
De software begint meteen te zoeken en toont alle namen waar het ingegeven stukje tekst in 
voorkomt.
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• Klik in de zoekresultaten op het item dat je wilt aanpassen.
• Doorloop alle stappen om het item aan te passen.

Daarna kom je opnieuw terecht in het overzicht van items per locatie.
• Sla het project op wanneer je klaar bent.

4.8 Limieten controleren tijdens de programmering

4.8.1 Situatie

We tonen hoe je tijdens het programmeren op elk moment de limieten van de Niko Home Control 
programmeersoftware kan checken.

4.8.2 Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.
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4.8.3 Stap 1: Limieten bekijken
• Ga naar Projectinformatie in de menubalk bovenaan.

• Klik onder de kop Projectlimieten, op weergeven

4.8.4 Stap 2: Overschrijding van de limieten
Bij het openen van een bestaand project waarin een of meerdere overschrijdbare limieten overschreden werden, 
verschijnt er in het luik Projectinformatie een uitroepteken voor Projectlimieten. Dit wijst erop dat een of 
meerdere limieten overschreden zijn en dat dit de goede werking van de installatie kan verstoren.

In de lijst van de Projectlimieten worden de overschreden limieten in het rood en met een uitroepteken 
aangegeven. Je vindt er ook een snelkoppeling terug die leidt naar de actie waarin de limiet overschreden werd.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen (zie pagina 25), daarna  Plan tekenen (zie pagina 37) of  
Upload een achtergrondbeeld (zie pagina 42) en ten slotte  Licht in- en uitschakelen (zie pagina 74) als je nog 
geen project hebt.



De lijst toont aan de rechterkant telkens twee getallen. Het getal voor de slash (/) geeft het aantal 
bedieningen of modules weer dat in de programmering gebruikt werd. Het getal na de slash geeft het 
maximumaantal weer (i.e. de limiet). De lijst bevat twee soorten limieten:
Niet-overschrijdbare limieten: van zodra de limiet voor de opgesomde modules en bedieningen bereikt 
is, kun je er geen meer toevoegen
Overschrijdbare limieten: voor een correcte werking van de installatie is het aangeraden om deze 
limieten te respecteren. Een overschrijding zou immers fouten kunnen veroorzaken tijdens het uploaden. 
Wanneer een of meerdere van deze limieten overschreden wordt, krijg je een melding tijdens de 
programmering.
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4.9 Upgrade installatie

4.9.1 Situatie
Dit stappenplan toont hoe je een installatie moet upgraden.

• Download de laatste versie van de Niko Home Control software via de website van Niko en 
installeer hem op je laptop.

• Schakel de antivirus en WIFI van je laptop tijdelijk uit en voeg ‘configurator.exe’ toe aan de lijst van 
betrouwbare software voor je firewall.

• Start de Niko Home Control software.
• Koppel je laptop aan de controller van de Niko Home Control installatie met behulp van een 

patchsnoer RJ45-RJ45.
• Wacht enige minuten.  

Deze guide is enkel voor programmeersoftware ouder dan versie 1.10. Vanaf Niko Home Control 
programmeersoftware versie 1.10 werd het upgradeproces uitgewerkt als wizard die je stap voor stap door 
de upgradestappen leidt.





Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Basisfuncties  –  62

• Klik in de linkerhelft van het scherm op installatie naar pc downloaden om de bestaande 
programmering te bewaren. 

• De Niko Home Control software toont de Projectinformatie van de programmering.

• Klik op opslaan als.
• Sla de programmering van de installatie op zoals je ook andere bestanden bewaart.

Je keert terug naar het startscherm van de stap Projectinformatie.
• Klik op Upgrade rechts bovenaan op het scherm. 

Je gaat naar het tabblad Upgrade van de installatie.
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• Klik op Stap 2: Start de upgradeprocedure.
De Niko Home Control software scant de installatie.
Na de scan geeft de software aan of er modules moeten worden geüpgraded.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Basisfuncties  –  64

• Klik op Upgrade starten.
De Niko Home Control software upgradet de modules, inclusief de controller.

De Niko Home Control software meldt dat alle modules en bedieningen zijn geüpgraded.

• Klik op OK.
Je keert terug naar het Upgrade startscherm. 

Afhankelijk van de grootte van de installatie kan de upgrade enkele minuten tot een halfuur duren. Houd 
er rekening mee dat tijdens het upgraden de installatie niet actief is en de outputs dus niet bedienbaar 
zijn. 
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• Klik bij Stap 3 op Specificeer je installatie als de installatie nog andere IP-devices en/of een back-
up controller bevat. 

De Niko Home Control software detecteert geen IP-devices en geeft dus niet aan of er nog IP-devices zijn 
die je moet upgraden. 
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• Haal de UTP-kabel uit de controller en koppel hem aan het volgende IP-device.
• Wacht enige minuten totdat de Niko Home Control software het gekoppelde IP-device gevonden 

heeft.

• Klik op start.
De Niko Home Control software scant het gekoppelde IP-device.
Na de scan geeft de software aan of Upgrade vereist is voor het gekoppelde IP-device.

• Klik op Upgrade starten.
Zodra de upgrade gereed is meldt de Niko Home Control software: 'Aangesloten IP-device(s) en/
of de back-up controller zijn geüpgraded.'

• Klik op OK om terug te keren naar het Upgrade startscherm.
• Herhaal Stap 3 totdat alle IP-devices zijn geüpgraded.

Vergeet niet telkens de UTP-kabel aan het volgende IP-device te koppelen.

• Koppel de UTP-kabel terug aan de controller nadat je het laatste IP-device hebt geüpgraded .

De Niko Home Control software detecteert of het nodig is de voeding te upgraden.

Controller, touchscreen en IP-interface zijn voorbeelden van IP-devices. Elk IP-device moet afzonderlijk 
worden geüpgraded. De twee keuze-opties bovenaan het scherm zijn informatief. 



Geef je computer de nodige tijd om het nieuwe IP-device te detecteren en te adresseren.
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Afhankelijk daarvan kun je wel of niet naar Stap 4 gaan. 

• Klik bij Stap 4 op Specificeer je installatie.

• Klik op Upgrade.

Zodra de upgrade gereed is meldt de Niko Home Control software: 'De upgrade van de voedingen is voltooid.'

• Klik op OK om terug te keren naar het Upgrade startscherm.

Je kunt de MASTER-voeding niet upgraden. Upgrade eerst de eventuele secundaire voeding(en) en draag 
daarna de MASTER-rol tijdelijk over door twee seconden op de MASTER-knop op de voeding in de 
schakelkast. Heeft de installatie maar één voeding? Steek dan een andere voeding bij die de MASTER-rol 
waarneemt terwijl je de oorspronkelijke voeding upgradet. 



Deze upgradebevestiging betreft alleen de secundaire voeding(en)!
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De upgrade is voltooid.

• Klik op Projectinformatie om naar het startscherm van de software te gaan.

Je kunt nu verdergaan met de stap Creatie.

4.10 Installatie naar pc downloaden

4.10.1 Situatie
Dit stappenplan toont je hoe je met de Niko Home Control software een geïnstalleerd project kunt downloaden 
naar je computer om aanpassingen te maken of om elementen toe te voegen.

• Koppel je laptop aan de controller van de Niko Home Control installatie met behulp van een 
patchsnoer RJ45-RJ45. 

• Wacht enkele minuten.
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• Klik op installatie naar pc downloaden in het linkerdeel van het scherm.

De Niko Home Control software laadt het project waarna je het kunt bewerken.

4.11 Projectdocumenten afdrukken vanaf versie 1.10

4.11.1 Situatie
Vanaf Niko Home Control programmeersoftware versie 1.10 kun je drie soorten projectdocumenten aanmaken in 
pdf en afdrukken. Het gaat om:

• de installatiebeschrijving: een overzicht van het volledige systeem met acties, input en outputs. 
Je kunt het document bij de oplevering aan de eindklant afgeven op een geheugenstick of op 
papier

• de kastopbouw: een overzicht van de kasten met de geïnstalleerde modules en de daaraan 
verbonden outputs. Afhankelijk van de grootte van de kasten zal het document A3- en/of A4-
pagina’s bevatten. Dit document is nuttig om mee te geven met de persoon die de bekabeling ter 
plaatse uitvoert. Zo weet hij waar hij welke module moet plaatsen en welke outputs erop 
aangesloten moeten worden

• kastlabels: labels met de namen van de kastmodules en de outputs die eraan verbonden zijn. 
Indien je de labels op ware grootte (100%) afdrukt, passen ze perfect in de ruimte boven en/of 
onder elke kastmodule.

4.11.2 Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor je de volledige programmering hebt afgerond.
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4.11.3 Stap 1: Projectdocumenten afdrukken
• Ga naar Projectinformatie in de menubalk bovenaan.

• Klik onder de kop Projectdocumenten, op weergeven

• Klik op PDF maken.

Er verschijnt een venster waarin je aangeeft waar het projectdocument moet opgeslagen worden op je computer.

De bestandsnaam wordt automatisch ingevuld en bevat de opgegeven projectnaam, gevolgd door het 
type document (installatiebeschrijving, kastopbouw of kastlabels).
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• Pas eventueel de bestandsnaam aan en klik op Opslaan (Save).
Het bestand opent automatisch.

• Druk het bestand af.

Er moet op je computer een pdf-software geïnstalleerd zijn om pdf’s te kunnen creëren.
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5 Veel voorkomende programmeringen
Hier vind je stappenplannen die uitleggen hoe je een veel voorkomende programmering in een Niko Home Control 
installatie creëert. 

5.1 Lichtsturing
• Licht in- en uitschakelen (zie pagina 74)
• Dimbare lamp met specifieke dimbediening (zie pagina 84)
• Dimbare lamp met drukknop (zie pagina 90)
• Dimbare lamp met drukknop én specifieke dimbediening (zie pagina 97)
• Lampen automatiseren (zie pagina 106)
• Knipperfunctie (zie pagina 115)

5.2 Rolluiksturing
• Rolluik met enkelvoudige drukknop (vanaf softwareversie 1.13.1) (zie pagina 143)
• Jaloezie met enkelvoudige drukknop (vanaf softwareversie 1.13.1) (zie pagina 149)
• Rolluik met tweevoudige drukknop (zie pagina 156)
• Rolluik met specifieke motorsturingsbediening (zie pagina 164)
• Jaloezie met specifieke motorsturingsbediening (zie pagina 169)
• Rolluiken automatiseren (zie pagina 176)
• Rolluiken zowel manueel als automatisch aansturen (zie pagina 185)
• Rolluiken met temperatuursensor (zie pagina 204)

5.3 Sfeer
• Sferen en 'alle sferen uit' programmeren (vanaf softwareversie 1.31.1) (zie pagina 212)
• Sfeer met voorwaarde donker (zie pagina 222)
• Sfeer met tijdsautomatisering (zie pagina 234)
• Sfeer met voorwaardes (zie pagina 238)

5.4 Smartphone en touchscreen
• Acties koppelen aan smartphone en/of touchscreen (zie pagina 248)
• 1-knops dimming en motorsturing op smartphone en touchscreen (zie pagina 253)

5.5 Centrale functies
• Alles uit met drukknop (zie pagina 263)
• Centraal ventilatiesysteem (zie pagina 276)
• Aanwezigheidssimulatie (zie pagina 284)
• Paniektoets (zie pagina 298)
• Alles uit met drukknop (veel functies) (zie pagina 319)
• Knipperlichten bij binnensirene (zie pagina 330)
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5.6 Thermostaatsturing
• Thermostaat als zoneregeling (zie pagina 337)
• Thermostaat met tijdsautomatisering instellen (zie pagina 345)
• HVAC-thermostaat (zie pagina 356)
• Thermostaatgestuurde acties (zie pagina 363)

5.7 Alarm en melding
• Alarm als pushbericht op smartphone bij beweging als niemand thuis is (zie pagina 375)
• Alarm of melding toevoegen (zie pagina 380)

5.8 Videobuitenpost
• Een deurslot, belactie, extra gong of bel toevoegen aan de toegangscontrole (zie pagina 386)
• Lamp knippert bij afgaan van de bel (zie pagina 430)

5.9 Bewegingsmelding
• Binnenbewegingsmelder licht en ventilator in kleine ruimte (zie pagina 440)
• Binnenbewegingsmelders in een lange gang (zie pagina 448)

5.10 Energie
• Water-en gasmeting met pulsteller (zie pagina 480)
• Elektriciteitsmeting op ecodisplay (zie pagina 498)

5.11 Overige functies
• Drukknop zonder indicatieled vervangen door een met indicatieled (of omgekeerd) (zie pagina 510)
• Geprogrammeerde acties verwisselen tussen twee toetsen (zie pagina 512)
• Voorwaarden en virtuele outputs (zie pagina 514)
• CO2-sensor (zie pagina 523)
• Indicatieled van een knop constant uit (zie pagina 536)
• Een analoge sensor toevoegen (zie pagina 549)
• Analoge stuurmodule 0-10 V of 1-10V toevoegen (zie pagina 557)
• RF Easywave drukknoppen/bedieningen toevoegen (zie pagina 565)
• Indicatieled continu laten branden (zie pagina 576)
• Handleiding NHC Nikobus interface (zie pagina 581)
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5.12 Lichtsturing
• Licht in- en uitschakelen (zie pagina 74)
• Dimbare lamp met specifieke dimbediening (zie pagina 84)
• Dimbare lamp met drukknop (zie pagina 90)
• Dimbare lamp met drukknop én specifieke dimbediening (zie pagina 97)
• Lampen automatiseren (zie pagina 106)
• Knipperfunctie (zie pagina 115)

5.12.1 Licht in- en uitschakelen

Situatie
Dit stappenplan laat je zien hoe je de functie 'licht aan- en uitschakelen' kan programmeren in de Niko Home 
Control software.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen (zie pagina 25) en daarna  Plan tekenen (zie pagina 37) of  
Upload een achtergrondbeeld  (zie pagina 42)als je nog geen project hebt.
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Stap 1: Voeg een lamp toe

• Klik op Creatie bovenaan op het scherm. 



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  76

Je gaat nu alle spelers in het plan plaatsen en ze daarna verbinden met acties. 

• Klik op voeg een output toe. Je ziet nu links het plan van de woning en rechts een keuzelijst.

Er zijn grofweg twee soorten spelers:

• inputs starten en stoppen een actie. Bijvoorbeeld een drukknop, bewegingsmelder of 
thermostaat.

• outputs zijn de onderdelen die worden aangestuurd. Bijvoorbeeld lampen, rolluiken, 
ventilatie of zoneverwarming.

Een actie definieert hoe één of meerdere outputs op een input reageren.
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• Klik op lamp in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt op het plan. 

• Sleep de lamp naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.

Voor een groep lampen die één circuit vormen en dus nooit afzonderlijk kunnen worden bediend, maak je 
slechts één output aan. Dit stappenplan werkt ook voor een geschakeld stopcontact, een geschakelde 
ventilator en andere geschakelde apparaten.



Verwerk een locatie in de naam om later de output snel te herkennen in een actie die over locaties heen 
gaat, bijvoorbeeld de ‘Alles uit’ actie. 
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• Klik op voeg een locatie toe en voer daarna een naam in voor de locatie.

Zorg ervoor dat je duidelijke namen voor de locaties ingeeft. Dit zijn eveneens de locaties die de klant op 
zijn touchscreen/smartphone zal zien. Plaats bijvoorbeeld  salon en  eetplaats onder de noemer  living, 
zodat alle functies van deze ruimte onder hetzelfde tabblad verschijnen op de touchscreen/smartphone. 
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het scherm Voeg een output toe.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Indien je meerdere outputs wil toevoegen, kan je deze stap overslaan en opnieuw een output selecteren 
uit de keuzelijst. De eerste output wordt dan ook automatisch aangemaakt.
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Stap 2: Voeg een enkelvoudige drukknop toe

• Klik op voeg een input toe.
• Klik op enkelvoudige drukknop in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon 

verschijnt op het plan. 
• Sleep de drukknop naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.

De Niko Home Control software vult automatisch de laatst gedefinieerde locatie in. 

Indien je een andere locatie wil selecteren, klik je op het pijltje naast de naam van de locatie. Je krijgt een 
lijst van de reeds gedefineerde locaties. Om een nieuwe locatie toe te voegen, klik je op voeg een locatie 
toe.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 3: Voeg een actie toe 'Lamp Living In-Uitschakelen'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.

• De Niko Home Control software vult automatisch de locatie van de laatst toegewezen actie in.

Onderaan op het scherm kun je de basisinstellingen wijzigen. Enkele mogelijkheden: 
- Drukknop: instellen van de bedieningstijd (kort of lang drukken)  
- Binnenbewegingsmelder: instellen van de uitschakelvertraging 
- Water- en gasmeting: schaal van de meting 

Voor specifieke drukknoppen (onder meer dimmer en enkelvoudige motorsturingsbediening) is dit niet 
mogelijk.



Indien je later een touchscreen of smartphonebediening aan de installatie toevoegt, dan zal de actie onder 
deze naam worden weergegeven
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• Klik op Verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de lamp en drukknop in het plan om ze aan de actie te koppelen.

De in- en uitgangen, die je net hebt aangemaakt, verschijnen nu op het plan met een ‘+’ teken. Dit wil 
zeggen dat ze geselecteerd kunnen worden als spelers voor deze actie. Indien een in- of uitgang geen ‘+’ 
vertoont wil dit zeggen dat de keuzes die je reeds gemaakt hebt niet verenigbaar zijn met die actie.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Standaard bestaat het basisgedrag uit een start- en een stopgedrag. Het startgedrag wordt uitgevoerd als je de 
eerste maal op de knop drukt. Als alle uitgangen de toestand, zoals beschreven bij het startgedrag, bereikt hebben 
en er wordt opnieuw op de knop gedrukt zal het stopgedrag uitgevoerd worden.

Een basisgedrag kan meerdere outputs aansturen. Het start- en stopgedrag zal dan uit meerdere lijnen 
bestaan. Er moet altijd minimaal één lijn als startgedrag zijn. Het stopgedrag kun je volledig verwijderen. 
Met het rode kruis achter de lijn(en) in het start- of stopgedrag, kan je de desbetreffende lijn wissen. 



Bij een actie tussen een gewone drukknop en een geschakelde lamp stelt de Niko Home Control software 
volgend basisgedrag voor:

Het default startgedrag is het onmiddellijk (sec 0) inschakelen van de output.

Het default stopgedrag is het onmiddellijk (sec 0) uitschakelen van de output.De Niko Home Control 
software zal steeds het meest logische start- en stopgedrag voorstellen, zodat de aanpassingen minimaal 
zijn.
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Programmeer zo nodig in het eerste veld een vertraging, bijvoorbeeld om een lamp een aantal seconden of 
minuten nadat de knop is ingedrukt in te schakelen. De tijd die je ingeeft is de tijd tussen het drukken van de knop 
en het uitvoeren van de actie die in die lijn beschreven staat.

• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Ga nu verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.12.2 Dimbare lamp met specifieke dimbediening

Situatie
In dit stappenplan wordt een dimbare lamp met specifieke dimbediening geprogrammeerd in de Niko Home 
Control software. 

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt.
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Stap 1: Voeg een dimbare lamp toe

• Klik op Creatie bovenaan op het scherm.
• Klik op voeg een output toe.
• Klik op dimbare lamp in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt op 

het plan.
• Sleep de dimbare lamp naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen (zie pagina 25) en daarna  Plan tekenen (zie pagina 37) of  
Upload een achtergrondbeeld (zie pagina 42) als je nog geen project hebt.





Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  86

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2:Voeg een enkelvoudige dimbediening toe

• Klik op voeg een input toe.
• Klik op enkelvoudige dimbediening in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het 

icoon verschijnt in het plan.
• Sleep de enkelvoudige dimbediening naar de juiste plaats en geef ze een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 3: Creëer een actie 'dimmen eethoek'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.

• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 
eerder gedefinieerd is.

Als je de actie aan een touchscreen koppelt, dan wordt de naam van de actie daarop getoond. 
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de dimbare lamp en de enkelvoudige dimbediening om ze als spelers te koppelen aan de 

actie.  



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  89

• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
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1 http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
2 http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
3 http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
4 http://guide.niko.eu/nl/basisfuncties/upload-een-achtergrondbeeld

Bij een specifieke dimbediening is het gedrag voorgedefineerd en kan het niet worden aangepast.

• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Ga verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.12.3 Dimbare lamp met drukknop

Situatie
In dit stappenplan wordt een dimbare lamp voor de ouderslaapkamer geprogrammeerd in de Niko Home Control 
software. 

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt.

Stap 1: Voeg een dimbare lamp toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

Klik op  Welk gedrag is dit? om het voorgedefinieerd gedrag van de dimbediening te bekijken.  
Een pop-upvenster verschijnt. 
Klik op sluiten om het pop-upvenster te sluiten.



Doorloop de stappen in Nieuw project toevoegen1 en daarna Plan tekenen2 of Upload een 
achtergrondbeeld3  4 als je nog geen project hebt .



http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://guide.niko.eu/nl/basisfuncties/upload-een-achtergrondbeeld
http://guide.niko.eu/nl/basisfuncties/upload-een-achtergrondbeeld
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• Klik op voeg een output toe.
• Klik op dimbare lamp in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt in 

het plan.
• Sleep de dimbare lamp naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Voeg een enkelvoudige drukknop toe

• Klik op voeg een input toe.
• Klik op enkelvoudige drukknop in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het 

icoon verschijnt in het plan.
• Sleep de enkelvoudige drukknop naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 3: Creëer een actie 'dimmen ouderslaapkamer'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.

• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 
eerder gedefinieerd is.

Deze actie kun je niet aan een touchscreen koppelen. Een mogelijke workaround wordt in  dit stappenplan
(zie pagina 253) uitgelegd.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de dimbare lamp en de enkelvoudige drukknop in het plan om ze te koppelen aan de 

actie.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
• Verander hier het basisgedrag naar voorgedefineerd door op het pijltje te klikken in het kadertje 

van de vervolgkeuzelijst.
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• Een pop-upvenster opent.

• Klik op OK om het pop-upvenster te sluiten.
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5 http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
6 http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
7 http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld

• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Resultaat
Je kunt nu verder gaan met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.12.4 Dimbare lamp met drukknop én specifieke dimbediening

Situatie
Dit stappenplan toont hoe je een dimbare lamp toevoegt aan de installatie die je zowel door een enkelvoudige 
drukknop als een specifieke dimbediening kan aansturen.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Stap 1: Voeg een input toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen5  en daarna  Plan tekenen6  of  Upload een 
achtergrondbeeld7 als je nog geen project hebt.



http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
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• Klik op voeg een input toe. Je ziet nu links het plan van de woning en rechts een keuzelijst.
• Klik op enkelvoudige drukknop in de keuzelijst. Het icoon verschijnt op het plan.
• Sleep de drukknop naar de correcte locatie op het plan.
• Geef de input een naam.
• Kies de locatie van de input uit de keuzelijst voeg een locatie toe indien de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd werd.
• Klik op enkelvoudige dimbediening in de keuzelijst. Het icoon verschijnt op het plan.
• Sleep de dimbediening naar de correcte locatie op het plan.
• Geef de input een naam.
• Kies de locatie van de input uit de keuzelijst voeg een locatie toe indien de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd werd.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 2: Voeg een output toe

• Klik op voeg een output toe.  Je ziet nu links het plan van de woning en rechts een keuzelijst.
• Klik op dimbare lamp in de keuzelijst.
• Sleep de dimbare lamp naar de correcte locatie op het plan.
• Geef de dimbare lamp een naam.
• Kies de locatie van de dimbare lamp uit de keuzelijst.

Klik op voeg een locatie toe indien de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar naar het startscherm Creatie.

Stap 3: Voeg een actie toe, "specifieke bediening dimbare lamp"

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een naam.
• Kies de locatie van de actie uit de keuzelijst.

Voeg een locatie toe indien de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de enkelvoudige drukknop en de dimbare lamp om deze als spelers aan de actie toe te 

voegen.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
Het gedrag is voorgedefinieerd en kan niet worden aangepast.
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• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatiisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 4: Voeg een actie toe, "dimbediening dimbare lamp"

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een naam.
• Kies de locatie van de actie uit de keuzelijst.

Klik op voeg een locatie toe indien de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd. 
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de enkelvoudige dimbediening en de dimbare lamp om deze als spelers aan de actie te 

koppelen.
De lamp en dimbediening worden nu op het plan met de actie verbonden.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
• Klik op voorgedefinieerd.

Het basisgedrag kan niet worden aangepast.
• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

De dimbare lamp kan nu via beide bedieningen aangestuurd worden.
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Stap 5: Resultaat
Ga nu verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.12.5 Lampen automatiseren

Situatie
In dit stappenplan wordt een tijdsautomatisering geprogrammeerd voor de lampen in de living.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.
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8 http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
9 http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
10 http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld

Stap 1: Creëer een actie, "Tijdsautomatisering"

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

• Klik op voeg een actie toe.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een naam.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe indien de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.
• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

Doorloop de stappen in Nieuw project toevoegen8 en daarna Plan tekenen9 of Upload een 
achtergrondbeeld10 als je nog geen project hebt.



http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
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Stap 2: Kies een speler voor de actie "Tijdsautomatisering"

• Klik op de lampen in de living om ze als spelers aan de actie te koppelen

• Klik op verder om naar tabblad basisgedrag te gaan.

Stap 3: Bepaal het basisgedrag van "Tijdsautomatisering"
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• Stel het gewenste start- en stopgedrag in voor de outputs.

In dit voorbeeld willen we dat de dimbare lampen automatisch op 70% ingeschakeld worden om 18u. Om 
22u moeten ze volledig uitgeschakeld worden.
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• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.

Stap 4: Voeg een tijdstip toe voor de actie "Tijdsautomatisering"

• Klik op voeg een tijdstip toe.
• Geef het tijdstip in waarop je de actie wilt laten starten.

In dit voorbeeld willen we dat de actie om 18u. automatisch start en om 22u. stopt. De actie moet 
bovendien enkel van maandag tot en met donderdag plaatsvinden.
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• Om aan te kunnen geven dat de actie op bepaalde dagen niet moet plaatsvinden, wijzig de 
frequentie naar wekelijks.

Er verschijnt een pop-up.

De  frequentie staat standaard ingesteld op  dagelijks.
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• Selecteer de dagen waarop de actie wel of niet moet plaatsvinden.
• Klik op opslaan.

De actie zal nu op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 18u. automatisch starten.

Stap 5: Voeg een tijdstip toe aan "Tijdsautomatisering"

• Klik op voeg een tijdstip toe om het stopmoment toe te voegen aan de actie.
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• Klik op stop in de eerste kolom en geef het tijdstip in waarop je de actie wilt laten stoppen.
• Wijzig de frequentie naar wekelijks.

Er verschijnt een pop-up.
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• Klik op de dagen waarop de actie niet moet plaatsvinden.

Het vinkje voor die dagen verdwijnt.
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• Klik op opslaan om de pop-up te sluiten.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Resultaat
Ga nu verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.12.6 Knipperfunctie

Situatie
Dit stappenplan toont je hoe je een geschakelde lamp en een dimbare lamp kunt laten knipperen met een 
enkelvoudige drukknop.

Deze guide toont hoe je zowel een dimbare als een geschakelde lamp laat knipperen (maar met 
verschillende frequenties). Als je enkel een geschakelde of enkel een dimbare lamp wilt laten knipperen, 
kan je bepaalde stappen laten vallen in het stappenplan. 
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11 http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
12 http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
13 http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld

 Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt.

Stap 1: Voeg een enkelvoudige drukknop toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan. 

• Klik op voeg een input toe. Je ziet nu links het plan van de woning en rechts een keuzelijst.
• Klik op enkelvoudige drukknop in de keuzelijst. Het icoon verschijnt op het plan.
• Sleep de drukknop naar de correcte locatie op het plan.
• Geef de input een naam bv. 'Knipperfunctie'.

Je kan natuurlijk ook meer dan één geschakelde en dimbare lamp laten knipperen, de 
programmatielogica blijft hetzelfde.



Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen11  en daarna  Plan tekenen12  of  Upload een 
achtergrondbeeld13 als je nog geen project hebt.



http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
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• Kies de locatie van de input uit de keuzelijst of voeg een locatie toe indien de locatie nog niet 
eerder gedefinieerd werd.

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 2: Voeg een geschakelde lamp toe

• Klik op voeg een output toe.  Je ziet nu links het plan van de woning en rechts een keuzelijst.
• Klik op lamp in de keuzelijst.
• Sleep de lamp naar de correcte locatie op het plan.
• Geef de lamp een naam.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd (bv. Zithoek).

Als je enkel een dimbare lamp wilt laten knipperen, mag je deze stap overslaan.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  118

• Klik op opslaan om terug te keren naar naar het startscherm Creatie.

Stap 3: Voeg een dimbare lamp toe

• Klik op voeg een output toe.  Je ziet nu links het plan van de woning en rechts een keuzelijst.
• Klik op dimbare lamp in de keuzelijst.
• Sleep de dimbare lamp naar de correcte locatie op het plan.
• Geef de dimbare lamp een naam.
• Kies de locatie van de dimbare lamp uit de keuzelijst.

Klik op voeg een locatie toe indien de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.

Als je enkel een geschakelde lamp wilt laten knipperen, mag je deze stap overslaan.  
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• Klik op opslaan om terug te keren naar naar het startscherm Creatie.

Stap 4:  Voeg een virtuele output toe 'knipperbediening aan?'

• Klik op voeg een virtuele output toe. De virtuele output verschijnt als een vlag op het plan van de 
woning.

• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de virtuele output een duidelijke naam, bijvoorbeeld 'knipperbediening aan?'

• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 
gedefinieerd werd (bv. Eethoek).

Tip: gebruik ja-neenvragen zoals 'wordt de knipperbediening aangestuurd?' of 'Moet de lamp knipperen?'.
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• Klik op OK om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 5: Creëer een actie, 'start knipperen'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een naam.
• Kies de locatie van de actie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe indien de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd werd.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de enkelvoudige drukknop en de virtuele output 'knipperbediening aan?' om deze als 

spelers aan de actie toe te voegen.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan. 
• Het standaard start- en stopgedrag is correct. Je hoeft dit niet aan te passen.
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• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 6: Voeg een virtuele output toe 'knipper geschakelde lamp'

• Klik op voeg een virtuele output toe. De virtuele output verschijnt als een vlag op het plan van de 
woning.

• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de virtuele output een duidelijke naam, bijvoorbeeld 'knipper geschakelde lamp'.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd (bv. Zithoek).

Als je enkel een dimbare lamp wilt laten knipperen, mag je deze stap overslaan.

Het is logisch om dezelfde locatie te kiezen als de geschakelde lamp.

Voor deze virtuele output is het de bedoeling dat de geschakelde lamp brandt als de status actief is en dat 
ze uitgeschakeld is als de status inactief is. Dit wordt uitgewerkt in de volgende stap 'Knipperfrequentie 
geschakelde lamp'.
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• Klik op OK om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 7: Creëer een actie 'knipperfrequentie geschakelde lamp'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een naam bv. 'knipperfrequentie geschakelde lamp'.
• Kies de locatie van de actie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd (bv. Zithoek).

Als je enkel een dimbare lamp wilt laten knipperen, mag je deze stap overslaan.

Het is logisch om dezelfde locatie te kiezen als de virtuele output 'knipper geschakelde lamp'.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de virtuele output 'knipper geschakelde lamp' om deze als speler aan de actie toe te 

voegen.
• Voeg geen input toe.
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• Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan.
• Stel in het startgedrag de output knipper geschakelde lamp in op actief na 0 seconden.
• Klik op voeg nog een element toe onder 'dit gebeurt wanneer de actie gestart wordt'.
• Stel in het startgedrag de output knipper geschakelde lamp in op inactief na 1 seconde.
• Verwijder het stopgedrag door op het rode kruis te klikken.

Met dit basisgedrag stellen we de tijd dat de lamp zal branden in op 1 seconde (de lamp zal 1 seconde aan 
gaan en daarna weer doven). Je kan zelf de knipperperiode verlengen door het tweede startgedrag te 
wijzigen van 1 seconde naar 2;3;4;... seconden. De lamp zal dan in plaats van 1 seconde, 2;3;4;... seconden 
aan gaan. 
Let op: Als je de knipperperiode wijzigt, moet je straks bij de tijdsautomatisering ook andere waarden 
ingeven, we komen hier later op terug.
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• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
• Klik onder tijdstip op voeg een tijdstip toe.
• Stel in dat de actie dagelijks start om 00:00.
• Klik onder tijdsduur op herstart deze actie automatisch na een bepaalde tijd.
• Stel in dat de actie automatisch herstart na 2 seconden.

De tijd die je ingeeft bij 'deze actie herstart automatisch na', bepaalt hoe lang de lamp gedoofd blijft. Als je 
zoals in het voorbeeld de herstarttijd instelt op 2 seconden en onder basisgedrag de virtuele output op 
inactief zet na 1 seconde, dan zal de lamp 1 seconde aangaan, vervolgens 1 seconde uitgaan, dan weer 1 
seconde aangaan enz. Als je dus wilt dat de lamp 1 seconde aangaat en vervolgens 2 seconden uitgaat, 
moet je instellen dat de actie automatisch herstart na 3 seconden. Met de combinatie van het basisgedrag 
en het herstart gedrag stel je dus de knipperfrequentie in.



De tijd die je instelt bij 'deze actie herstart automatisch na'  moet altijd minstens 1 seconde langer zijn dan 
de tijd die je hebt ingesteld bij het basisgedrag waarop de virtuele output op inactief wordt gezet. Anders 
zal de lamp nooit doven en dus niet knipperen.



Na het uploaden van de programmatie naar de installatie zal de knipperfunctie nog niet meteen werken. 
Ze zal pas werken vanaf 00:00 de volgende dag. Dit komt omdat de actie dagelijks geactiveerd word om 
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 8: Voeg een virtuele output toe 'knipper dimbare lamp'

• Klik op voeg een virtuele output toe. De virtuele output verschijnt als een vlag op het plan van de 
woning.

• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de virtuele output een duidelijke naam, bijvoorbeeld 'knipper dimbare lamp'.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd (bv. Eethoek).

00:00. Een mogelijke workaround is het tijdstip van de dagelijkse start in te stellen op een tijdstip 5 min na 
uploaden.

Als je enkel een geschakelde lamp wilt laten knipperen, mag je deze stap overslaan.

Het is logisch om dezelfde locatie te kiezen als de dimbare lamp.
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• Klik op OK om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 9: Creëer een actie 'knipperfrequentie dimbare lamp'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een naam bv. 'knipperfrequentie dimbare lamp'.
• Kies de locatie van de actie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd (bv. Eethoek).

Voor deze virtuele output is het de bedoeling bij status actief de dimbare lamp te laten branden en bij 
status inactief de dimbare lamp te doven. Dit wordt uitgewerkt in de volgende stap 'Knipperfrequentie 
dimbare lamp'



Als je enkel een geschakelde lamp wilt laten knipperen mag je deze stap overslaan.

Het is logisch om dezelfde locatie te kiezen als de virtuele output 'knipper dimbare lamp'.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de virtuele output 'knipper dimbare lamp' om deze als speler aan de actie toe te voegen.
• Voeg geen input toe.
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• Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan.
• Stel in het startgedrag de output knipper dimbare lamp in op actief na 0 seconden.
• Klik op voeg nog een element toe onder 'dit gebeurt wanneer de actie gestart wordt'.
• Stel in het startgedrag de output knipper dimbare lamp in op inactief na 2 seconden.
• Verwijder het stopgedrag door op het rode kruis te klikken.

Met dit basisgedrag stellen we de tijd dat de lamp zal branden in op 2 seconden (de lamp zal 2 seconden 
aan gaan en daarna weer doven). Je kan zelf de knipperperiode verlengen door het tweede startgedrag te 
wijzigen van 2 seconden naar 3;4;5;... seconden. De lamp zal dan in plaats van 2 seconden aan te gaan, 
3;4;5;... seconden aan gaan.  
Let op: Als je de knipperperiode wijzigt, moet je straks bij de tijdsautomatisering ook andere waarden 
ingeven, we komen hier later op terug.



Je stelt de tijd waarop 'knipper dimbare lamp' inactief wordt beter niet in op 1 seconde. Een dimbare lamp 
heeft immers ongeveer 1 seconde nodig om op te warmen, waardoor het zal lijken alsof de lamp 
helemaal niet aangaat.
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• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
• Klik onder tijdstip op voeg een tijdstip toe.
• Stel in dat de actie dagelijks start om 00:00.
• Klik onder tijdsduur op herstart deze actie automatisch na een bepaalde tijd.
• Stel in dat de actie automatisch herstart na 4 seconden.

De tijd die je instelt onder 'deze actie herstart automatisch na', bepaalt hoe lang de lamp gedoofd blijft. Als 
je zoals in het voorbeeld de herstarttijd instelt op 2 seconden en onder basisgedrag de virtuele output op 
inactief zet na 2 seconden, dan zal de lamp 2 seconden aangaan, vervolgens 2 seconde uitgaan, dan weer 
2 seconden aangaan enz. Als je dus wilt dat de lamp 2 seconde aangaat en vervolgens 3 seconden uitgaat, 
moet je instellen dat de actie automatisch herstart na 5 seconden. Met de combinatie van het basisgedrag 
en het herstart gedrag stel je dus de knipperfrequentie in.



De tijd die je instelt bij 'deze actie herstart automatisch na'  moet altijd minstens 1 seconde meer zijn dan 
de tijd die je hebt ingesteld onder basisgedrag waarop de virtuele output op inactief wordt gezet. Anders 
zal de lamp nooit doven en dus niet knipperen.



Hoewel je de dimbare lamp ingesteld hebt op 2 seconden aan, 2 seconden uit, zal het lijken alsof de 
dimbare lamp 3 seconden uit is en 1 seconde aan. Dit komt omdat de dimbare lamp ongeveer 1 seconde 
nodig heeft om op te warmen. Als je het wilt laten lijken alsof ze 2 seconden aan gaat en vervolgens 2 





Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  133

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 10: Voeg een actie toe 'geschakelde lamp laten knipperen'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een naam bv 'geschakelde lamp laten knipperen'.
• Kies de locatie van de actie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd (bv. Zithoek).

seconden uit, dien je de virtuele output 'knipper dimbare lamp' in te stellen op inactief na 3 seconden. (1 
sec opwarm - 2 sec brand -1 sec uit - 1 sec opwarm - 2 sec brand- etc) 
Het is onmogelijk om de dooftijd van een dimbare lamp in te stellen op 1 seconde.

Na het uploaden van de programmatie naar de installatie zal de knipperfunctie nog niet meteen werken. 
Ze zal pas werken vanaf 00:00 de volgende dag. Dit komt omdat de actie dagelijks geactiveerd word om 
00:00. Een mogelijke workaround is het tijdstip van de dagelijkse start in te stellen op een tijdstip 5 min na 
uploaden.



Als je enkel een dimbare lamp wilt laten knipperen, mag je deze stap overslaan.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de geschakelde lamp om deze als speler aan de actie toe te voegen.
• Voeg geen input toe.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan. 
• Het standaard start- en stopgedrag is correct. Je hoeft dit niet aan te passen.
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• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Geef de voorwaarde een duidelijke naam, bijvoorbeeld 'knipperbediening geschakelde lamp 

actief'.

• Klik op neen (automatisering).
Er zijn geen inputs aan de actie gekoppeld. De actie kan alleen automatisch gestart worden 
wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan.

• Klik de outputs aan die je in een van de vorige stappen gedefinieerd hebt om ze als spelers aan de 
actie te koppelen.

• Kik de virtuele outputs Knipperbediening aan? en knipper geschakelde lamp aan als spelers.

• Stel onder Geavanceerde instellingen de logische tabel in zoals op onderstaande figuur.

Let op: de volgorde waarin je de virtuele outputs aanklikt, is van belang voor het verdere verloop van de 
programmatie.
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• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 11: Voeg een actie toe 'dimbare lamp laten knipperen'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een naam bv 'dimbare lamp laten knipperen'.
• Kies de locatie van de actie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd (bv. Eethoek).

Als je enkel een geschakelde lamp wilt laten knipperen, mag je deze stap overslaan.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de dimbare lamp om deze als speler aan de actie toe te voegen.
• Voeg geen input toe.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan. 
• Verander bij startgedrag de tijd waarin de dimbare lamp naar 100 % gaat naar 0 seconden.
• Verander bij stopgedrag de tijd waarin de dimbare lamp uit gaat naar 0 seconden.

Verander indien gewenst de lichtsterkte van de dimbare lamp.
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• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Geef de voorwaarde een duidelijke naam, bijvoorbeeld 'knipperbediening dimbare lamp actief'.
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• Klik op neen (automatisering).
Er zijn geen inputs aan de actie gekoppeld. De actie kan alleen automatisch gestart worden 
wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan.

• Klik de outputs aan die je in een van de vorige stappen gedefinieerd hebt om ze als spelers aan de 
actie te koppelen.

• Kik de virtuele outputs Knipperbediening aan? en knipper dimbare lamp aan als spelers.

• Stel onder Geavanceerde instellingen de logische tabel in zoals op onderstaande figuur.

Let op: de volgorde waarin je de virtuele outputs aanklikt, is van belang voor het verdere verloop van de 
programmatie.
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• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Resultaat
 Je kunt nu verdergaan met de stap Kastopbouw (zie pagina 594) of de stap Realisatie. (zie pagina 613)

5.13 Rolluiksturing
• Rolluik met enkelvoudige drukknop (vanaf softwareversie 1.13.1) (zie pagina 143)
• Jaloezie met enkelvoudige drukknop (vanaf softwareversie 1.13.1) (zie pagina 149)
• Rolluik met tweevoudige drukknop (zie pagina 156)
• Rolluik met specifieke motorsturingsbediening (zie pagina 164)
• Jaloezie met specifieke motorsturingsbediening (zie pagina 169)
• Rolluiken automatiseren (zie pagina 176)
• Rolluiken zowel manueel als automatisch aansturen (zie pagina 185)
• Rolluiken met temperatuursensor (zie pagina 204)
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5.13.1 Rolluik met enkelvoudige drukknop (vanaf softwareversie 1.13.1)

 Situatie
In dit stappenplan wordt een rolluik geprogrammeerd op basis van een enkelvoudige drukknop.

 Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt.

Stap 1: Voeg een rolluik toe

• Klik op Creatie bovenaan op het scherm.

In programmeersoftwareversies  ouder dan 1.13.1 kun je met een enkelvoudige drukknop enkel een 
startgedrag en een stopgedrag aan een rolluik toewijzen. Dit maakt dus enkel de volgende acties mogelijk: 
enkel volledig openen en volledig sluiten, ofwel openen en stoppen ofwel sluiten en stoppen. Het is niet 
mogelijk om met een enkele drukknop een volledige sturing van rolluiken te voorzien. Voor een logische 
werking van de rolluik kies je in dat geval dus best voor een sturing met een  specifieke 
motorsturingsbediening (zie pagina 164) of met een  tweevoudige drukknop (zie pagina 156). 



Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen14  en daarna  Plan tekenen15  of  Upload een 
achtergrondbeeld16 als je nog geen project hebt.
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• Klik op voeg een output toe.
• Klik op rolluik in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt op het plan.
• Sleep het rolluik naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.

• Klik op wijzig basisinstellingen om de looptijd van het rolluik in te stellen.
Er verschijnt een pop-upvenster.
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• Voer de gemeten of gekende looptijden in.

• Klik op opslaan om het pop-upvenster te sluiten
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.
• Herhaal de stappen totdat je alle rolluiken hebt toegevoegd die door de enkelvoudige drukknop 

worden aangestuurd.
• Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Voeg een enkelvoudige drukknop toe

• Klik op voeg een input toe.
• Klik op enkelvoudige drukknop in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het 

icoon verschijnt in het plan.
• Sleep de enkelvoudige drukknop naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.

Vaak beschik je als installateur tijdens het programmeren nog niet over de exacte tijden. Je kan deze 
gegevens daarom achteraf steeds wijzigen.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 3: Creëer een actie 'Rolluiken bedienen'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.

• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 
eerder gedefinieerd is.

Deze actie kun je niet rechtstreeks aan een touchscreen koppelen. Een mogelijke workaround wordt in  dit 
stappenplan (zie pagina 253) uitgelegd.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de rolluiken en de enkelvoudige drukknop in het plan om ze te koppelen aan de actie. 
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
• Verander hier het basisgedrag naar voorgedefineerd door op het pijltje te klikken in het kadertje 

van de vervolgkeuzelijst.

• Een pop-upvenster opent.
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• Klik op OK om het pop-upvenster te sluiten.
• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Resultaat
Je kunt nu verder gaan met de stap Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.13.2 Jaloezie met enkelvoudige drukknop (vanaf softwareversie 1.13.1)

Situatie
In dit stappenplan wordt een jaloezie geprogrammeerd op basis van een enkelvoudige drukknop. Na de 
programmatie is de werking als volgt:

• Bij kort drukken zal de jaloezie openen als ze gesloten is, of sluiten als ze open is. Wanneer er 
nogmaals kort gedrukt wordt terwijl de looptijd nog actief is stopt de jaloezie. Wanneer een derde 
keer kort gedrukt wordt zal de jaloezie terug in de andere richting lopen.

• Bij lang drukken kantelen de lamellen open of toe.
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Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt.

Stap 1: Voeg een jaloezie toe 

• Klik op Creatie bovenaan op het scherm.

In programmeersoftwareversies  ouder dan 1.13.1 kun je met een enkelvoudige drukknop enkel een 
startgedrag en een stopgedrag aan een jaloezie toewijzen. Dit maakt dus enkel de volgende acties 
mogelijk: enkel volledig openen en volledig sluiten, ofwel openen en stoppen ofwel sluiten en stoppen. Het 
is niet mogelijk om met een enkele drukknop een volledige sturing van jaloezie te voorzien. Voor een 
logische werking van de jaloezie kies je in dat geval dus best voor  specifieke motorsturingsbediening (see 
page 169).



Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen17  en daarna  Plan tekenen18  of  Upload een 
achtergrondbeeld19 als je nog geen project hebt.
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• Klik op voeg een output toe.
• Klik op jaloezie in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt op het 

plan.
• Sleep de jaloezie naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.

• Klik op wijzig basisinstellingen om de looptijd van de jaloezie in te stellen.
Er verschijnt een pop-upvenster.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  152

• Voer de gemeten of gekende looptijden in.
• Standaard staat het type ingesteld op continue sturing. Verander het type naar gepulste 

sturing om het kantelen van de lamellen mogelijk te maken.

• Klik op opslaan om het pop-upvenster te sluiten
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.
• Herhaal de stappen totdat je alle jaloezieën hebt toegevoegd die door de enkelvoudige drukknop 

worden aangestuurd.
• Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Voeg een enkelvoudige drukknop toe

• Klik op voeg een input toe.
• Klik op enkelvoudige drukknop in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het 

icoon verschijnt in het plan.
• Sleep de enkelvoudige drukknop naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.

Vaak beschik je als installateur tijdens het programmeren nog niet over de exacte tijden. Je kan deze 
gegevens daarom achteraf steeds wijzigen.



Als je het type niet verandert naar gepulste sturing zal het onmogelijk zijn om de lamellen van de jaloezie 
te kantelen.
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• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 
eerder gedefinieerd is.

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 3: Creëer een actie 'Jaloezie bedienen'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.

• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 
eerder gedefinieerd is.

Deze actie kun je niet aan een touchscreen koppelen.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de jaloezieën en de enkelvoudige drukknop in het plan om ze te koppelen aan de actie.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
• Verander hier het basisgedrag naar voorgedefineerd door op het pijltje te klikken in het kadertje 

van de vervolgkeuzelijst.

• Een pop-up venster opent
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• Klik op OK om het pop-up venster te sluiten.
• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Resultaat
Je kunt nu verder gaan met de stap Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.13.3 Rolluik met tweevoudige drukknop

Situatie
In dit stappenplan wordt een rolluik geprogrammeerd op basis van een tweevoudige drukknop. Eén drukknop zal 
ervoor zorgen dat de rolluik geopend wordt, de andere dat de rolluik gesloten wordt. Dit stappenplan werkt ook 
voor jaloezieën en zonweringen. 

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt.
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Stap 1: Voeg een rolluik toe

• Klik op Creatie bovenaan op het scherm.
• Klik op voeg een output toe.
• Klik op rolluik in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt op het plan.
• Sleep het rolluik naar de juiste plaats en geef het een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen20  en daarna  Plan tekenen21  of  Upload een 
achtergrondbeeld22 als je nog geen project hebt.
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• Klik op wijzig basisinstellingen om de looptijd van het rolluik in te stellen.

Er verschijnt een pop-upvenster.
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• Voer de gemeten of gekende looptijden in.

• Klik op opslaan om het pop-upvenster te sluiten
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.
• Herhaal de stappen totdat je alle rolluiken hebt toegevoegd die door de tweevoudige drukknop 

worden aangestuurd.
• Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Voeg een tweevoudige drukknop toe

• Klik op voeg een input toe.
• Klik op tweevoudige drukknop in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het 

icoon verschijnt op het plan.

De naam van het rolluik in het pop-upvenster kan verwarrend zijn, omdat de software de naam die je 
zojuist hebt ingegeven nog niet heeft overgenomen.



Vaak beschik je als installateur tijdens het programmeren nog niet over de exacte tijden. Je kan deze 
gegevens daarom achteraf steeds wijzigen.
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• Sleep de tweevoudige drukknop naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies de locatie van de rolluiken uit de keuzelijst.

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 3: Creëer een actie 'rolluiken op'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.
• De Niko Home Control software vult automatisch de laatst gedefinieerde locatie in.

Met een enkelvoudige drukknop kun je een rolluik  enkel openen en stoppen of sluiten en stoppen. Het is 
niet mogelijk om met een enkele drukknop zowel openen als sluiten te voorzien. Voor een logische werking 
van de rolluik kies je dus best voor een tweevoudige drukknop. 



Een tweevoudige drukknop is niet specifiek voor het aansturen van motoren voor rolluiken, jaloezieën en 
zonweringen. Je kunt deze outputs ook aansturen met een specifieke  motorsturingsbediening , zoals 
uitgelegd in het stappenplan  Rolluik met specifieke motorsturingsbediening. (zie pagina 164)



Als je de  actie aan een touchscreen koppelt, dan wordt de  naam van de actie daarop getoond.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de rolluiken om ze aan de actie te koppelen.
• Klik op de tweevoudige drukknop. 

De twee actieknoppen worden uitvergroot.
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• Klik op de linker actieknop om hem aan de actie te koppelen.

• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Voor elk gekoppeld rolluik is er een start- en een stopgedrag.

• Kies voor elk rolluik uit de rechterkeuzelijst open als startgedrag.
• Kies voor elk rolluik uit de rechterkeuzelijst stop als stopgedrag. 

Versleep eventueel de spelers om de verbindingen beter zichtbaar te maken. Een verbinding tussen actie 
en speler kun je verwijderen door op het minteken te klikken.
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• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 4: Creëer een actie 'rolluiken neer'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.
• De Niko Home Control software vult automatisch de laatst gedefinieerde locatie in.
• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de rolluiken om ze aan de actie te koppelen.
• Ga met je muis in het plan op de tweevoudige drukknop staan. 

De twee actieknoppen worden uitvergroot.
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• Klik op de rechter actieknop om hem aan de actie te koppelen. 

• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Voor elk gekoppeld rolluik is er een start- en een stopgedrag.

• Kies voor elk rolluik uit de rechterkeuzelijst dicht als startgedrag. 
• Kies voor elk rolluik uit de rechterkeuzelijst stop als stopgedrag. 
• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Ga verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.13.4 Rolluik met specifieke motorsturingsbediening

Situatie
In dit stappenplan wordt een rolluik geprogrammeerd op basis van een specifieke motorsturingsbediening. 
Het rolluik kan hiermee volledig of gedeeltelijk geopend of gesloten worden.

De linker actieknop is al toegekend en kun je niet meer selecteren. 
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Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt.

Stap 1: Voeg een rolluik toe

• Klik op Creatie bovenaan op het scherm.
• Klik op voeg een output toe.
• Klik op rolluik in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt op het plan.

• Sleep het rolluik naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen23  en daarna  Plan tekenen24  of  Upload een 
achtergrondbeeld25 als je nog geen project hebt.



Dit stappenplan werkt ook voor zonweringen.
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• Klik op wijzig basisinstellingen om de looptijd van het rolluik in te stellen.
Er verschijnt een pop-upvenster.

• Voer de gemeten of gekende looptijden in.
• Klik op opslaan om het pop-upvenster te sluiten.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.
• Herhaal de stappen totdat je alle rolluiken hebt toegevoegd die door de motorsturingsbediening 

worden aangestuurd.
• Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Voeg een enkelvoudige motorsturingsbediening toe

• Klik op voeg een input toe.

De naam van het rolluik in het pop-upvenster kan verwarrend zijn, omdat de software de naam die je 
zojuist hebt ingegeven nog niet heeft overgenomen.
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• Klik op enkelvoudige motorsturingsbediening in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. 
Het icoon verschijnt op het plan.

• Sleep de motorsturingsbediening naar de juiste plaats en geef ze een herkenbare naam.
• Kies de locatie van de rolluiken uit de keuzelijst.

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 3: Voeg een actie toe 'rolluiken eethoek'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.
• De Niko Home Control software vult automatisch de laatst gedefinieerde locatie in.

De gekozen input is specifiek voor het aansturen van motoren voor rolluiken, jaloezieën en zonweringen. 
Je kunt deze outputs echter ook aansturen met een  tweevoudige drukknop, zoals uitgelegd in het 
stappenplan  Rolluik met tweevoudige drukknop (zie pagina 156).



Als je de  actie aan een touchscreen koppelt, dan wordt de  naam van de actie daarop getoond.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op het rolluik(en) en de motorsturingsbediening in het plan om ze aan de actie te koppelen.

• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

• Klik op Welk gedrag is dit? om het voorgedefinieerd gedrag van de motorsturingsknop te 
bekijken. 
Een pop-upvenster verschijnt.

• Klik op sluiten om het pop-upvenster te sluiten.
• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder  om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.

Versleep eventueel de spelers om de verbindingen beter zichtbaar te maken. Een verbinding tussen actie 
en speler kun je verwijderen door op het minteken te klikken.



Bij een specifieke  motorsturingsbediening is het gedrag voorgedefineerd en kan het niet worden 
aangepast.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Ga verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.13.5 Jaloezie met specifieke motorsturingsbediening

Situatie
In dit stappenplan wordt een jaloezie geprogrammeerd op basis van een specifieke motorsturingsbediening. De 
jaloezie kan hiermee volledig of gedeeltelijk geopend of gesloten worden. 

Na de programmatie is de werking als volgt:

• Kort drukken op de omhoog of omlaag toets laat de jaloezie omhoog of omlaag gaan tot de 
looptijd verlopen is.

• Kort drukken op de stop toets laat de jaloezie stoppen ongeacht of de looptijd nog bezig is.
• Lang drukken op de omhoog of omlaag toets laat de lamellen kantelen.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt.

Stap 1: Voeg een jaloezie toe

• Klik op Creatie bovenaan op het scherm.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen26  en daarna  Plan tekenen27  of  Upload een 
achtergrondbeeld28 als je nog geen project hebt.
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• Klik op voeg een output toe.
• Klik op jaloezie in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt op het 

plan.
• Sleep de jaloezie naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.
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• Klik op wijzig basisinstellingen om de looptijd van de jaloezie in te stellen.
Er verschijnt een pop-upvenster.
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• Voer de gemeten of gekende looptijden in.
• Standaard staat het type ingesteld op continue sturing. Verander het type naar gepulste 

sturing om het kantelen van de lamellen mogelijk te maken.

• Klik op opslaan om het pop-upvenster te sluiten
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.
• Herhaal de stappen totdat je alle jaloezieën hebt toegevoegd die door de enkelvoudige drukknop 

worden aangestuurd.
• Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Voeg een enkelvoudige motorsturingsbediening toe

• Klik op voeg een input toe.
• Klik op enkelvoudige motorsturingsbediening in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. 

Het icoon verschijnt op het plan.
• Sleep de motorsturingsbediening naar de juiste plaats en geef ze een herkenbare naam.
• Kies de locatie van de jaloezieën uit de keuzelijst.

Vaak beschik je als installateur tijdens het programmeren nog niet over de exacte tijden. Je kan deze 
gegevens daarom achteraf steeds wijzigen.



Als je het type niet verandert naar gepulste sturing zal het onmogelijk zijn om de lamellen van de jaloezie 
te kantelen.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 3: Voeg een actie toe 'jaloeziën eethoek'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.
• De Niko Home Control software vult automatisch de laatst gedefinieerde locatie in.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de jaloezieën en de motorsturingsbediening in het plan om ze aan de actie te koppelen.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

• Klik op Welk gedrag is dit? om het voorgedefinieerd gedrag van de motorsturingsknop te 
bekijken. 
Een pop-upvenster verschijnt.

• Klik op sluiten om het pop-upvenster te sluiten.
• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder  om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Resultaat
Je kunt nu verder gaan met de stap Kastopbouw  (zie pagina 594)en Realisatie (zie pagina 613).

Bij een specifieke  motorsturingsbediening is het gedrag voorgedefineerd en kan het niet worden 
aangepast.
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5.13.6 Rolluiken automatiseren

Situatie
In dit stappenplan worden rolluiken geautomatiseerd op basis van tijd en de hoeveelheid daglicht die door een 
lichtsensor wordt gemeten. Zodra het tijdens de als voorwaarde gedefinieerde tijdsperiode donker wordt, zullen de 
rolluiken automatisch sluiten.

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Stap 1: Voeg een digitale sensor toe

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen29  en daarna  Plan tekenen30  of  Upload een 
achtergrondbeeld31 als je nog geen project hebt.
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• Klik op Creatie bovenaan op het scherm.
• Klik op voeg een input toe.

Om het daglicht te kunnen meten wordt er een lichtsensor op de buitenmuur gemonteerd.

• Klik op digitale sensor in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. De digitale sensor 
verschijnt in het plan. 

• Sleep de digitale sensor naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Creëer een actie 'automatische bediening rolluiken'
De tijdsautomatisering met lichtafhankelijkheid vereist een aparte actie.

Uiteraard kan hiervoor ook een analoge sensor gekozen worden. 
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• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.
• Kies de locatie van de rolluiken uit de keuzelijst.
• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de rolluiken in het plan om ze te koppelen aan de actie.

• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
• Het basisgedrag wordt getoond. Ga na of dit gedrag het gewenste gedrag is en pas zo nodig aan.

Bij dit voorbeeld is het basisgedrag juist.
• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op voeg een voorwaarde toe.

Automatiseringen zoals deze worden steeds opgebouwd rond een actie die geen ingangen bevat. Met 
andere woorden, je kan dit dus niet toevoegen aan een actie waaraan reeds een bediening werd 
gekoppeld. Je dient een nieuwe actie aan te maken.



Dit soort automatiseringen bevat geen ingangen als spelers. Je beperkt je hier dus tot het selecteren van 
de uitgangen die aangestuurd moeten worden.



https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/guideimages/ScreenShots/V1.0/NL/027-v1816421-002.png
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• Geef de voorwaarde een naam. Bijvoorbeeld Donker.

• Klik op neen (automatisering).

Zorg ervoor dat je een duidelijke naam toevoegt voor de voorwaarde, zodat je deze bij eventuele latere 
aanpassingen meteen kan identificeren.



Je hebt geen ingangen toegevoegd aan deze actie, de klant kan de actie dus niet zelf starten.
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• Klik op de lichtsensor in het plan om hem als voorwaardespeler te koppelen aan de actie.
De digitale sensor wordt via een zwarte lijn met de actie verbonden. 

Onder  geavanceerde instellingen wordt het gedrag van de voorwaardespeler aangegeven.  Ja betekent 
in dit voorbeeld dat het donker is. De actie zal daarop starten.





Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  181

• Klik op voeg een tijdsvoorwaarde toe.
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• Voer de tijdsvoorwaarde in.

• Klik op OK.

Bijvoorbeeld: elke dag tussen 8 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends behalve in het weekend, voer je in met 
starttijd 20:00 uur en een duur van 10 uur, want 6 uur ’s ochtends is 10 uur na 20:00 uur. Kies frequentie 
wekelijks en klik op details om zaterdag en zondag te deselecteren.
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• Onder geavanceerde instellingen vind je een tabel met alle mogelijke combinaties tussen de 
verschillende voorwaardespelers.

• Doorloop iedere kolom en klik op de zwarte button eronder om aan te geven wat er in dat geval 
dient te gebeuren. Je kan kiezen tussen start, stop of slash (/).De optie / (slash) betekent dat er 
niets hoeft te gebeuren.
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• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

In dit voorbeeld moeten de rolluiken alleen automatisch sluiten (start) wanneer beide voorwaarden waar 
zijn (ja). Dit betekent dat het buiten donker moet zijn én na 20:00 uur. Wordt het later dan 20:00 uur pas 
donker, dan sluiten de rolluiken ook later. De rolluiken gaan om 06:00 uur weer automatisch open, 
ongeacht of het nog donker is of al licht. Dit voorkomt ook dat de rolluiken automatisch opengaan 
wanneer ’s nachts een buitenlamp wordt ingeschakeld of wanneer het in de zomer al zeer vroeg licht is..
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De actie heeft in het plan een uitroepteken gekregen om aan te geven dat er een voorwaarde aan de actie 
gekoppeld is.

Resultaat
Je kunt nu verdergaan met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.13.7 Rolluiken zowel manueel als automatisch aansturen

Situatie
In dit stappenplan wordt een rolluik geprogrammeerd zodat het zowel automatisch als manueel bediend kan 
worden. Je kan met het touchscreen kiezen voor automatische of manuele sturing. Bij de manule sturing maakt 

Voeg bij Kastopbouw de digitale sensor toe aan een digitale sensormodule. Indien je een analoge sensor 
gebruikt, voeg je tijdens kastopbouw een analoge sensormodule toe.
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men gebruik van een specifieke motorsturingsbediening. De automatische sturing gebeurt op basis van tijd en de 
hoeveelheid daglicht die door een schemerschakelaar wordt gemeten.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt.

Stap 1: Voeg een rolluik toe

• Klik op Creatie bovenaan op het scherm.

• Klik op voeg een output toe.
• Klik op rolluik in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt op het plan.
• Sleep het rolluik naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen32  en daarna  Plan tekenen33  of  Upload een 
achtergrondbeeld34 als je nog geen project hebt.
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• Klik op wijzig basisinstellingen om de looptijd van het rolluik in te stellen.
Er verschijnt een pop-upvenster.
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• Voer de gemeten of gekende looptijden in.

• Klik op opslaan om het pop-upvenster te sluiten
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.
• Herhaal de stappen totdat je alle rolluiken hebt toegevoegd die door de motorsturingsbediening 

worden aangestuurd..
• Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Voeg een enkelvoudige motorsturingsbediening toe

• Klik op voeg een input toe.
• Klik op enkelvoudige motorsturingsbediening in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. 

Het icoon verschijnt op het plan.
• Sleep de motorsturingsbediening naar de juiste plaats en geef ze een herkenbare naam.
• Kies de locatie van de rolluiken uit de keuzelijst.

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Vaak beschik je als installateur tijdens het programmeren nog niet over de exacte tijden. Je kunt deze 
gegevens daarom achteraf steeds wijzigen.
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Stap 3: Creëer een actie, 'Manuele bediening rolluiken'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een naam.
• Kies de locatie van de rolluiken uit de keuzelijst.

• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de rolluiken en de motorsturingsbediening in het plan om ze te koppelen aan de actie.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

• Klik op Welk gedrag is dit? om het voorgedefineerd gedrag van de motorsturingsknop te 
bekijken. 
Een pop-upvenster verschijnt.

Bij een specifieke  motorsturingsbediening is het gedrag voorgedefineerd en kan het niet worden 
aangepast.
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• Klik op sluiten om het pop-upvenster te sluiten.
• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 4: Voeg een touchscreen toe

• Klik rechtsonder in het deelvenster op het icoon van het touchscreen om deze aan de installatie 
toe te voegen.
Het icoon verschijnt op het plan.

• Sleep het touchscreen naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
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• Klik op OK om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 5: Voeg een virtuele output toe 'Automatisch?'

• Klik op voeg een virtuele output toe. De virtuele output verschijnt als een vlag op het plan van de 
woning.

• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de virtuele output een duidelijke naam, bijvoorbeeld Automatisch?

• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 
gedefinieerd werd (bv. Eethoek).

Tip: gebruik ja-neenvragen zoals 'Gebeurt de bediening automatisch?' of 'Moeten de rolluiken 
automatisch gestuurd worden?'.
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• Klik op OK om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 6: Creëer een actie, 'Rolluiken automatisch sturen'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een naam.

• Kies de locatie van de actie uit de keuzelijst.
Voeg een locatie toe indien de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.

De naam van deze actie zal op het touchscreen getoond worden.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op het touchscreen en de virtuele output 'automatisch?' om deze als spelers aan de actie 

toe te voegen.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan. 
• Het standaard start- en stopgedrag is correct. Je hoeft dit niet aan te passen.
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• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 7: Voeg een digitale sensor toe

• Klik op voeg een input toe.

• Klik op digitale sensor in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. De digitale sensor 
verschijnt in het plan. 

• Sleep de digitale sensor naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Om het daglicht te kunnen meten wordt er een schemerschakelaar op de buitenmuur gemonteerd.

Uiteraard kan hiervoor ook een analoge sensor gekozen worden. 
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Stap 8: Creëer een actie, 'Automatische bediening rolluiken'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.
• Kies de locatie van de rolluiken uit de keuzelijst.

• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de rolluiken in het plan om ze te koppelen aan de actie.

Automatiseringen zoals deze worden steeds opgebouwd rond een actie die geen ingangen bevat. Met 
andere woorden, je kan dit dus niet toevoegen aan een actie waaraan reeds een bediening werd 
gekoppeld. Je dient een nieuwe actie aan te maken.



Dit soort automatiseringen bevat geen ingangen als spelers. Je beperkt je hier dus tot het selecteren van 
de uitgangen die aangestuurd moeten worden.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
• Het basisgedrag wordt getoond. Ga na of dit gedrag het gewenste gedrag is en pas zo nodig aan.

Bij dit voorbeeld is het basisgedrag juist.
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• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Geef de voorwaarde een naam. Bijvoorbeeld 'Donker en automatisch staat aan'.

Zorg ervoor dat je een duidelijke naam toevoegt voor de voorwaarde, zodat je deze bij eventuele latere 
aanpassingen meteen kan identificeren.
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• Klik op neen (automatisering).

• Klik op de lichtsensor en de virtuele output 'automatisch?' in het plan om ze als 
voorwaardespelers te koppelen aan de actie.
De digitale sensor en de virtuele output worden via een zwarte lijn met de actie verbonden. 

Je hebt geen ingangen toegevoegd aan deze actie, de klant kan de actie dus niet zelf starten.

Onder  geavanceerde instellingen wordt het gedrag van de voorwaardespeler aangegeven. Voor de 
schemerschakelaar betekent  ja in dit voorbeeld dat het donker is, voor de virtuele output betekent  j a dat 
op het touchscreen gekozen is voor een automatische sturing. De actie zal daarop starten.



Ga zeker na welke detector je gebruikt. In dit voorbeeld wordt een schemerschakelaar gebruikt die  
ja doorgeeft als het donker is. Als je daarentegen een lichtmeetcel gebruikt, zal deze  ja doorgeven als het 
licht is, waardoor de waarheidstabel anders moet ingevuld worden.
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• Klik op voeg een tijdsvoorwaarde toe.
• Voer de tijdsvoorwaarde in.

Bijvoorbeeld: elke dag tussen 8 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends behalve in het weekend, voer je in met 
starttijd 20:00 uur en een duur van 10 uur, want 6 uur ’s ochtends is 10 uur na 20:00 uur. Kies frequentie 
wekelijks en klik op details om zaterdag en zondag te deselecteren.
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• Klik op OK.
• Onder geavanceerde instellingen vind je een tabel met alle mogelijke combinaties tussen de 

verschillende voorwaardespelers.
• Doorloop iedere kolom en klik op de zwarte button eronder om aan te geven wat er in dat geval 

dient te gebeuren. Je kan kiezen tussen start, stop of slash (/).De optie / (slash) betekent dat er 
niets hoeft te gebeuren.

In dit voorbeeld moeten de rolluiken alleen automatisch sluiten (start) wanneer alle drie de voorwaarden 
waar zijn (ja). Dit betekent dat het buiten donker moet zijn én na 20:00 uur én dat de automatische sturing 
aan moet staan op het touchscreen. Wordt het later dan 20:00 uur pas donker, dan sluiten de rolluiken ook 
later. De rolluiken gaan om 06:00 uur weer automatisch open, ongeacht of het nog donker is of al licht. Dit 
voorkomt ook dat de rolluiken automatisch opengaan wanneer ’s nachts een buitenlamp wordt 
ingeschakeld of wanneer het in de zomer al zeer vroeg licht is.
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• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

De actie heeft in het plan een uitroepteken gekregen om aan te geven dat er een voorwaarde aan 
de actie gekoppeld is.
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Resultaat
Je kunt nu verdergaan met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.13.8 Rolluiken met temperatuursensor

Situatie
Dit stappenplan laat zien hoe je een rolluik programmeert, zodat deze automatisch sluit wanneer de temperatuur 
in een bepaalde ruimte te hoog wordt.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar al enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Voeg bij  Kastopbouw de digitale sensor toe aan een digitale sensormodule. Indien je een analoge sensor 
gebruikt, voeg je tijdens kastopbouw een analoge sensormodule toe.
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35 http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
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Stap 1: Creëer een actie, "Rolluiken sluiten bij warmte"

• Klik op Creatie in de menubalk bovenaan.

• Klik op Voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een naam.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen35  en daarna  Plan tekenen36  of  Upload een 
achtergrondbeeld37 als je nog geen project hebt.



http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
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• Kies de locatie van de actie uit de keuzelijst.
• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

Stap 2: Voeg de input "analoge temperatuursensor" toe

• Klik op voeg een extra input toe om een analoge temperatuursensor toe te voegen aan de 
installatie.
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• Klik op analoge temperatuursensor in de keuzelijst in het deelvenster rechts. De input verschijnt 
in het plan.

• Sleep de input naar de juiste plaats in het plan. 
• Geef de input een naam.
• Kies de locatie van de input uit de keuzelijst.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het tabblad spelers.

Stap 3: Kies een speler voor de actie "Rolluiken"

• Klik op de rolluiken om ze als spelers toe te voegen aan de actie.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Stap 4: Bepaal het basisgedrag van "Rolluiken"

• Verwijder de outputs bij stopgedrag door op het rode kruis achteraan de lijn te klikken.

In dit voorbeeld werken we enkel met een startgedrag. De rolluiken moeten enkel automatisch sluiten 
wanneer het te warm wordt in de kinderslaapkamer.
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• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.

Stap 5: Voeg een voorwaarde toe aan "Rolluiken"

• Klik op voeg een voorwaarde toe.
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• Geef de voorwaarde een naam.
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• Klik op neen (automatisering). De actie start automatisch wanneer een bepaalde temperatuur 
wordt gemeten.

• Klik op de temperatuursensor om hem als voorwaardespeler aan de actie te koppelen. De sensor 
wordt nu op het plan via een zwarte lijn met de actie verbonden.

• Stel bij Temperatuursensor de waarden in waarop je wilt dat de actie plaatsvindt.

• Stel onder Geavanceerde instellingen het gewenste effect in van de voorwaardespeler.

In dit voorbeeld willen we dat de rolluiken sluiten wanneer de temperatuur in de kinderslaapkamer boven 
20 °C is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, moet er niets gebeuren.
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• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Resultaat
Ga verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.14 Sfeer
• Sferen en 'alle sferen uit' programmeren (vanaf softwareversie 1.13.1) (zie pagina 212)
• Sfeer met voorwaarde donker (zie pagina 222)
• Sfeer met tijdsautomatisering (zie pagina 234)
• Sfeer met voorwaarden (zie pagina 238)

5.14.1 Sferen en 'alle sferen uit' programmeren (vanaf softwareversie 1.13.1)

Situatie
Dit stappenplan toont hoe je op een sfeerbediening drie sferen en één 'alle sferen uit'-toets installeert. Voor ons 
voorbeeld nemen we de gecombineerde ruimte living/eethoek, en we installeren er de sferen 'ontspannen', 
'bezoek' en 'keuken'.
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39 http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
40 http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarin al verschillende inputs, outputs en acties zijn 
gedefinieerd. 

Stap 1: Voeg een sfeerbediening toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

• Klik op voeg een input toe.
• Klik op sfeerbediening in de keuzelijst in het rechtervenster.

De viervoudige drukknop verschijnt in het plan.
• Sleep de sfeerbediening naar de juiste plaats op het plan en geef haar een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen38  en daarna  Plan tekenen39  of  Upload een 
achtergrondbeeld40 als je nog geen project hebt, en voeg daarna inputs, outputs en acties toe.



http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Creëer een sfeer 'ontspannen'

• Klik op voeg een actie toe.
De actie verschijnt als tekstballon in het plan.

• Geef de actie een naam die aansluit bij de sfeer die je wilt creëren. 
• Kies de locatie van de sfeerbediening uit de keuzelijst.

Voor elke sfeer die je programmeert, moet je een actie definiëren. Je kunt maximaal acht sferen per 
sfeerbediening aanmaken. In ons voorbeeld beperken we ons tot drie sferen en een 'alle sferen uit'-toets.
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• Klik op verder om spelers toe te voegen.

Stap 3: Voeg spelers toe

• Klik in het rechtervenster op Kies spelers.
Het pop-upscherm Spelers voor Sfeer ontspannen verschijnt.

• Klik in de linkerkolom bij inputs op het plusje voor Sfeerbediening_leefruimte.
De acht toetsen van de sfeerbediening verschijnen.
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• Klik op de eerste toets.
Een pop-upscherm verschijnt.
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• Kies een symbool uit de keuzelijst en klik op sluiten.

• Klik bij de locatie Living in de rechterkolom op het plusje voor Alle outputs.
Je kunt nu kiezen uit Alle lampen of Alle outputs.

• Klik op Alle lampen.

• Selecteer op dezelfde wijze alle lampen in de locatie Eethoek.
• Sluit het pop-upscherm.

Je ziet nu in het rechtervenster en op het plan welke outputs met de sfeertoets gelinkt zijn.

Het gekozen symbool zal verschijnen op het display van de sfeerbediening.
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• Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan.

Stap 4: Stel het basisgedrag in

• Selecteer in het rechtervenster aanschakelen als basisgedrag.
Een pop-up venster verschijnt.

• Klik op OK om het pop-up venster te sluiten. 

• Stel voor elke dimbare lamp de gewenste waarden in voor deze sfeer.
In het voorbeeld hieronder hebben we een aantal lampen uitgezet en de intensiteit van een aantal 
dimbare lampen verminderd om een 'ontspannen' sfeer te creëren.

Als je aanschakelen als basisgedrag selecteert, is het startgedrag van alle gelinkte outputs standaard aan. 
Als je uitschakelen selecteert is het startgedrag standaard uit.



Bij dimbare lampen zie je aan de rechterkant een extra parameter die standaard ingesteld is op 5 
seconden. Dit is de activeringsduur, de tijd die de dimbare lamp zou nemen om van 0 tot 100% intensiteit 
te gaan. Staat de dimbare lamp bijvoorbeeld ingesteld op 80% met een activeringsduur van 5 seconden, 
dan zal het 4 seconden duren vooraleer de lamp op 80% intensiteit brandt. 
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• Klik onderaan op het scherm op verder om naar het tabblad Voorwaarden  te gaan.
In ons voorbeeld werken we zonder voorwaarden.

• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
In ons voorbeeld werken we zonder tijdsautomatisering.

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.
• Herhaal deze stappen voor het creëren van de sferen 'bezoek' en 'keuken'.

Stap 5: Maak een 'Alles uit'-toets

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op Voeg een actie toe.
• Geef de actie een naam (bijvoorbeeld 'Alle sferen uit') en locatie en sleep ze op het plan naar de 

juiste locatie.
• Klik op verder.

Stap 6: Selecteer de input

• Klik op Kies spelers.
Het pop-upscherm Spelers voor Alle sferen uit verschijnt.

• Klik in de locatie Living in de linkerkolom op het plusje voor sfeerbediening_leefruimte.
• Selecteer de toets die je wilt gebruiken (in dit geval de vierde toets)
• Selecteer het uit-symbool.
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• Klik op sluiten.

Stap 7: Selecteer de outputs

• Klik in de locaties Living en Eethoek in de rechterkolom op het plusje voor outputs.
• Selecteer Alle lampen.
• Klik op sluiten.
• Klik op verder om naar de Basisgedrag-tab te gaan.

Stap 8: Selecteer het basisgedrag

• Selecteer uitschakelen als basisgedrag.

Als je uitschakelen als basisgedrag selecteert, is het startgedrag van alle gelinkte outputs standaard uit. Als 
je aanschakelen selecteert is dat standaard aan.
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• Klik op verder om naar de Voorwaarden-tab te gaan.
• Klik op verder om naar de Tijdsautomatisering-tab te gaan.
• Klik in de Tijdsautomatisering-tab op opslaan.

Resultaat
Op de sfeerbediening zijn drie sferen en één 'Alle sferen uit'-toets geprogrammeerd.

• Klik in het plan op de sfeerbediening om een overzicht te krijgen in het rechtervenster.
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5.14.2 Sfeer met voorwaarde donker

Situatie
In dit stappenplan worden twee sferen gecreëerd door een aantal outputs aan een sfeerbediening te koppelen. Eén 
sfeer krijgt een voorwaarde licht/donker en de andere een tijdsautomatisering met een geschakeld stopcontact.  

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarin al verschillende inputs, outputs en acties zijn 
gedefinieerd. 

Stap 1: Voeg een sfeerbediening toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen41  en daarna  Plan tekenen42  of  Upload een 
achtergrondbeeld43 als je nog geen project hebt, en voeg daarna inputs, outputs en acties toe.
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• Klik op voeg een input toe.
• Klik op sfeerbediening in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. De sfeerbediening 

verschijnt in het plan.
• Sleep de sfeerbediening naar de juiste plaats en geef haar een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Creëer een actie 'Sfeer ontspannen'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Geef de actie een naam die aansluit bij de sfeer die je wilt creëren. 
• Kies de locatie van de sfeerbediening uit de keuzelijst.

Voor elke sfeer die je programmeert moet je een actie definiëren. Je kunt maximaal 8 sferen per 
sfeerbediening aanmaken.
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• Klik op verder.
• Klik op de sfeerbediening in het plan. De sfeerbediening splitst in acht knoppen.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  226

• Klik op de eerste knop. Een pop-upvenster verschijnt.
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• Kies een symbool uit de keuzelijst en klik op sluiten.

Het pop-upvenster sluit.

• Klik op de outputs in het plan om ze te koppelen aan de actie voor deze sfeer.

• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

• Stel voor elke gekoppelde output het gewenste start- en stopgedrag in.

Het gekozen symbool zal verschijnen op het display van de sfeerbediening.
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Licht en temperatuur zijn belangrijke factoren in het creëren van een sfeer. De software laat toe om 
outputs als dimbare lichten, rolluiken, jaloezieën en thermostaat te koppelen en een specifiek gedrag te 
geven. Bijvoorbeeld dimbare lichten op 50% inschakelen, de thermostaat een specifiek 
verwarmingsprogramma laten uitvoeren. 
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• Klik onderaan op het scherm op verder om naar het tabblad voorwaarden  te gaan.

• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Geef de voorwaarde een naam.

Je kunt een sfeer koppelen aan een voorwaarde. Bijvoorbeeld of het buiten licht of donker is, of een 
bepaald tijdstip.  In dit voorbeeld wordt een lichtsensor gekoppeld aan de sfeer zodat deze enkel gestart 
kan worden als het buiten donker is.
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• Klik op ja (filter). De eindklant start de actie manueel op met een druk op de sfeerbediening.
• Klik op voeg een extra input toe.
• Klik op digitale sensor in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. De digitale sensor 

verschijnt in het plan.
• Sleep de digitale sensor naar de juiste plaats en geef hem een naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.
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• Klik op opslaan.
• Klik op de lichtsensor in het plan om hem als voorwaardespeler te koppelen aan de actie.
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• Klik op verder. Je gaat naar een overzicht van het start- en stopgedrag voor wanneer de 
voorwaarde vervuld is (donker) en wanneer die niet vervuld is (licht).
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• Klik op Neen.

Ja staat hier voor donker.  Neen staat licht. 

Uiteraard moet je de lichtsensor zelf nog afstellen om zeker te zijn dat hij een signaal afgeeft wanneer het 
donker wordt. 
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44 http://guide.niko.eu/nl/kastopbouw

Er is geen gedrag gedefinieerd. Aangezien de sfeer alleen geactiveerd mag worden als het donker is, hoef je geen 
gedrag te definiëren voor wanneer het buiten licht is. 

• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.
• Herhaal de stappen totdat je alle sferen hebt gemaakt. 

Resultaat
Als je klaar bent kun je verdergaan met de stap 44Kastopbouw (zie pagina 594) of de stap Realisatie (zie pagina 613).

5.14.3 Sfeer met tijdsautomatisering

Situatie
In dit stappenplan wordt een sfeer 'tv-kijken' toegevoegd met een tijdsautomatisering en een geschakeld 
stopcontact.  

In het stappenplan  Sfeer met tijdsautomatisering (zie pagina 234) wordt uitgelegd hoe je een sfeer 
automatisch kunt laten starten op een bepaald tijdstip.



http://guide.niko.eu/nl/kastopbouw
http://guide.niko.eu/nl/kastopbouw
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Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is het project Sfeer met voorwaarde donker (zie pagina 222). 

Stap 1: Creëer een actie 'sfeer tv-kijken'

• Klik bovenaan in het menu op Creatie.
• Klik op voeg een actie toe.De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar de juiste plaats.
• Geef de actie een naam die aansluit bij de sfeer die je wilt creëren.
• Kies de locatie van de sfeerbediening uit de keuzelijst.

• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

De sfeer tv-kijken activeert een geschakeld stopcontact waarop de tv is aangesloten.

• Klik op voeg een extra output toe.
• Klik op geschakeld stopcontact in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm.
• Sleep het geschakelde stopcontact naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies de locatie van de sfeerbediening uit de keuzelijst.
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• Klik op opslaan.
• Klik op de sfeerbediening in het plan. De sfeerbediening splitst in acht knoppen.
• Klik op een vrije knop. Een pop-upvenster verschijnt.
• Kies het symbool tv-kijken uit de keuzelijst en klik op sluiten. Het gekozen symbool zal verschijnen 

op het display van de sfeerbediening. Het pop-upvenster sluit.
• Klik op de outputs in het plan om ze te koppelen aan de actie voor deze sfeer.
• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
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• Stel nu voor elke gekoppelde output het gewenste start- en stopgedrag in.
• Klik onderaan het scherm op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op voeg een tijdstip toe.
• Voer een tijdstip en frequentie in.

• Klik op stop deze actie automatisch na een bepaalde tijd.

Je kunt bijvoorbeeld instellen dat de sfeer tv-kijken op weekdagen automatisch om 16:00 uur start om te 
voorkomen dat kinderen al eerder tv kunnen kijken. 



Om energie te besparen is het raadzaam om de sfeer (actie) na een bepaalde tijd automatisch te laten 
stoppen.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Resultaat
Je kunt nu verdergaan met de stappen Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.14.4 Sfeer met voorwaarden

Situatie
In dit stappenplan wordt een sfeer gecreëerd die automatisch start op een bepaalde tijd, mits de actie Alles uit niet 
actief is.

Startpunt
Het startpunt van dit stappenplan is een project met een Alles uit (zie pagina 263) actie.

Kijk voor gedetailleerde instructies over het maken van een sfeer ook naar de stappenplannen Sfeer met 
voorwaarde donker (zie pagina 222) en Sfeer met tijdsautomatisering. (zie pagina 234)
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Stap 1: Voeg een virtuele output toe aan de Alles uit-actie

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

Om de actie Alles uit als voorwaarde te kunnen gebruiken, moet deze actie een virtuele output krijgen.

• Klik op de actie Alles uit  in het plan.

• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op voeg een virtuele output toe.
• Sleep de virtuele ouput naar een logische plaats.
• Geef de virtuele output als naam een ja-neenvraag. Bijvoorbeeld 'Alles uit geactiveerd?'
• Kies de locatie van de Alles uit input uit de keuzelijst.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen45  en daarna  Plan tekenen46  of  Upload een 
achtergrondbeeld47 als je nog geen project hebt, en voeg daarna inputs, outputs en acties toe.



http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
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• Klik op OK.
• Klik op de virtuele output in het plan om hem te koppelen aan de actie.
• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
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• Controleer dat de virtuele output bij startgedrag de status actief krijgt en bij stopgedrag de 
status inactief.

• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Creëer een sfeer 'poetsen'
Ga verder met het creëren van de sfeer 'Poetsen'. Deze sfeer zal automatisch gestart worden op een vast tijdstip. 
Een input is daarom niet nodig.

• Klik op voeg een actie toe.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

output.
• Geef de actie een naam die aansluit bij de sfeer die je wilt creëren. 
• Kies de locatie van de sfeerbediening uit de keuzelijst.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de outputs in het plan om ze te koppelen aan de actie voor deze sfeer.
• Koppel de virtuele output van de actie Alles uit hier nog niet, dat gebeurt later als 

voorwaardespeler.
• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
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• Stel voor elke gekoppelde output het gewenste start- en stopgedrag in.

• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.

• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Geef de voorwaarde een herkenbare naam. Bijvoorbeeld 'Alles uit niet actief'.
• Klik op nee (automatisering) omdat de sfeer op een vast tijdstip wordt geactiveerd.
• Klik op de virtuele output van de actie Alles uit om hem als voorwaardespeler te koppelen aan de 

sfeer 'Poetsen'.

In dit voorbeeld schakelt de sfeer 'Poetsen' alle lichten in wordt de verwarming op een laag 
niveau gezet. Als de sfeer gedeactiveerd wordt, blijft alleen het licht in de gang aan zodat de schoonmaker 
niet meteen in het donker staat.



Vergeet niet naar beneden te scrollen naar het stopgedrag als er veel outputs aan de actie gekoppeld zijn,

De sfeer 'Poetsen' wordt geautomatiseerd omdat de schoonmaker op een vast moment in de week 
langskomt. De sfeer mag echter niet geactiveerd worden als de eindgebruiker de  Alles uit actie heeft 
ingeschakeld. 
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• De standaard Geavanceerde instellingen die de software bepaalt zijn niet juist. Ze zouden ertoe 
leiden dat de sfeer 'Poetsen' ingeschakeld kan worden wanneer de actie Alles uit actief is.  

• Klik op de pijltjes op de onderste regel om de Geavanceerde instellingen te wijzigen.
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• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

De tijdsvoorwaarde moet nog worden toegevoegd.

• Klik op de actie in het plan. 
• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder.
• Klik op voeg een tijdsvoorwaarde toe.

Als de actie  Alles uit actief is ( ja) gebeurt er niets, ook niet op het tijdstip waarop de sfeer automatisch 
gestart zou moeten worden. 



Als de actie  Alles uit inactief is (leeg) zal de sfeer gestart worden. 
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• Voer een starttijd, frequentie en duur in. 
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• Klik op OK.
• Pas de Geavanceerde instellingen aan zodat de actie 'Poetsen' alleen gestart wordt als de 

actie Alles uit niet actief is op het voorwaardetijdstip.

• Klik op verder.

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Resultaat
Je kunt nu verdergaan met de stappen Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.15 Smartphone en touchscreen
• Acties koppelen aan smartphone en/of touchscreen (zie pagina 248)
• 1-knopsdimming en motorsturing op smartphone en touchscreen (zie pagina 253)

Deze actie kun je niet met een tijdsautomatisering automatisch laten starten. 
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5.15.1 Acties koppelen aan smartphone en/of touchscreen

Situatie
In dit stappenplan wordt uitgelegd hoe je een touchscreen en smartphone aan de installatie toevoegt.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Stap 1: Voeg een smartphone toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen48  en daarna  Plan tekenen49  of  Upload een 
achtergrondbeeld50 als je nog geen project hebt.
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• Klik rechtsonder in het deelvenster op het icoon van de smartphone om deze aan de installatie toe 
te voegen.

Het icoon verschijnt op het plan.

• Sleep de smartphone naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
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• Klik op het ‘+’-teken achter de lijn van de actie die je op je smartphone wilt bedienen.

In dit voorbeeld willen we de sferen via de smartphone en het touchscreen kunnen bedienen; de overige 
outputs zijn uitsluitend via het touchscreen bedienbaar.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

• Klik rechtsonder in het deelvenster op het icoon van het touchscreen om deze aan de installatie 
toe te voegen.

Het icoon verschijnt op het plan.

• Sleep het touchscreen naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.

Indien er meerdere smartphones of tablets aan éénzelfde installatie gekoppeld worden, moet je dit 
icoon toch maar éénmaal toevoegen aan het plan. De smartphones zullen dezelfde 
bedieningsmogelijkheden hebben.
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• Klik op het ‘+’-teken achter de lijn van de actie die je op het touchscreen wilt bedienen.

Indien je reeds een smartphone/tablet aan de installatie gekoppeld hebt, zal de Niko Home Control 
Software deze acties automatisch ook aan het touchscreen koppelen. Klik op het rode kruis achter een 
actie om deze los te koppelen van het touchscreen.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Resultaat
Ga nu verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.15.2 1-knopsdimming en motorsturing op smartphone en touchscreen

Situatie
Het is niet mogelijk om een actie waarbij een dimbare lamp of rolluik bediend wordt via een enkelvoudige 
drukknop, toe te voegen aan de smartphone of touchscreen. Om deze toch bedienbaar te maken met de 
smartphone of touchscreen moet een extra actie aangemaakt worden. In dit stappenplan wordt getoond hoe je te 
werk gaat.

Het stappenplan toont zowel de werkwijze voor een dimbare lamp als een rolluik. Het werkt ook voor een door één 
knop bediende dimbare lamp en een door één knop bediend rolluik gekoppeld aan een touchscreen en een 
smartphone. De programmatielogica is voor beiden dezelfde, maar ter verduidelijking worden ze allebei 
uitgevoerd. Dit stappenplan werkt ook voor zonweringen en garagepoorten maar niet voor jaloezieën met 

De Niko Home Control software voegt automatisch een IP-interface aan de de afbeelding van de kast toe 
wanneer je een smartphone/tablet en/of touchscreen aan de installatie koppelt.
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kantelbare lamellen. Je kan een jaloezie wel laten op- en neergaan met een touchscreen of smartphone, maar de 
lamellen zullen niet kunnen kantelen.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor een dimbare lamp of een rolluik al geprogrammeerd is 
op een enkele drukknop. Als je deze programmatie nog niet uitgevoerd hebt, volg dan de stappen in Dimbare lamp 
met drukknop (zie pagina 90) of in Rolluik met enkelvoudige drukknop (zie pagina 143).

Stap 1: Voeg een smartphone en een touchscreen toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

• Klik rechtsonder in het deelvenster op het icoon van de smartphone om deze aan de installatie 
toe te voegen.
Het icoon verschijnt op het plan.

• Sleep de smartphone naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  255

• Klik op OK om terug te keren naar het startscherm Creatie
• Klik rechtsonder in het deelvenster op het icoon van het touchscreen om deze aan de installatie 

toe te voegen.
Het icoon verschijnt op het plan.

• Sleep het touchscreen naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
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• Klik op OK om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 2: Voeg een actie toe 'Rolluiken kinderslaapkamer'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam. Dit mag dezelfde naam zijn als de equivalente actie met de drukknop, 

aangezien deze eerste niet op het touchscreen kan verschijnen. 

• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 
eerder gedefinieerd is.

De naam van deze actie zal op het  touchscreen getoond worden.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de rolluiken, de smartphone en het touchscreen in het plan om ze te koppelen aan de 

actie.  
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
• Verander hier het basisgedrag naar voorgedefineerd door op het pijltje te klikken in het kadertje 

van de vervolgkeuzelijst.
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• Een pop-upvenster opent.

• Klik op OK om het pop-upvenster te sluiten.
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• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 3: Voeg een actie toe 'Dimmen kinderslaapkamer'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon op het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam. Dit mag dezelfde naam zijn als de equivalente actie met de drukknop, 

aangezien deze eerste niet op het touchscreen kan verschijnen. 

• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 
eerder gedefinieerd is.

• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de dimbare lamp, de smartphone en het touchscreen in het plan om ze te koppelen aan 

de actie. 

De naam van deze actie zal op het touchscreen getoond worden.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
• Verander hier het basisgedrag naar voorgedefineerd door op het pijltje te klikken in het kadertje 

van de vervolgkeuzelijst.
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• Een pop-upvenster opent.

• Klik op OK om het pop-up venster te sluiten.
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• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Resultaat
De rolluiken en dimbare lamp zijn nu gekoppeld aan en bedienbaar met de smartphone en het touchscreen.

Je kunt nu verder gaan met de stap Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.16 Centrale functies
• Alles uit met drukknop (zie pagina 263)
• Centraal ventilatiesysteem (zie pagina 276)
• Aanwezigheidssimulatie (zie pagina 284)
• Paniektoets (zie pagina 298)
• Alles uit met drukknop (veel functies) (zie pagina 319)
• Knipperlichten bij binnensirene (zie pagina 330)

5.16.1 Alles uit met drukknop
• Alles uit met drukknop vanaf softwareversie 1.13.1 (zie pagina 263)
• Alles uit met drukknop vóór softwareversie 1.13.1 (zie pagina 271)

Alles uit met drukknop vanaf softwareversie 1.13.1

Situatie

Dit stappenplan toont hoe je in de Niko Home Control software een 'alles uit'-actie kunt programmeren. In ons 
voorbeeld schakelen we met één knop alle lampen uit. De lamp in de gang zal pas na twee minuten uitgaan, zodat 
de klant voldoende licht heeft om de woning te verlaten.

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar al inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Doorloop de stappen in Nieuw project toevoegen51 en daarna Plan tekenen52 of Upload een 
achtergrondbeeld53 als je nog geen project hebt.
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Stap 1: Voeg een input toe

In ons voorbeeld willen we met een enkelvoudige drukknop alle lampen uitschakelen.

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

• Klik op voeg een input toe om de drukknop toe te voegen aan de installatie.
• Klik op enkelvoudige drukknop in de keuzelijst in het rechtse deelvenster.

De input verschijnt op het plan.
• Sleep de drukknop naar de correcte plaats op het plan.
• Geef de input een naam.
• Kies de locatie van de input uit de keuzelijst.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 2: Voeg een actie toe, 'Alles uit'

• Klik in het rechtervenster op voeg een actie toe.
• Geef de actie een naam.
• Kies de locatie van de actie uit de keuzelijst.
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• Klik op verder om naar het tabblad Spelers te gaan.

Stap 3: Voeg spelers toe aan de actie 'Alles uit'

• Klik in het rechtervenster onder Kies spelers voor deze actie op Kies spelers.
Het pop-upscherm Spelers voor 'Alles uit' verschijnt.

Je ziet nu alle in- en outputs die je kunt selecteren. In de linkerkolom staan de inputs, in de rechterkolom 
de outputs. Beide zijn ze gesorteerd volgens hun locatie.



Boven de kolommen kun je via het plusje voor  Alle lampen of  Alle outputs met één klik alle beschikbare 
lampen of outputs selecteren. Je kunt ook in elke locatie op het plusje voor outputs klikken om alle 
outputs van die locatie te selecteren.
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• Klik in de linkerkolom op het plusje voor de input die je wilt selecteren. In ons voorbeeld 
selecteren we Alles_uit in de Gang.

• Selecteer de outputs die je aan de 'Alles uit'-actie wilt toevoegen. In ons voorbeeld klikken we 
bovenaan op het plusje voor Alle lampen.

• Klik onderaan op sluiten.

Op het plan zijn alle lampen toegevoegd aan de actie Alles uit. In het rechtervenster zie je een overzicht van de 
gelinkte spelers.

Tip. Wil je een output verwijderen? Klik dan op het minnetje achter de gelinkte output.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  268

• Zijn alle outputs aan de actie toegevoegd? Klik dan op verder om het basisgedrag te bepalen.

Stap 4: Bepaal het basisgedrag

De Basisgedrag-tab voor de actie Alles uit is nu geselecteerd. Bovenaan in het rechtervenster kun je het gedrag 
van de actie instellen. In het uitklapmenu achter Het gedrag is... kun je kiezen uit

• aan- en uitschakelen
• uitschakelen
• aanschakelen
• willekeurig aan- en uitschakelen

Standaard is aan-en uitschakelen geselecteerd, daarom zie je voor elke output het start- en het stopgedrag.
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• Klik het uitklapmenu achter Het gedrag is ... open en selecteeer uitschakelen.
Een pop-upscherm dat het gedrag uitlegt, verschijnt.

• Klik op OK.
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In ons voorbeeld willen we dat de lamp in de gang nog 2 minuten blijft branden, wanneer er op de alles-uitknop 
gedrukt wordt. 

• Wijzig het startmoment van de gewenste output naar 2 minuten.
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• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan. 
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Resultaat

Je hebt nu een 'Alles uit'-knop geprogrammeerd.

Alles uit met drukknop vóór softwareversie 1.13.1

Situatie

Dit stappenplan toont hoe je een drukknop programmeert waaraan je diverse outputs kan koppelen in functie van 
het verlaten van het huis.

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.
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Stap 1: Voeg een enkelvoudige drukknop toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op voeg een input toe.
• Klik op enkelvoudige drukknop in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. De input 

verschijnt in het plan.
• Sleep de enkelvoudige drukknop naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.

•  Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Creëer een actie, 'alles uit'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.
• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen54  en daarna  Plan tekenen55  of  Upload een 
achtergrondbeeld56 als je nog geen project hebt, en voeg daarna inputs, outputs en acties toe.



Voor de actie  Alles uit is een input dicht bij een in- en uitgang van het huis een logische plaats.


http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld


Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  273

• Klik in het plan op de enkelvoudige drukknop die bestemd is voor de Alles uit actie, om hem te 
koppelen aan de actie.

• Selecteer die uitgangen die moeten opgenomen worden in de ‘alles uit’-functie.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
• Stel voor elke individuele output in dat deze uitgeschakeld moet worden.

Sommige outputs hebben geen duidelijke aan of uit keuze, zoals rolluiken of jaloezieën.  Je kan deze, in 
overleg met je klant, beter niet opnemen in de alles uit functies. Rolluiken worden beter geautomatiseerd 
zodat, ook tijdens de afwezigheid van je klant, ze ’s morgens open gaan en ’s avonds dicht. Op die manier 
valt de afwezigheid van de klant het minste op en trek je dus geen ‘ongewenste bezoekers’ aan.
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• Scroll in het rechterdeel van het scherm naar beneden naar het stopgedrag.
• Verwijder alle elementen bij het stopgedrag door op het rode verwijdericoontje te klikken achter 

elk element.
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• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Resultaat

Je kunt nu verdergaan met de stap Kastopbouw (zie pagina 594) of Realisatie (zie pagina 613).

5.16.2 Centraal ventilatiesysteem
Het startpunt voor dit stappenplan is het eindpunt van het project Thermostaat met zoneregeling (zie pagina 337). 

Hierdoor bevat de schakelkast in dit project al een aantal modules.

Doorloop de stappen in Nieuw project toevoegen57 en daarna Plan tekenen58 of Upload een 
achtergrondbeeld59 als je nog geen project hebt 
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Klik op Creatie bovenaan op het scherm.

Klik op voeg een input toe.

Klik op ventilatiebediening in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm.

De input verschijnt in het plan.

Sleep de ventilatiebediening naar de juiste plaats en geef haar een herkenbare naam.

Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 
gedefinieerd is.
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Klik op opslaan.

Je keer terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Klik op voeg een output toe.

Klik op centraal ventilatiesysteem in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm.

De output verschijnt in het plan.

Sleep het centraal ventilatiesysteem naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.

Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 
gedefinieerd is.

Klik op wijzig basisinstellingen om de boosttijd van het ventilatiesysteem in te stellen.

Er verschijnt een pop-upvenster.

Een centraal ventilatiesysteem bestaat uit een centrale unit die via meerdere verluchtingskanalen de lucht 
van meerdere ruimtes ververst. De Niko Home Control Software verwacht echter maar 1  centraal 
ventilatiesysteem als output. Voeg dus niet in elke ruimte waar zich een aan- of afvoerkanaal bevindt een 
output  centraal ventilatiesysteem toe. De locatie van het  centraal ventilatiesysteem in het plan hoeft 
voor een correcte programmering dus niet gelijk te zijn aan de fysieke locatie van het 
luchtverversingsapparaat.
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Voer de gewenste boosttijd in.

Klik op opslaan.

Het pop-upvenster sluit.

Klik op opslaan.

Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Klik op voeg een actie toe.

De actie verschijnt als tekstballon in het plan.

Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante input of output.

Geef de actie een naam.

Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 
gedefinieerd is.

Klik op verder.

Je gaat naar het tabblad spelers.

Klik op het centraal ventilatiesysteem en de ventilatiebediening in het plan om ze te koppelen aan de actie.
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Klik op verder.

Je gaat naar het tabblad basisgedrag.

Bij een ventilatiebediening is het gedrag voorgedefineerd en kan het niet worden aangepast.

Klik op verder.

Je gaat naar het tabblad voorwaarden.

Klik op verder.

Je gaat naar het tabblad tijdsautomatisering.

Klik op opslaan.

Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Klik op Kastopbouw in het menu bovenaan op het scherm.

Je gaat naar het scherm Stel de kast samen.

Klik op  Welk gedrag is dit? om het voorgedefinieerd gedrag van de ventilatiebediening te bekijken.  
Een pop-upvenster verschijnt. 
Klik op  sluiten om het pop-upvenster te sluiten.
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Klik op de kastnaam in het linkerdeel van het scherm.

Het tabblad kast bepalen verschijnt.

Links zie je een virtuele kast.

Klik op verder.

Je gaat naar het tabblad vullen met modules.

Klik op ventilatiemodule 2E in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm.

De software plaatst de module op de DIN-rail.

Geef de module een naam.
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Klik op verder.

Je gaat naar het tabblad toewijzen.

Klik op de regel van de ventilatiemodule in het rechterdeel van het scherm.

De virtuele module verschijnt in het rechterdeel van het scherm.

Klik op de ventilatiemodule in het plan.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  283

Klik op opslaan. 
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De ventilatiemodule heeft nu geen vrije uitgangen meer.

Klik op opslaan.

Je keert terug naar het scherm Stel de kast samen.

Sluit nu je laptop met een UTP-kabel aan op de controller in de schakelkast.

Wacht enige minuten.

Je kunt nu verdergaan met de stap Realisatie.

5.16.3 Aanwezigheidssimulatie

Situatie
Dit stappenplan toont je hoe je ervoor kan zorgen dat de lichten in je woning tijdens je afwezigheid op 
onregelmatige tijdstippen aan- en uitgaan in verschillende ruimten.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt.

Stap 1: Voeg een ecodisplay toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op voeg een input toe. Je krijgt nu in het linkerdeelvenster het plan van de woning te zien, in 

het rechter deelvenster een keuzelijst.
• Klik op ecodisplay.
• Sleep het icoon naar de correcte plaats op het plan.
• Geef de input een naam (bv. Ecodisplay gang).
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd (bv. Gang)

Als je de laptop niet aansluit op de installatie of niet lang genoeg wacht, krijg je bij de stap Realisatie de 
foutmelding ‘Could not find exactly 1 Controller (found 0).’



Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen60  en daarna  Plan tekenen61  of  Upload een 
achtergrondbeeld62 als je nog geen project hebt.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 2: Voeg een virtuele output toe: ‘Ben ik afwezig?’

• Klik op voeg een virtuele output toe. De virtuele output verschijnt als een vlag op het plan van de 
woning.

• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de virtuele output een duidelijke naam, bijvoorbeeld Ben ik afwezig?.

• Kies uit de keuzelijst dezelfde locatie als de ecodisplay (bv. Gang).

Tip: gebruik ja-neenvragen zoals 'Ben ik afwezig?' of 'Slapen de kinderen?'. 



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  286

• Klik op OK om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 3: Voeg een virtuele output toe: ‘Aanwezigheidssimulatie actief?’

• Klik op voeg een virtuele output toe. De virtuele output verschijnt als een vlag op het plan van de 
woning.

• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de virtuele output een duidelijke naam, bijvoorbeeld Aanwezigheidssimulatie actief?.

• Kies uit de keuzelijst dezelfde locatie als de ecodisplay (bv. Gang).

Tip: gebruik ja-neenvragen zoals 'Aanwezigheidssimulatie actief?' of 'Slapen de kinderen?'. 
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• Klik op OK om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 4: Creëer een actie ‘Aanwezigheidssimulatie activeren’

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een duidelijke naam, bijvoorbeeld Aanwezigheidssimulatie activeren.
• Kies uit de keuzelijst dezelfde locatie als de ecodisplay (bv. Gang).
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• Klik op verder om naar het tabblad Spelers te gaan.
• Kies de virtuele output Ben ik afwezig? als eerste speler.
• Kies de virtuele output Aanwezigheidssimulatie actief? als tweede speler.
• Kies het ecodisplay als input. De actieknoppen worden uitvergroot.
• Kies de linkse actieknop Aanwezigheidssimulatie. De bovenste knop van het ecodisplay is nu 

gekoppeld aan de actie. 
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• Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan.
• Stel in het startgedrag de output Aanwezigheidssimulatie actief in op 1 seconde.
• Stel in het stopgedrag de output Ben ik afwezig in op 1 seconde.
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• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op Opslaan om terug the keren naar het startscherm Creatie.

Stap 5: Creëer een actie ‘Afwezigheid bewoners’

• Klik op voeg een actie toe.
De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.

• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een duidelijke naam, bijvoorbeeld Afwezigheid bewoners.
• Kies een locatie uit de keuzelijst (bv. Gang).
• Voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.
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• Klik op verder om naar het tabblad Spelers te gaan.
• Klik de outputs aan die tijdens de aanwezigheidssimulatie aan- en uitgeschakeld moeten worden 

om ze aan de actie te koppelen. Voeg geen input toe.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  292

• Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan.
• Kies bij het startgedrag ‘willekeurig’ als startmoment voor alle outputs.
• Het standaard stopgedrag is correct. Je hoeft dit niet aan te passen.

TIP: pas voor de gekoppelde dimbare lampen het lichtvolume aan.
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• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Geef de voorwaarde een duidelijke naam, bijvoorbeeld Aanwezigheidssimulatie
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• Klik op neen (automatisering).
Er zijn geen inputs aan de actie gekoppeld. De actie kan alleen automatisch gestart worden 
wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan.

• Klik de outputs aan die je in een van de vorige stappen gedefinieerd hebt om ze als spelers aan de 
actie te koppelen.

• Kik de virtuele outputs Ben ik afwezig? en Aanwezigheidssimulatie actief aan als spelers.

Let op: de volgorde waarin je de virtuele outputs aanklikt, is van belang voor het verdere verloop van de 
programmatie.
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• Klik op voeg een tijdsvoorwaarde toe.  

• Voer bij start het tijdstip in waarop de afwezigheidssimulatie moet starten (24-uurs notatie). 
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• Voer bij duur in hoe lang de aanwezigheidssimulatie moet duren. 

• Klik op details om de details van de frequentie, inclusief ingangsdatum aan te passen.
• Klik op dagelijks om de frequentie te veranderen naar wekelijks, maandelijks, of jaarlijks.

Er verschijnt een pop-upvenster waarin je de details kunt invoeren.
• Voeg zoveel tijdsvoorwaardes toe als nodig.

• Klik op OK.
• Indien je meer dan 1 tijdsvoorwaarde geselecteerd hebt, klik je Logica om een pop-upvenster op 

te roepen. Indien je slechts één tijdsvoorwaarde geselecteerd hebt, zal deze tabel rechtsreeks 
verschijnen onder geavanceerde instellingen.

info: De frequentie staat standaard op  dagelijks. De software kiest standaard de eerstvolgende dag als 
startdatum.



Je kunt de afwezigheidssimulatie bijvoorbeeld 's avonds en 's ochtends activeren en/of tijdens de 
wintermaanden op weekdagen in de late namiddag. Zorg ervoor dat tijdsvoorwaarden elkaar niet 
overlappen om de juiste werking te garanderen. 



Het aantal tijdsvoorwaarden heeft invloed op de logische tabel in volgende stappen.
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• Indien er 2 tijdsvoorwaarden toegewezen zijn, stel de logische tabel in zoals in bovenstaande 
figuur.

• Indien er 1 tijdsvoorwaarde is toegewezen, stel de logische tabel in zoals in onderstaande figuur.

Elke kolom staat voor een combinatie van voorwaardes die wel (ja) of niet (leeg) vervuld zijn. 

Klik onderaan elke kolom op de pijltjes totdat de juiste waarde weergegeven wordt: 

• start voor een combinatie van voorwaardes die de aanwezigheidssimulatie mogen 
activeren.

• stop voor een combinatie van voorwaardes die de aanwezigheidssimulatie moeten 
beëindigen.

• / voor een combinatie van voorwaardes waarbij niets moet gebeuren.
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• Indien je meer dan één tijdsvoorwarde gebruikt, klik op OK om terug te keren naar het 
tabblad Voorwaarden.

• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug the keren naar het startscherm Creatie.
• Ga naar Projectinformatie in de menubalk bovenaan om het project op te slaan.

Resultaat
 Je kunt nu verdergaan met de stap Kastopbouw (zie pagina 594) of de stap Realisatie (zie pagina 613).

5.16.4 Paniektoets
• Paniektoets vanaf softwareversie 1.13.1 (zie pagina 298)
• Paniektoets vóór softwareversie 1.13.1 (zie pagina 304)

Paniektoets vanaf softwareversie 1.13.1

Situatie

Dit stappenplan toont hoe je een paniektoets programmeert die de lampen in de gang, eethoek, living en bij de 
voordeur en op het terras met één druk aanschakelt.
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63 http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
64 http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
65 http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar al inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Stap 1: Voeg een enkelvoudige drukknop met indicatieled toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

• Klik op voeg een input toe.
• Klik op enkelvoudige drukknop met led in de keuzelijst in het rechtervenster.

De input verschijnt in het plan.
• Sleep de drukknop naar de juiste plaats.

Bijvoorbeeld in de ouderslaapkamer.
• Geef de drukknop een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen63  en daarna  Plan tekenen64  of  Upload een 
achtergrondbeeld65  als je nog geen project hebt. 



http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
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Stap 2: Creëer een actie 'Paniek'

• Klik in het rechtervenster op voeg een actie toe.
De actie verschijnt als tekstballon in het plan.

• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de input.
• Geef de actie de naam 'Paniek'.
• Kies de locatie van de paniektoets uit de keuzelijst.

• Klik op verder om naar het tabblad Spelers te gaan.

Stap 3: Selecteer de in- en outputs

• Klik in het rechtervenster op Kies spelers.
Het pop-upscherm Spelers voor Paniek verschijnt.
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• Selecteer als input de Paniektoets in de Ouderslaapkamer.
• Selecteer als output Alle lampen in de Gang, de Living, de Eethoek, het Terras en de Voordeur.

• Klik voor elke genoemde locatie op het plusje voor Outputs.
• Je kunt nu kiezen tussen Alle lampen en Alle outputs.
• Klik op Alle lampen.

De in- en outputs zijn volgens locatie gesorteerd. In de linkerkolom zie je inputs, in de rechterkolom 
outputs. Een in- of output selecteer je door op het plusje voor de naam te klikken.



Outputs kun je ook in groep selecteren. Je kunt bovenaan het pop-upscherm  Alle lampen of  Alle 
outputs met één klik selecteren, of in de rechterkolom telkens alle outputs van een locatie met één klik 
selecteren - ook dan krijg je de keuze tussen  Alle lampen of  Alle outputs.
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• Heb je alle outputs toegevoegd? Klik op sluiten.
Je ziet nu op het plan en in het rechtervenster alle gelinkte outputs.
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• Klik op verder om naar de Basisgedrag-tab te gaan.

Stap 4: Stel het start- en stopgedrag in

In de Basisgedrag-tab kun je het start- en stopgedrag bekijken en eventueel aanpassen.

Standaard staat als startgedrag 'alles aan' en als stopgedrag 'alles uit' ingesteld. Voor ons voorbeeld hoeven we 
daar niets aan te veranderen.

Onderaan in het rechtervenster kun je het gedrag van de indicatieled instellen.

• Klik op Gedrag van indicatieled.
Het pop-upscherm Indicatieled verschijnt.

• Selecteer het gedrag dat je wenst (in ons voorbeeld 'brandt zodra de actie gestart wordt'.)
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• Klik op opslaan.
• Klik op verder om naar de Voorwaarden-tab te gaan.

In ons voorbeeld stellen we geen voorwaarden in.
• Klik op verder om naar de Tijdsautomatisering-tab te gaan.

In ons voorbeeld stellen we geen tijdsautomatisering in.
• Klik op opslaan.

Resultaat

Met één druk op de paniektoets in de Ouderslaapkamer schakel je alle lampen aan in de gang, living, eethoek, bij 
de voordeur en op het terras. De indicatieled op de drukknop brandt. Met een volgende druk schakel je alles weer 
uit en de indicatieled brandt niet meer.

Paniektoets vóór softwareversie 1.13.1

Situatie

In dit stappenplan wordt een paniektoets geprogrammeerd die overdag de binnensirene inschakelt en 's nachts 
ook de lampen. Hiervoor wordt een lichtsensor als voorwaardespeler geïnstalleerd.

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.
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66 http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
67 http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
68 http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld

Stap 1: Voeg een enkelvoudige drukknop met led toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

• Klik op voeg een input toe.
• Klik op enkelvoudige drukknop met led in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. De 

input verschijnt in het plan.
• Sleep de drukknop naar de juiste plaats in het plan. Bijvoorbeeld in de slaapkamer.
• Geef de drukknop een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.
• Klik op wijzig basisinstellingen. Een pop-upvenster verschijnt.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen66  en daarna  Plan tekenen67  of  Upload een 
achtergrondbeeld68  als je nog geen project hebt. 



http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
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• Wijzig de bedieningstijd in lang drukken om te voorkomen dat de binnensirene afgaat wanneer 
de paniektoets per ongeluk kort aangeraakt wordt. 

• Wijzig de bedieningstijd in bijvoorbeeld 4 seconden. Dit is de tijd dat de paniektoets effectief 
ingedrukt moet worden gehouden voordat de actie gestart wordt.

• Klik op opslaan.
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Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Voeg een binnensirene toe

• Klik op voeg een output toe.
• Klik op andere geschakelde apparaten in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. De 

output verschijnt in het plan.
• Sleep de output naar de juiste plaats. 
• Geef de output de naam 'Binnensirene'.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 3: Creëer een actie 'Paniek'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

output.
• Geef de actie de naam 'Paniek'.
• Kies de locatie van de paniektoets uit de keuzelijst.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de lampen, de binnensirene en de drukknop met led (paniektoets) in het plan om ze te 

koppelen aan de actie.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
• Het standaard basisgedrag is juist, je hoeft het niet te veranderen.
• Klik op Gedrag van indicatieled. Een pop-upvenster verschijnt.
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• Omdat de paniektoets overdag en 's nachts niet dezelfde outputs activeert, moet het gedrag van 
de indicatieled op de drukknop worden aangepast. 

• Klik op volgt de status van de geselecteerde output.
•  Selecteer de binnensirene in de keuzelijst.
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• Klik op opslaan. Het pop-upvenster sluit.
• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.

Om te zorgen dat overdag de gekoppelde lampen niet worden geactiveerd door de paniektoets moet een 
voorwaarde worden gedefinieerd.

• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Geef de voorwaarde een logische naam. 
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• Klik op ja (filter).

Omdat de actie door de eindklant gestart wordt door op de paniektoets te drukken, moet je voor  ja 
(filter) kiezen, ook al wordt er een lichtsensor als voorwaardespeler gekoppeld. De input van de 
lichtsensor als voorwaardespeler mag immers alleen tot een ander gedrag leiden als de klant de actie 
initieert.
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De lichtsensor kan bepalen of het dag (licht) of nacht (donker) is en zo de gekoppelde outputs al dan niet 
inschakelen. 

• Klik op voeg een extra input toe.
• Klik op digitale sensor in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm.
• De input verschijnt in het plan.
• Sleep de digitale sensor naar de juiste plaats. 
• Geef de digitale sensor de naam 'Lichtsensor'.  
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.

De actie heeft in het plan een uitroepteken gekregen om aan te geven dat er een voorwaarde aan 
gekoppeld is.
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• Klik op opslaan.
• Klik op de lichtsensor in het plan om hem als voorwaardespeler te koppelen aan de actie.  
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• Klik op verder.

Je gaat naar een overzicht van het start- en stopgedrag voor wanneer de voorwaarde vervuld is (donker) en 
wanneer die niet vervuld is (licht).
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Ja staat hier voor donker. Neen staat voor licht. 

• Klik op Neen.

Uiteraard moet je de lichtsensor zelf nog afstellen om zeker te zijn dat hij een signaal afgeeft wanneer het 
donker wordt. 
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• Klik op maak voorwaardelijk gedrag.

De software haalt alle gekoppelde outputs op. 
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• Verwijder de regels van de lampen door op de rode verwijdericoontjes te klikken. Alleen de 
binnensirene blijft over.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  319

• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Resultaat

Je kunt nu verdergaan met de stappen Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613)

5.16.5 Alles uit met drukknop (veel functies)

Situatie
In dit stappenplan wordt uitgelegd hoe je in de Niko Home Control software een alles-uitfunctie kunt 
programmeren. We zorgen ervoor dat de ventilatie, verwarming en lampen uitgeschakeld worden. De lamp in de 
gang zal pas na twee minuten uitgaan, zodat de klant voldoende tijd heeft om de woning te verlaten.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.
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69 http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
70 http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
71 http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld

Stap 1: Voeg een input toe, "enkelvoudige drukknop"

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

• Klik op voeg een input toe om de drukknop toe te voegen aan de installatie.
• Klik op enkelvoudige drukknop in de keuzelijst in het rechter deelvenster.

De input verschijnt op het plan.

• Sleep de drukknop naar de correcte plaats op het plan.
• Geef de input een naam.
• Kies de locatie van de input uit de keuzelijst.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen69  en daarna  Plan tekenen70  of  Upload een 
achtergrondbeeld71 als je nog geen project hebt.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 2: Voeg een actie toe, "Alles uit"

• Klik op voeg een actie toe.
• Geef de actie een naam.
• Kies de locatie van de actie uit de keuzelijst.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

Stap 3: Voeg spelers toe aan de alles-uitfunctie

• Klik op de lampen die je als spelers aan de alles-uitfunctie wilt koppelen.
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• Klik op voeg een virtuele output toe.

• Sleep de virtuele output naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats.

Om de ventilatie en verwarming toe te voegen aan de alles-uitfunctie, maak je gebruik van een virutele 
output. Voer hier bijvoorbeeld de ja-neevraag ‘alles uit geactiveerd?’ in. Deze virtuele output zal nadien als 
voorwaardespeler fungeren.
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• Geef de virtuele output een naam.
• Kies de locatie van de actie uit de keuzelijst.
• Klik op OK om terug te keren naar het tabblad spelers.

Voeg een virtuele output toe

• Klik op de virtuele output om hem als speler aan de actie toe te voegen.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/guideimages/ScreenShots/V1.0/NL/042-v1816421-005.png
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Stap 4: Bepaal het basisgedrag

• Verwijder de outputs bij stopgedrag door op het rode kruis achteraan de lijn te klikken.

We willen met de drukknop enkel de geselecteerde outputs kunnen uitschakelen. We gebruiken daarom 
enkel een startgedrag.
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• Wijzig het startgedrag van de outputs naar uit.
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• Wijzig het startmoment van de gewenste output naar 2 minuten.

• Zorg dat de virtuele output bij startgedrag de status actief krijgt.
• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan. 
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 5: Voeg een actie toe aan de alles-uitfunctie

• Klik op voeg een actie toe om de ventilatie en verwarming toe te voegen aan de alles-uitfunctie.
• Geef de actie een naam.
• Kies de locatie van de actie uit de keuzelijst.

• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

Stap 6: Voeg spelers toe

• Klik op de ventilatoren om ze als spelers toe te voegen aan de installatie.
• Klik op de thermostaat. Deze wordt uitvergroot in twee delen.
• Klik op thermostaatuitgang.

In dit voorbeeld willen we dat de lamp in de gang nog 2 minuten blijft branden, wanneer er op de alles-
uitknop gedrukt wordt. 
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Stap 7: Bepaal het basisgedrag

• Verwijder opnieuw het stopgedrag van de geselecteerde outputs.
• Wijzig het startgedrag van de outputs naar uit.
• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.

Stap 8: Voeg een voorwaarde toe

• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Geef de voorwaarde een naam.
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• Klik op neen (automatisering).

De actie zal automatisch starten wanneer de alles-uitfunctie actief is.

• Klik op verder.

Stap 9: Voeg een virtuele output toe

• Klik op de virtuele output om hem als voorwaardespeler aan de actie te koppelen.

De virtuele output wordt op het plan via een zwarte lijn met de actie verbonden.

• Onder geavanceerde instellingen vind je een tabel met het effect van de voorwaardespeler. Pas 
deze tabel aan indien nodig.

• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan. 
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Resultaat
Ga nu verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).
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5.16.6 Knipperlichten bij binnensirene

Situatie
In dit stappenplan wordt uitgelegd hoe je in de Niko Home Control software kunt instellen dat alle lampen, bij het 
afgaan van de binnensirene, gedurende een bepaalde tijd aan en uit zullen gaan.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Stap 1: Creëer een actie "Knipperlichten bij binnensirene"

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou overzichtelijke en logische plaats.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen72  en daarna  Plan tekenen73  of  Upload een 
achtergrondbeeld74 als je nog geen project hebt.
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• Geef de actie een naam.
• Kies de locatie van de actie uit de keuzelijst.
• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

Stap 2: Kies spelers voor de actie "Knipperlichten bij binnensirene"

• Klik op de lampen om ze als spelers aan de actie te koppelen.

• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
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Stap 3: Bepaal het basisgedrag van de actie "Knipperlichten bij binnensirene"

• Verwijder de outputs bij stopgedrag door op het rode kruis achteraan de lijn te klikken.
• Klik op voeg nog een element toe.
• Wijzig het startmoment van 0 naar 1 seconde.

In dit voorbeeld willen we dat de lampen vier seconden aan en uit gaan en vervolgens aan blijven, zolang 
de sirene gaat. We werken hiervoor enkel met een startgedrag.
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• Klik op (kies een output) en kies één van de lampen uit de keuzelijst.
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• Wijzig het gedrag van de lamp naar uit.

• Klik opnieuw op voeg nog een element toe.
• Wijzig het startmoment naar 2 seconden.
• Klik op (kies een output) en selecteer dezelfde lamp in de keuzelijst.
• Wijzig het gedrag van de lamp opnieuw naar aan.

• Herhaal dit proces voor deze lamp tot je aan vier seconden zit.

Deze lamp zal nu meteen ingeschakeld worden wanneer de binnensirene afgaat. Na één seconde zal ze 
uitgeschakeld worden.



Deze lamp zal nu wanneer de binnensirene afgaat, meteen ingeschakeld worden. Na één seconde zal ze 
uitgeschakeld worden. Na twee seconden zal ze opnieuw ingeschakeld worden.
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• Herhaal voorgaande stappen voor alle geselecteerde outputs.
• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.

Stap 4: Voeg een voorwaarde toe aan "Knipperlichten bij binnensirene"

• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Geef de voorwaarde een naam, bijvoorbeeld "Binnensirene".
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• Klik op neen (automatisering).

De actie zal automatisch starten wanneer de binnensirene afgaat.

• Klik op de binnensirene om hem als voorwaardespeler aan de actie te koppelen.

De binnensirene wordt nu op het plan via een zwarte lijn verbonden met de actie.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  337

• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Resultaat
Ga nu verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.17 Thermostaatsturing
• Thermostaat als zoneregeling (zie pagina 337)
• Thermostaat met tijdsautomatisering instellen (zie pagina 345)
• HVAC-thermostaat (zie pagina 356)
• Thermostaatgestuurde acties (zie pagina 363)

5.17.1 Thermostaat als zoneregeling

Situatie
Dit stappenplan laat je zien hoe je een thermostaat als zoneregeling programmeert. Je kan op deze manier de 
verwarming of koeling per zone aansturen.
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Stap 1: Creëer een input, thermostaat

• Klik op Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op voeg een input toe.
• Klik op thermostaat in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. De input verschijnt in het 

plan.
• Sleep de thermostaat naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.

• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst. 
Klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd is.

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen75 en daarna Plan tekenen76 of Upload een 
achtergrondbeeld77 als je nog geen project hebt. 



Een thermostaat wordt automatisch getoond op het touchscreen van de installatie en/of een 
gekoppelde smartphone. Houd hier rekening mee wanneer je de thermostaat zijn naam geeft.
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Stap 2: Creëer een output

• Klik op voeg een output toe.
• Klik op zoneventiel in de keuzelijst in het rechter deelvenster. De output verschijnt in het plan.
• Sleep het zoneventiel naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst.

Klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd is.

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 3: Creëer een actie

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst.

Klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd is.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op het zoneventiel om hem te koppelen aan de actie.
• Klik op de thermostaat. De thermostaat wordt uitvergroot in twee delen.

De thermostaat wordt opgesplitst in twee delen, omdat je deze als input en output kan gebruiken. Als 
input kan deze bijvoorbeeld een zoneventiel aansturen, terwijl hij ook als output kan fungeren bij 
bijvoorbeeld een 'alles-uit'-drukknop.
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• Klik op het linkerdeel koppeling zoneventielen.

Stap 4: Bepaal het basisgedrag

• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

• Klik op Welk gedrag is dit? om het voorgedefinieerd gedrag van de thermostaat te bekijken. Een 
pop-upvenster verschijnt.

• Klik op sluiten om het pop-upvenster te sluiten.
• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.
• Klik in het plan op het zoneventiel. Rechts verschijnt het detailscherm.

Bij een  thermostaat als zoneregeling is het gedrag voorgedefineerd en kan het niet worden aangepast.
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• Kies het Type zoneventiel: verwarmen of koelen.
• Stel na overleg met de verwarmings- of koelingsinstallateur de Pompnadraaitijd en 

de Ventielvertragingstijd in.  
• Klik op opslaan.

Stap 5: Stel de kast samen

• Klik op Kastopbouw in het menu bovenaan op het scherm.
• Je gaat naar het scherm Stel de kast samen.
• Klik op de kastnaam in het linkerdeel van het scherm. Het 

tabblad Kasteigenschappen verschijnt, In het midden zie je een virtuele kast.
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• Klik op verder om naar het tabblad vullen met modules te gaan.
• Klik op verwarmings- of koelingsmodule 4E in de keuzelijst in het rechter deelvenster.

De software plaatst de module op de DIN-rail.

Elke verwarmings- of koelingsmodule 4E stuurt de verwarming of koeling aan voor maximaal vier zones, 
maar kan niet beide functies tegelijkertijd vervullen. Als je zowel wilt verwarmen als koelen, heb je twee 
afzonderlijke modules nodig.  
Je kunt maximaal twaalf zones of kamers verwarmen en koelen. In één installatie kun je dus maximaal zes 
modules hebben - drie voor verwarmen en drie voor koelen en maximaal twaalf thermostaten.  





Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  344

• Geef de module een naam.
• Klik op verder om naar het tabblad Outputs toewijzen te gaan.
• Klik op de regel van de verwarmings- of koelingsmodule in het rechter deelvenster. De virtuele 

module verschijnt in het rechterdeel van het scherm.
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• Klik op het zoneventiel in het plan (de verwarming) om hem te koppelen aan de verwarmings- of 
koelingsmodule.

• Klik op opslaan. De verwarmings- of koelingsmodule heeft nu nog drie vrije uitgangen.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het scherm Stel de kast samen.
• Sluit nu je laptop met een UTP-kabel aan op de controller in de schakelkast.
• Wacht enige minuten.

Resultaat
 Je kunt nu verdergaan met de stap Realisatie (zie pagina 613).

5.17.2 Thermostaat met tijdsautomatisering instellen

Situatie
Dit stappenplan laat je zien hoe je een tijdsautomatisering instelt voor een thermostaat. In dit voorbeeld willen we 
dat de verwarming iedere dag om 18 u. naar de hoogste stand overgaat.

Als je de laptop niet aansluit op de installatie of niet lang genoeg wacht, krijg je bij de stap Realisatie de 
foutmelding ‘Could not find exactly 1 Controller (found 0).’
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Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Stap 1: Creëer een actie, "Tijdsautomatisering"

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen78  en daarna  Plan tekenen79  of  Upload een 
achtergrondbeeld80 als je nog geen project hebt.



De thermostaat heeft een voorgedefinieerd gedrag. We moeten daarom met een virtuele output en een 
nieuwe actie werken om de tijdsautomatisering toe te voegen.
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• Geef de actie een naam.
• Kies de locatie van de actie uit de keuzelijst.

• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

Stap 2: Voeg een virtuele output toe

• Klik op virtuele output toevoegen.

• Sleep de virtuele output naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats.
• Geef de virtuele output een naam.
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• Kies een locatie in de keuzelijst.

• Klik op OK om terug te keren naar het tabblad spelers.
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Stap 3: Kies een speler voor de actie "Tijdsautomatisering"

• Klik op het icoon van de virtuele output om het als speler aan de actie te koppelen.

• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Stap 4: Bepaal het basisgedrag van "Tijdsautomatisering"

In dit voorbeeld willen we de thermostaat enkel automatisch laten starten. Het uitschakelen gebeurt 
manueel. We werken daarom enkel met een startgedrag voor deze virtuele output.
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• Verwijder het stopgedrag door op het rode kruis achteraan de respectievelijke lijn te klikken.

• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.

Stap 5: Voeg een tijdstip toe voor de actie "Tijdsautomatisering"

• Klik op voeg een tijdstip toe.
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• Wijzig het startmoment naar 18:00.

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

De virtuele output zal nu dagelijks om 18u “actief” zijn.

Stap 6: Voeg nog een actie toe, "Tijdsautomatisering thermostaat"

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats.
• Geef de actie een naam.
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• Kies een locatie uit de keuzelijst.

• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

Stap 7: Kies een speler voor de actie "Tijdsautomatisering thermostaat"

• Klik op de thermostaat om hem als speler aan de actie te koppelen. De thermostaat wordt 
uitvergroot in twee delen.
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• Klik op thermostaatuitgang.

• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
• Verwijder het stopgedrag van de output door op het rode kruis achter de lijn te klikken.
• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.

Stap 8: Voeg een voorwaarde toe aan "Tijdsautomatisering thermostaat"

• Klik op voeg een voorwaarde toe.
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• Geef de voorwaarde een naam.

• Klik op neen (automatisering). De actie moet iedere avond om 18u. starten.
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Stap 9: Voeg een virtuele output toe aan "Tijdsautomatisering thermostaat"

• Klik op de virtuele output om hem als voorwaardespeler aan de actie te koppelen. De virtuele 
output wordt nu op het plan via een zwarte lijn met de actie verbonden.

• Doorloop iedere kolom en klik op de zwarte knop eronder om aan te geven wat er in dat geval 
moet gebeuren. Je kunt kiezen tussen start, stop of slash (/).De optie slash (/) betekent dat er 

Onder  geavanceerde instellingen vind je een tabel met het effect van de voorwaardespeler op de actie.
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niets hoeft te gebeuren.

• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar naar het startscherm Creatie.

Resultaat
Ga nu verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.17.3 HVAC-thermostaat

Situatie
Deze beknopte handleiding beschrijft hoe je in de Niko Home Control programmeersoftware een HVAC-
thermostaat programmeert om de communicatie tussen de Niko Home Control installatie (HVAC-interface) en het 
VRV-, VRF- of multisplit-airconditioningsysteem (HVAC-systeem) tot stand te brengen.

Stap 1: HVAC-thermostaat als input toevoegen

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
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• Klik op voeg een input toe.
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• Klik op HVAC-thermostaat in de keuzelijst rechts op het scherm. De input verschijnt in het plan.

• Sleep de HVAC-thermostaat naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst.

Klik op voeg een locatie toe als je de locatie nog niet eerder gedefinieerd hebt.

Een HVAC-thermostaat staat automatisch in de lijstweergave (als input en output) en de lijst van 
ongebruikte items.



De HVAC-thermostaat verschijnt automatisch op het touchscreen van de Niko Home Control installatie en/
of een gekoppelde smartphone. Hou hiermee rekening wanneer je de HVAC-thermostaat een naam en 
locatie geeft.
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• Klik op wijzig basisinstellingen.
• Vul de juiste Adressen van binnenunits in.

• Klik op opslaan, de pop-up sluit.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Per HVAC-thermostaat kun je de adressen van maximaal acht verschillende binnenunits toevoegen. Je 
krijgt deze adressen van de HVAC-installateur. Een adres bestaat uit drie karakters. Het adres identificeert 
de binnenunit die aangesloten is op de HVAC-bus. Je creëert een zone door meerdere adressen per HVAC-
thermostaat te programmeren. In een zone zijn de instellingen van de HVAC-thermostaat geldig voor alle 
binnenunits. Zo zijn dezelfde gewenste temperatuur en ventilatiesnelheid toegewezen aan alle units. 
De eerste binnenunit is aangeduid met een sterretje. Dit is de master in de zone en wordt gebruikt om te 
communiceren met de andere units. Op de HVAC-thermostaat verschijnt de temperatuur die de master 
meet.



De HVAC-thermostaat heeft als input geen actie of output nodig.

Als je in de stap Kastopbouw een HVAC-thermostaat toevoegt aan de Niko Home Control installatie, wordt 
automatisch een IP-interface toegevoegd. De HVAC-thermostaat communiceert via de IP-interface met de 
Niko Home Control gateway die verbonden is met de HVAC-interface. De gateway en HVAC-interface zijn 
niet meegenomen in de programmeersoftware.
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Stap 2: HVAC-thermostaat als output toevoegen in een actie: instellingen
In dit geval schakel je onder meer de status PROTECT of ECO-SAVE in of uit met een bediening.

Als je de HVAC thermostaat als output toegevoegd hebt in een actie, kun je kiezen uit:

• drie statussen:

• POWER (aan/uit): De binnenunit wordt in- of uitgeschakeld.
• ECO-SAVE: Voor kortstondige afwezigheid. De HVAC-thermostaat verhoogt de ingestelde 

gewenste temperatuur of het programma bij koelen met 3°C of verlaagt het programma bij 
verwarmen met 3°C. Je kunt deze bijsturing met 3°C niet wijzigen omdat de waarde vooraf 
ingesteld is.

• PROTECT: Voor langdurige afwezigheid. Beschermt de woning tegen temperaturen lager dan 7°C 
of hoger dan 30°C. Bij een temperatuur lager dan 7°C wordt de zone verwarmd tot maximaal 18°C. 
Als de gemeten temperatuur tussen 11°C en 25°C ligt, is deze status uitgeschakeld. Meet de HVAC-
thermostaat meer dan 30°C, dan wordt de zone afgekoeld tot minimaal 30°C. Je kunt deze 
PROTECT-waarden niet wijzigen omdat ze vooraf ingesteld zijn. Deze status heeft voorrang boven 
de status ECO-SAVE en alle andere programma’s

• drie instelbare temperatuurniveaus : DAG, NACHT, CUSTOM

• twee weekprogramma’s: PROG1, PROG2

• ventilatiesnelheid: laag, normaal, hoog

Stap 3: HVAC-thermostaat als output toevoegen in een actie: programmeervoorbeeld
Een input koppelen aan de HVAC-thermostaat om de status ECO-SAVE te bedienen met een actie.

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
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• Versleep de actie naar een logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante input.
• Geef de actie een naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst.

Klik op voeg een locatie toe als je de locatie nog niet eerder gedefinieerd hebt.

• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de HVAC-thermostaat (output) en de bediening (input) om ze te koppelen aan de actie.

De actie verschijnt automatisch op het touchscreen van de Niko Home Control installatie en/of 
een gekoppelde smartphone. Hou hiermee rekening wanneer je de actie een naam en locatie geeft.
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.

• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Bij een HVAC-thermostaat krijg je de keuzelijst om het gedrag van de HVAC thermostaat en de gekoppelde 
binnenunit(s) in de zone te bepalen. 
Standaard is het startgedrag ingesteld op  ecosave aan en het stopgedrag op  eco-save uit.
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• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Resultaat
Ga nu verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.17.4 Thermostaatgestuurde acties

Situatie

Dit stappenplan toont hoe je de temperatuur die de Niko Home Control thermostaat opmeet, gebruikt als 
voorwaarde in een actie.

Concreet willen we in dit voorbeeld dat de zonwering tijdens de afwezigheid van de bewoners gesloten wordt van 
zodra de temperatuur in de ruimte te hoog oploopt (door felle zon). Bovendien willen we dat de zonwering ’s 
nachts neergelaten wordt en bij te hevige wind opgetrokken wordt.
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81 http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
82 http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
83 http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt.

Stap 1: Voeg een thermostaat toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op voeg een input toe.

Je krijgt nu in het linkerdeelvenster het plan van de woning te zien, in het rechter deelvenster een 
keuzelijst.

• Klik op thermostaat.
• Sleep het icoon naar de correcte plaats op het plan.
• Geef de input een naam (bv. Thermostaat living)
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd (bv. Living).

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie. 

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen81  en daarna  Plan tekenen82  of  Upload een 
achtergrondbeeld83 als je nog geen project hebt.



http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
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Stap 2: Voeg een analoge lichtsensor toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op voeg een input toe.

Je krijgt nu in het linkerdeelvenster het plan van de woning te zien, in het rechter deelvenster een 
keuzelijst.

• Klik op analoge lichtsensor.
• Sleep het icoon naar de correcte plaats op het plan.
• Geef de input een naam (bv. Lichtsensor Zuid).
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd (bv. Terras).

• Klik op wijzig basisinstellingen.
Er verschijnt een pop-up waarin je de onder- (0V) en bovengrens (10V) van de lichtsensor kunt 
invullen.
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• Stel de gewenste luxwaarden in.
• Klik op opslaan om de pop-up te sluiten.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie. 

Stap 3: Voeg een analoge windsensor toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op voeg een input toe.

Je krijgt nu in het linkerdeelvenster het plan van de woning te zien, in het rechter deelvenster een 
keuzelijst.

• Klik op analoge windsensor.
• Sleep het icoon naar de correcte plaats op het plan.
• Geef de input een naam (bv. Windsensor Zuid).
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd (bv. Terras).
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• Klik op wijzig basisinstellingen.
Er verschijnt een pop-up waarin je de onder- (0V) en bovengrens (10V) van de windsensor kunt 
invullen.

• Stel het gewenste bereik in.
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• Klik op opslaan om de pop-up te sluiten.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie. 

Stap 4: Voeg een virtuele output ‘Bewoners afwezig’ toe

• Klik op voeg een virtuele output toe. De virtuele output verschijnt als een vlag op het plan van de 
woning.

• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de virtuele output een duidelijke naam, bijvoorbeeld Bewoners afwezig.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.
• Klik op OK om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 5: Creëer een alles-uitactie met drukknop

• Maak een actie Alles uit met drukknop (zie pagina 263).
• Klik in het tabblad Spelers de virtuele output Bewoners afwezig aan.
• In het tabblad Basisgedrag zet je de virtuele output actief in het startgedrag en inactief in het 

stopgedrag.

• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.
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Stap 6: Creëer een actie ‘Zonwering sluiten bij hitte’
We maken een de actie die de zonwering automatisch aanstuurt op basis van de gemeten temperatuur van de 
thermostaat, de lichtsensor, de windsensor en het afwezig zijn van de bewoners.

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een duidelijke naam, bijvoorbeeld Zonwering sluiten bij hitte.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.
• Klik op verder om naar het tabblad Spelers te gaan.
• Kies de zonwering als enige speler. Voeg geen input toe.
• Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan.
• Laat de zonwering dichtgaan in het startgedrag en verwijder het stopgedrag.

• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Klik op neen (automatisering).
• Klik op de thermostaat, de virtuele output, de windsensor en de lichtsensor om ze 

als voorwaardespelers aan de installatie toe te voegen. De inputs worden op het plan via een 
zwarte lijn verbonden met de actie.

• Vul per voorwaardespeler de waarden in waarbij de zonwering gesloten moet worden .
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• Klik op Logica om de waarheidstabel aan te vullen. Enkel voor de combinatie waarbij alle 
voorwaarden waar zijn, laat je het startgedrag gebeuren. Bij alle andere combinaties laat je niets 
gebeuren.
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• Klik op OK en verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op OK om terug the keren naar het startscherm Creatie.

Stap 7: Creëer een actie 'Zonwering open bij wind'

• Klik op voeg een actie toe.
De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.

• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een duidelijke naam, bijvoorbeeld Zonwering open bij wind.
• Kies een locatie uit de keuzelijst.
• Voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.
• Klik op verder om naar het tabblad Spelers te gaan.
• Kies de zonwering als enige speler. Voeg geen input toe.
• Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan.
• Laat de zonwering opengaan in het startgedrag en verwijder het stopgedrag.

• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Klik op neen (automatisering).
• Klik op de windsensor om hem als voorwaardespeler aan de installatie toe te voegen. Hij wordt 

op het plan via een zwarte lijn verbonden met de actie.
• Vul de waarde aan die als voorwaarde geldt.
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• Bij de geavanceerde instellingen kies je het startgedrag als alle voorwaarden waar zijn en niets in 
alle andere gevallen.

• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug the keren naar het startscherm Creatie.

Stap 8: Creëer een actie ‘Zonwering ’s nachts dicht’

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een duidelijke naam, bijvoorbeeld Zonwering ’s nachts dicht.
• Kies een locatie uit de keuzelijst.
• Voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.
• Klik op verder om naar het tabblad Spelers te gaan.
• Kies de zonwering als speler. Voeg geen input toe.
• Klik op voeg een speler toe aan het plan en klik op virtuele output.
• Geef de virtuele output een naam, bv. Tijdsautomatisering zonwering.
• Kies een locatie uit de keuzelijst.
• Voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.
• Klik op ok om terug te keren naar het tabblad Spelers.
• Voeg de virtuele output toe als speler voor de actie
• Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan.
• Zet in het startgedrag de virtuele output Tijdsautomatisering zonwering actief samen met het 

sluiten van de zonwering en in het stopgedrag inactief samen met het openen van de zonwering.
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• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Klik op neen (automatisering).
• Klik op voeg een tijdsvoorwaarde toe.
• Laat de actie dagelijks starten om 20u en geef ze een duur van 12u.

• Klik op OK om terug te keren naar het tabblad Voorwaarden.
• Bij de Geavanceerde instellingen activeer je het startgedrag als de tijdsvoorwaarde waar is en 

het stopgedrag als de tijdsvoorwaarde niet waar is.

Je kunt de tijdsautomatisering verfijnen per dag of seizoen door een wekelijks of jaarlijks regime te kiezen 
in plaats van een dagelijks.
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• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug the keren naar het startscherm Creatie.

Stap 9: Creëer een actie ‘Zonwering automatisch open’

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een duidelijke naam, bijvoorbeeld Zonwering automatisch open.
• Kies een locatie uit de keuzelijst.
• Voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.
• Klik op verder om naar het tabblad Spelers te gaan.
• Kies de zonwering als speler. Voeg geen input toe.
• Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan.
• Laat de zonwering opengaan in het startgedrag en verwijder het stopgedrag.
• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Klik op neen (automatisering).
• Klik op de lichtsensor, de virtuele output Tijdsautomatisering zonwering en de virtuele 

output Bewoners afwezig om ze als voorwaardespelers aan de installatie toe te voegen. De 
inputs worden op het plan via een zwarte lijn verbonden met de actie.

• Vul per voorwaardespeler de waarden waarbij de zonwering gesloten moet worden
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·        

• Bij de Geavanceerde instellingen kies je het startgedrag als alle voorwaarden waar zijn en niets 
in alle andere gevallen.

• Klik op verder om naar het het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug the keren naar het startscherm Creatie.
• Ga naar Projectinformatie in de menubalk bovenaan om het project op te slaan.

5.18 Alarm en melding
• Alarm als pushbericht op smartphone bij beweging als niemand thuis is (zie pagina 375)
• Alarm of melding toevoegen (zie pagina 380)

5.18.1 Alarm als pushbericht op smartphone bij beweging als niemand thuis is

Situatie

Met de Niko Home Control programmeersoftware kun je een alarm voor om het even welke actie als pushbericht 
ontvangen op je touchscreen, smartphone of tablet.
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In dit voorbeeld laten we een alarm verschijnen op een smartphone als er beweging gedetecteerd wordt in de gang 
terwijl de bewoners afwezig zijn. We gebruiken hiervoor een bewegingsmelder als voorwaarde in combinatie met 
een virtuele output die de afwezigheid van de bewoners aangeeft.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat over een 
getekend of geüpload plan beschikt.

Stap 1: Creëer een alles-uitactie en voeg een bewegingsmelder toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op voeg een actie toe en maak een alles-uitactie waarbij een virtuele output de afwezigheid 

van de bewoners aangeeft (Klik hier 87voor meer informatie).

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen84  en daarna  Plan tekenen85  of  Upload een 
achtergrondbeeld86 als je nog geen project hebt.
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• Klik op voeg een input toe en selecteer een binnenbewegingsmelder. Geef het icoon een logische 
plaats op het grondplan. Geef de bewegingsmelder een naam en locatie.

• Klik op opslaan.
Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Creëer een actie die een alarm genereert

• Klik op voeg en actie toe. Geef de actie een naam zoals ‘beweging bij afwezigheid’ en een locatie.

• Klik op verder om naar het tabblad Spelers te gaan. Duid geen enkele speler aan.
• Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan. Standaard bestaat het basisgedrag uit 

een start- en een stopgedrag.
• Klik op voeg een melding of alarm toe in het startgedrag. Kies Alarm in de vervolgkeuzelijst links.

• Geef in het blauwe vakje rechts de tekst in die als alarm moet verschijnen in het pop-upbericht. In 
dit geval is dit ‘Beweging gedetecteerd in de gang’.

Verschil alarm – melding! Een alarm verschijnt als pushbericht op een touchscreen, smartphone of tablet 
waar de app op geïnstalleerd is. Een melding verschijnt in de lijst onder instellingen, om een melding te 
zien moet de klant zelf naar de lijst gaan.
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• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Voeg een voorwaarde toe, geef ze een naam en klik op nee (automatisering).
• Klik de virtuele output en de bewegingsmelder aan als spelers.
• Vul de waarheidstabel als volgt in:
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• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan en vervolgens op opslaan.
• Ga naar Projectinformatie in de menubalk bovenaan om het project op te slaan.

Stap 3: Voeg een smartphone toe

• Ga naar Creatie bovenaan in de menubalk bovenaan.
• Klik op het plusje op het smartphone-icoontje voor voeg een smartphone/tablet of touchscreen 

toe.

Deze stap is alleen nodig als er nog geen smartphone is toegevoegd aan het project.
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• Klik op OK.

De smartphone is nu toegevoegd aan het project. De software zal de pushberichten naar deze smartphone sturen.

Resultaat
De klant ziet een alarm verschijnen op zijn smartphone zodra er een beweging gedetecteerd is terwijl er niemand 
thuis is.

5.18.2 Alarm of melding toevoegen
• Alarm of melding toevoegen vanaf softwareversie 1.10 (zie pagina 380)
• Alarm of melding toevoegen voor softwareversie 1.10 (zie pagina 384)

Alarm of melding toevoegen vanaf softwareversie 1.10

Situatie

Vanaf Niko Home Control programmeersoftware versie 1.10 kun je alarmen en meldingen toevoegen aan het start- 
en stopgedrag van om het even welke actie (dus ook aan een actie die gestart wordt door een voorwaarde of 
tijdssturing). Voorheen kon je alarmen of meldingen enkel koppelen aan een actie die aangestuurd werd door een 
input.

In dit voorbeeld laten we een melding of alarm verschijnen als er beweging gedetecteerd wordt in de gang terwijl 
de bewoners afwezig zijn. We gebruiken hiervoor een bewegingsmelder als voorwaarde in combinatie met een 
virtuele output die de afwezigheid van de bewoners aangeeft.
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Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat over een 
getekend of geüpload plan beschikt.

Stap 1: Creëer een alles-uitactie en voeg een bewegingsmelder toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op voeg een actie toe en maak een alles-uitactie waarbij een virtuele output de afwezigheid 

van de bewoners aangeeft (Klik hier 91voor meer informatie).

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op voeg een input toe en selecteer een binnenbewegingsmelder. Geef het icoon een logische 

plaats op het grondplan. Geef de bewegingsmelder een naam en locatie.
• Klik op opslaan.

Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen88  en daarna  Plan tekenen89  of  Upload een 
achtergrondbeeld90 als je nog geen project hebt.
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Stap 2: Creëer een actie die een alarm genereert

• Klik op voeg en actie toe. Geef de actie een naam zoals ‘beweging bij afwezigheid’ en een locatie.

• Klik op verder om naar het tabblad Spelers te gaan. Duidt geen enkele speler aan.
• Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan. Standaard bestaat het basisgedrag uit 

een start- en een stopgedrag.
• Klik op voeg een melding of alarm toe in het startgedrag. Kies Alarm in de vervolgkeuzelijst links.

• Geef in het blauwe vakje rechts de tekst in die als alarm moet verschijnen in het pop-upbericht. In 
dit geval is dit ‘Beweging gedetecteerd in de gang’.

Verschil melding – alarm: een alarm verschijnt in een pop-upvenster van het touchscreen en van de 
smartphone of tablet waar de app in de voorgrond draait. Een melding wordt in de app en op het 
touchscreen toegevoegd aan de lijst van meldingen onder instellingen.
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• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Voeg een voorwaarde toe, geef ze een naam en klik op nee (automatisering).
• Klik de virtuele output en de bewegingsmelder aan als spelers.
• Vul de waarheidstabel als volgt in:
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• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan en vervolgens op opslaan.
• Ga naar Projectinformatie in de menubalk bovenaan om het project op te slaan.

Alarm of melding toevoegen voor softwareversie 1.10

Situatie

Met de Niko Home Control programmeersoftware kun je een alarm of melding bekijken op een smartphone.

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat over een 
getekend of geüpload plan beschikt.

Stap 1: Selecteer een actie

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op de actie waarvoor je een alarm of melding wilt instellen. Je ziet nu de naam en locatie van 

deze actie.

Stap 2: Voeg een melding of alarm toe

• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
• Klik op voeg een melding of alarm toe onderaan het scherm.

Een pop-up verschijnt.

• Selecteer in het linkerdeel van de pop-up of je een melding of alarm wil instellen. 
• Geef rechts de boodschap in die de klant zal zien verschijnen.
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• Klik op OK om terug te keren naar het basisgedrag van de actie.
• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan.

Resultaat

Het alarm of de melding is nu toegevoegd aan de actie.

5.19 Videobuitenpost
• Een deurslot, belactie, extra gong of bel toevoegen aan de toegangscontrole (zie pagina 386)
• Lamp knippert bij afgaan van de bel (zie pagina 430)

5.19.1 Een deurslot, belactie, extra gong of bel toevoegen aan de 
toegangscontrole

• Een deurslot, belactie, extra gong of bel toevoegen aan de toegangscontrole vanaf versie 1.10 (see 
page 387)

De melding zal standaard verstuurd worden wanneer de actie gestart wordt. Als je deze wil laten 
verschijnen wanneer de actie gestopt wordt, vink in de pop-up dan de optie  inverteren aan. 
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• Toevoegen van een deurslotactie vóór softwareversie 1.10 (zie pagina 397)
• Toevoegen van een extra gong bij toegangscontrole vóór softwareversie 1.10 (zie pagina 406)
• Manuele actie bij toegangscontrole vóór softwareversie 1.10 (zie pagina 413)
• Toevoegen van een extra beldrukknop bij toegangscontrole vóór softwareversie 1.10 (zie pagina 418)

Een deurslot, belactie, extra gong of bel toevoegen aan de toegangscontrole vanaf versie 1.10

Situatie

Vanaf versie 1.10 werden de functies voor toegangscontrole geïntegreerd in de programmeerlogica van de Niko 
Home Control programmeersoftware.

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt.

Stap 1: Functies voor toegangscontrole toevoegen

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen92  en daarna  Plan tekenen93  of  Upload een 
achtergrondbeeld94 als je nog geen project hebt.
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• Klik op voeg functies voor toegangscontrole toe.
Indien er nog geen touchscreen of smartphone/tablet in de installatie aanwezig is, verschijnt het 
volgende venster:
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• Selecteer het toestel dat in de installatie als binnenpost gebruikt zal worden: een touchscreen, 
een smartphone of tablet of beide.

• Klik op OK om het venster te sluiten en naar het tabblad deursloten te gaan.
Het icoon voor toegangscontrole verschijnt op het plan, samen met de iconen voor een 
touchscreen en/of smartphone of tablet. Geef ze een logische plaats op het grondplan.

Stap 2: Voeg een deurslot toe

• Klik in het tabblad Deursloten op voeg nog een ander geschakeld toestel toe.
• Sleep de output naar de correcte plaats op het plan.
• Geef de output een duidelijke naam, bv. Slot voordeur
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe indien de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het tabblad Deursloten.
• Klik de output aan om het aan de toegangscontrole te koppelen.

De output wordt op het plan via een oranje lijn verbonden met de toegangscontrole.

• Stel de gewenste tijdsduur in voor het activeren van het slot. De standaardduur is 5s.
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• Klik op verder om naar het tabblad Belacties te gaan.

Stap 3: Belacties toevoegen

Selecteer hier de oproepacties die moeten uitgevoerd worden wanneer een bezoeker aanbelt. Zo kan je 
bijvoorbeeld meteen het licht op de oprijlaan of in de hal aansteken om de bezoeker niet in het donker te laten 
binnenkomen. Je kunt hier alleen acties selecteren die:

• aangemaakt werden in de creatiefase
• een start- en/of stopgedrag en een output hebben
• gekoppeld werden met het touchscreen of de smartphone/tablet.

• Klik in het tabblad Belacties de actie(s) op het plan aan die je wilt koppelen aan de 
toegangscontrole.

Deze acties verschijnen niet op de bedienschermen van het touchscreen of de smartphone/tablet.
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• Klik op verder om naar het tabblad Gongs te gaan.

Stap 4: Gongs toevoegen

• Klik in het tabblad Gongs op voeg nog een ander geschakeld toestel toe.
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• Sleep de output naar de correcte plaats op het plan.
• Geef de output een duidelijke naam, bv. Gong voordeur
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe indien de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.

• Klik op opslaan om terug te keren naar het tabblad Gongs.
• Klik op de output in het plan om deze aan de toegangscontrole te koppelen.

De output wordt op het plan via een oranje lijn verbonden met de toegangscontrole.
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• Stel de gewenste tijdsduur in voor het activeren van het gong. De standaardduur is 5s.
• Klik op verder om naar het tabblad Belknoppen te gaan.
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Stap 5: Belknoppen toevoegen

• Klik in het tabblad Belknoppen op voeg nog een input toe.
• Sleep de input naar de correcte plaats op het plan.
• Geef de input een duidelijke naam, bv. Extra bel
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe indien de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.

• Klik op opslaan om terug te keren naar het tabblad Belknoppen.
• Klik op de input op het plan om deze aan de toegangscontrole te koppelen.

De input wordt op het plan via een oranje lijn verbonden met de toegangscontrole.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

• Ga naar Projectinformatie in de menubalk bovenaan om het project op te slaan.
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Toevoegen van een deurslotactie vóór softwareversie 1.10
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor je de Projectinformatie al ingevuld hebt en dat al over 
een getekend of geüpload plan beschikt.

Klik op Creatie.
Je gaat naar het startscherm van de stap Creatie:

Klik op voeg een output toe.
Volgend scherm verschijnt:
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Klik op andere geschakelde apparaten in de keuzelijst rechts op het scherm.
Volgend scherm verschijnt:



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  399

Geef de output een naam en locatie.

Klik op opslaan.
Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Klik op voeg een actie toe.
Volgend scherm verschijnt:

Geef de actie een naam. Start de naam met het prefix: #door#. Alleen dan verschijnt deze actie in het
toegangscontrolemenu van de applicatie, onder “deurslot selecteren”.
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Klik op verder.
Volgend scherm verschijnt:
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Klik op de output in het plan om deze aan de actie te koppelen.

Klik op verder.
Je gaat naar het tabblad basisgedrag:
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Standaard bestaat het basisgedrag uit een start- en een stopgedrag.

Verwijder het stopgedrag.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  403

Klik bij het startgedrag op voeg nog een element toe.
Selecteer als output het slot van de voordeur met als status uit en specificeer een vertragingstijd.
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Klik tweemaal op verder.

Klik op opslaan.
Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie:

Klik op het linker icoon onder Touchscreen en smartphone/tablet om een smartphone of tablet toe te voegen.
Volgend scherm verschijnt:
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Selecteer de aangemaakte deurslotactie (met als prefix: #door#) door op het plusteken ernaast te drukken.

Klik op opslaan.
Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Selecteer de actie op het plan, ga naar basisgedrag en klik op Gedrag van indicatieled.
Volgend scherm verschijnt:
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Selecteer in het pop-upscherm volgt de status van de geselecteerde output.

Klik op opslaan.
Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Ga naar de stap Projectinformatie om het project op te slaan.

Toevoegen van een extra gong bij toegangscontrole vóór softwareversie 1.10
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor je de Projectinformatie al ingevuld hebt en dat al over 
een getekend of geüpload plan beschikt.
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Klik op Creatie.

Je gaat naar het startscherm van de stap Creatie:

Klik op voeg een output toe.
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Klik op andere geschakelde apparaten in de keuzelijst rechts op het scherm.

Geef de output een naam en locatie.

Klik op opslaan.
Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Klik op voeg een actie toe.
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Geef de actie een naam. Start de naam met het prefix: #chim#.

Alleen dan verschijnt deze actie in het toegangscontrolemenu van de applicatie, onder “gong selecteren”.

Klik op verder.

Deze optie is enkel mogelijk indien er een Touchscreen2 gekoppeld is aan de installatie. Het kan enkel 
geprogrammeerd worden op de Touchscreen2.
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Volgend scherm verschijnt:

Klik op de output in het plan om deze aan de actie te koppelen.

Klik op verder.

Je gaat naar het tabblad basisgedrag:
Standaard bestaat het basisgedrag uit een start- en een stopgedrag.
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Verwijder het stopgedrag.

Klik bij het startgedrag op voeg nog een element toe.

Selecteer als output de gong van de voordeur met als status uit en specificeer een vertragingstijd.

Klik tweemaal op verder.
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Klik op opslaan.

Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie:

Klik op het linker icoon onder Touchscreen en smartphone/tablet om een smartphone of tablet toe te voegen.

Volgend scherm verschijnt:

Selecteer de aangemaakte actie (met als prefix: #chim#) door op het plusteken ernaast te drukken.

Klik op opslaan.
Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.
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Ga naar de stap Projectinformatie om het project op te slaan.

Manuele actie bij toegangscontrole vóór softwareversie 1.10

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor je de Projectinformatie al ingevuld hebt en dat al over 
een getekend of geüpload plan beschikt.

Klik op Creatie.
Je gaat naar het startscherm van de stap Creatie:

Klik op voeg een actie toe.
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Bij naam zet #call#... met de actie die je wil mogelijk maken in het toegangscontrolescherm

Klik op verder

Klik op voeg een extra output toe



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  415

Voeg hier de gewenste acties toe vb. extra poort, buitenverlichting,...

Geef de output een naam

Klik op opslaan

Klik op de output in het plan om deze aan de actie te koppelen.

klik op verder

Configureer de concrete actie verder zoals gewenst in de tab basisgedrag
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Klik op verder voor de tab voorwaarden

Klik op verder voor de tab tijdsautomatisering

Klik op opslaan.

Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.
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Klik op voeg een smartphone/tablet of touchscreen toe.

Opmerking! Indien je een smartphone/tablet toevoegt is ineens ook een touchscreen toegevoegd. 

Indien je enkel een  touchscreen toevoegt is de actie enkel beschikbaar op het touchscreen en niet op de tablet of 
smartphone.
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Klik op de actie om het touchscreen of smartphone aan deze actie te koppelen.

Klik op opslaan.
Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Ga naar de stap Projectinformatie om het project op te slaan.

Toevoegen van een extra beldrukknop bij toegangscontrole vóór softwareversie 1.10

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor je de Projectinformatie al ingevuld hebt en dat al over 
een getekend of geüpload plan beschikt.

Opmerking:  Deze actie is enkel noodzakelijk indien er een extra alleenstaande beldrukknop voorzien is 
los van de videobuitenpost.
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Klik op Creatie.
Je gaat naar het startscherm van de stap Creatie:

Klik op voeg een actie toe
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Bij naam zet #bell#... met bv. de naam v/d locatie waar de bel zich bevindt.

Klik op verder

Klik op voeg een extra input toe
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Voeg hier de gewenste input toe

Dit kan via een enkelvoudige drukknop (met led) of met een drukknopinterface achter een (bel)drukknop). De 
configuratie is min of meer gelijklopend.

In ons voorbeeld gebruiken we een drukknopinterface.
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Kies voor een viervoudige drukknop

Aangeraden is om de beldrukknop te linken met de rode en blauwe aansluiting

Klik op opslaan
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Geef de input een naam. 

klik op opslaan
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Klik op voeg een virtuele output toe

Geef eventueel een naam

Klik op OK
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Klik op de input in het plan om deze aan de actie te koppelen.

Kies 1 v/d 4 drukknoppen. Als u de beldrukknop hebt aangesloten aan rood en blauw selecteert u linksboven.

Opmerking!  Indien er met andere draden gekoppeld is kies de desbetreffende drukknop.
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Klik op de virtuele output om deze aan uw actie te koppelen 

Klik op verder voor tab basisgedrag
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In tab basisgedrag moet niets gewijzigd worden

Klik op verder

In tab voorwaarden moet niets gewijzigd worden

Klik op verder
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Klik op stop deze actie automatisch na een bepaalde tijd
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Bij deze actie stopt automatisch na vul je sec 1 in

Klik op opslaan

Klik op voeg een touchscreen toe

Opmerking! De actie  beldrukknop werkt enkel wanneer er een touchscreen in de installatie gelinkt is.
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Klik op de actie om het touchscreen aan de actie te koppelen

Klik op opslaan.
Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Ga naar de stap Projectinformatie om het project op te slaan.

5.19.2 Lamp knippert bij afgaan van de bel

Situatie
Dit stappenplan toont je hoe je in de Niko Home Control software kan instellen dat de lamp in de living, bij het 
afgaan van de bel, gedurende een bepaalde tijd aan en uit zal gaan.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt.
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Stap 1: Voeg een digitale sensor toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan. 

• Klik op voeg een input toe.
• Klik op digitale sensor in de keuzelijst in het rechter deelvenster. De input verschijnt in het plan.
• Sleep de digitale sensor naar de juiste plaats en geef haar een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst.

Klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen95  en daarna  Plan tekenen96  of  Upload een 
achtergrondbeeld97 als je nog geen project hebt.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 2: Voeg een virtuele output toe

• Klik op voeg een virtuele output toe. De virtuele output verschijnt als een vlag op het plan van de 
woning.

• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de virtuele output een duidelijke naam, bijvoorbeeld Staat het licht in de living aan?
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst.

Klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.
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• Klik op OK om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 3: Creëer een actie

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst.

Klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd is.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de lamp en de digitale sensor in het plan om ze te koppelen aan de actie.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
Het standaard basisgedrag voor het voorbeeld hieronder is juist.
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• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Geef de voorwaarde een duidelijke naam.
• Klik op ja (filter).
• Klik op de virtuele output om hem als voorwaardespeler aan de installatie toe te voegen.

De virtuele output wordt op het plan via een zwarte lijn verbonden met de actie.
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• Verwijder het stopgedrag.
• Klik op voeg nog een element toe.

Start de actie met lamp living uit, en eindig met lamp living aan.
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• Op deze manier voeg je het knippereffect toe.
• Klik op Neen naast het Ja gedrag.
• Klik op maak voorwaardelijk gedrag.
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• Begin hier met aan en eindig met uit.
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• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Resultaat
Ga nu verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.20 Bewegingsmelding
• Binnenbewegingsmelder licht en ventilator in kleine ruimte (zie pagina 440)
• Binnenbewegingsmelders in een lange gang (zie pagina 448)
• Minimelder voor dimbare buitenverlichting (zie pagina 455)
• Minimelder als afwezigheidsmelder gebruiken (zie pagina 465)
• Gevoeligheid van een minimelder aanpassen (zie pagina 476)

5.20.1 Binnenbewegingsmelder licht en ventilator in kleine ruimte

Situatie
In dit stappenplan wordt een binnenbewegingsmelder in een badkamer gekoppeld aan een lamp en een ventilator. 
De badkamer heeft een klein raam waardoor daglicht binnen kan komen. 
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Sartpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarin al verschillende inputs, outputs en acties zijn 
gedefinieerd. 

Stap 1: Voeg een binnenbewegingsmelder toe

• Klik op Creatie bovenaan op het scherm.
• Klik op voeg een input toe.
• Klik op binnenbewegingsmelder in de keuzelijst in het rechterdeel van het 

scherm. De input verschijnt in het plan.
• Sleep de binnenbewegingsmelder naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.
• Klik op wijzig basisinstellingen. Er verschijnt een pop-up venster.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen98  en daarna  Plan tekenen99  of  Upload een 
achtergrondbeeld100 als je nog geen project hebt, en voeg daarna inputs, outputs en acties toe.
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• Wijzig zo nodig de Uitschakelvertraging. 

• Klik op opslaan om de pop-up te sluiten.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Voeg een lamp en een geschakelde ventilator toe

• Klik op voeg een output toe.
• Klik op lamp in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. De lamp verschijnt in het plan.
• Sleep de lamp naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies uit de keuzelijst de locatie die je gebruikt hebt voor de binnenbewegingsmelder.
• Klik op geschakelde ventilator in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. De geschakelde 

ventilator verschijnt in het plan.
• Sleep de ventilator naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies uit de keuzelijst de locatie die je gebruikt hebt voor de binnenbewegingsmelder.

De uitschakelvertraging is de tijd tussen de laatst gedetecteerde beweging en de activering van 
het stopgedrag. De fabrieksinstelling van de uitschakelvertraging is 10 seconden en kan worden aangepast 
(bereik: 10 s – 59 min 59 s). 
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 3: Creëer een actie 'Lamp badkamer donker'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

output.
• Geef de actie een naam.
• Kies uit de keuzelijst de locatie die je ook gebruikt hebt voor de binnenbewegingsmelder.
• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan
• Klik op de lamp om hem te koppelen aan de actie.
• Klik op de binnenbewegingsmelder in het plan. Er verschijnen twee toepassingen.

Een binnenbewegingsmelder kan zowel licht meten als beweging detecteren en kan op twee manieren 
worden geprogrammeerd:  
bij beweging (donker)  als er natuurlijk daglicht in de ruimte aanwezig is en de output enkel moeten 
worden ingeschakeld als het donker is. 
bij beweging (licht & donker) als de output altijd moeten worden ingeschakeld, ongeacht het gemeten 
lichtniveau in de ruimte. 
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• Klik op de toepassing bij beweging (donker).
• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Omdat je een uitschakelvertraging hebt geprogrammeerd bij de basisinstellingen, hoef je op het 
tabblad basisgedrag geen vertraging bij het stopgedrag te programmeren. 

• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 4: Creëer een actie 'lamp badkamer licht en donker'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

output.
• Geef de actie een naam.
• Kies uit de keuzelijst de locatie die je ook gebruikt hebt voor de binnenbewegingsmelder.

De ventilator moet altijd draaien wanneer de badkamer gebruikt wordt, ook overdag wanneer het licht 
niet aan hoeft. Dit komt overeen met de toepassing bij beweging (licht & donker) . Het is niet mogelijk om 
de twee verschillende toepassingen van een binnenbewegingsmelder aan 1 actie te koppelen. Voor de 
ventilator moet een tweede actie worden gedefinieerd. 
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan. 
• Klik op de ventilator in het plan om hem te koppelen aan de actie.
• Klik op de binnenbewegingsmelder in het plan. 
• Er verschijnen twee toepassingen. De rechter toepassing bij beweging (donker) is grijs en kan 

niet meer worden geselecteerd omdat hij is toegewezen aan de lamp.
• Klik op de toepassing bij beweging (licht & donker). 
• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
• Voer bij stopgedrag zo nodig een vertraging in om ervoor te zorgen dat de ventilator door blijft 

draaien nadat het licht is uitgeschakeld.

• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.

Door de uitschakelvertraging en de vertraging in het stopgedrag van de ventilator hoeft geen 
tijdsautomatisering te worden gedefinieerd.

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 5: Bouw de kast op

• Klik op Kastopbouw bovenaan op het scherm. Je gaat naar het scherm Stel de kast samen.
• Klik op de kastnaam in het linkerdeel van het scherm.
• Het tabblad kasteigenschappen verschijnt.
• Klik op verder om naar het tabblad Vullen met modules te gaan.
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• Klik op schakelmodule (3x) 2E in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm.De software 
plaatst de module op de DIN-rail.
Deze schakelmodule stuurt de lamp in het toilet aan.

• Geef de schakelmodule een herkenbare naam.
• Klik op verder om naar het tabblad toewijzen te gaan.
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• Klik op de schakelmodule in de kast. De virtuele module verschijnt in het rechterdeel van het 
scherm.

• Klik op de lamp en de ventilator in het plan om ze te koppelen aan de schakelmodule.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  448

101 http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
102 http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
103 http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld

• Klik op opslaan.
De schakelmodule heeft nu nog maar één vrije uitgang.

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Kastopbouw.

Sluit nu je laptop met een UTP-kabel aan op de controller in de schakelkast.

Wacht enige minuten.

Je kunt nu verdergaan met de stap Realisatie (zie pagina 613).

5.20.2 Binnenbewegingsmelders in een lange gang

Situatie
Dit stappenplan toont hoe je verschillende binnenbewegingsmelders in een lange gang plaatst.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Stap 1: Voeg een input toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op voeg een input toe.
• Klik op binnenbewegingsmelder in de keuzelijst in het rechterdeel van het 

scherm. De input verschijnt in het plan.
• Sleep de binnenbewegingsmelder naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.

Als je de laptop niet aansluit op de installatie of niet lang genoeg wacht, krijg je bij de stap Realisatie de 
foutmelding ‘Could not find exactly 1 Controller (found 0).’



Herevalueer vóór het uploaden alle acties waarbij binnenbewegingsmelders betrokken zijn. Combineer 
binnenbewegingsmelders niet met andere manuele bedieningen (inputs) dan de knop op de 
binnenbewegingsmelder zelf, of met de alles-uitfunctie op dezelfde output. Beide 
programmeringen kunnen de correcte werking van de bewegingsmelder beïnvloeden en tot onverwacht 
gedrag leiden.



Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen101  en daarna  Plan tekenen102  of  Upload een 
achtergrondbeeld103 als je nog geen project hebt, en voeg daarna inputs, outputs en acties toe.
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• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 
eerder gedefinieerd is.

• Klik op wijzig basisinstellingen. Er verschijnt een pop-up venster.

• Wijzig zo nodig de Uitschakelvertraging. 

• Klik op opslaan om de pop-up te sluiten.
• Voeg op de hierboven beschreven manier zo veel binnenbewegingsmelders toe als nodig.

De uitschakelvertraging is de tijd tussen de laatst gedetecteerde beweging en de activering van 
het stopgedrag. De fabrieksinstelling van de uitschakelvertraging is 10 seconden en kan worden aangepast 
(bereik: 10 s – 59 min 59 s). 
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Voeg een lamp toe

• Klik op voeg een output toe.
• Klik op lamp in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. De lamp verschijnt in het plan.
• Sleep de lamp naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies uit de keuzelijst de locatie die je ook gebruikt hebt voor de binnenbewegingsmelders.
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Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 3: Creëer een actie

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.
• Kies uit de keuzelijst de locatie die je ook gebruikt hebt voor de binnenbewegingsmelder.
• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de lamp om hem te koppelen aan de actie.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Geef de voorwaarde een naam.

Omdat je een  uitschakelvertraging  hebt geprogrammeerd bij de  basisinstellingen , hoef je op het 
tabblad  basisgedrag  geen vertraging bij het stopgedrag te programmeren. 



Als je naast de lamp nog een output wilt koppelen die langer ingeschakeld moet blijven, voer dan 
voor deze tweede output een vertraging in bij het stopgedrag op het tabblad basisgedrag. Bijvoorbeeld 
een ventilator die nadat het licht is uitgegaan nog een minuut lang blijft ventileren. 
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• Klik op neen (automatisering).
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• Klik één voor één op de binnenbewegingsmelders in het plan om ze als voorwaardespelers te 
koppelen aan de actie.

Twee modes verschijnen.

• Kies de mode bij beweging (donker).

• Klik op verder.

• Wijzig de Geavanceerde instellingen door voor elke combinatie van binnenbewegingsmelders 
net zo vaak op de onderste regel te klikken tot het gewenste start- of stopgedrag gedefinieerd is.

Een binnenbewegingsmelder die vlakbij de voordeur hangt kan 's nachts mogelijk beïnvloed worden door 
binnenvallend licht van straatverlichting. Een binnenbewegingsmelder die achteraan in een gang hangt 
voorbij een hoek of bocht kan mogelijk overdag geen daglicht waarnemen dat door het raam van de 
voordeur binnenvalt. Houd hier rekening mee bij het kiezen van de mode en voeg eventueel een 
tijdsvoorwaarde toe om de werking te optimaliseren.



Wanneer een gebruiker door een lange gang loopt, kan het voorkomen dat de eerste bewegingsmelder die 
het licht inschakelde na verloop van tijd geen beweging meer detecteert. Om te voorkomen dat het licht 
uitgeschakeld wordt wanneer de initiële bewegingsmelder niets meer waarneemt, moet je de andere 
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• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Resultaat
Je kunt nu verdergaan met de stap Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613)

5.20.3 Minimelder voor dimbare buitenverlichting

Situatie
In dit stappenplan wordt een minimelder op het terras gekoppeld aan een dimbaar lichtcircuit. De bedoeling is om 
de verlichting in een lage stand te zetten van zodra het donker is en in een hoge stand te zetten als er beweging 
gedetecteerd wordt.

bewegingsmelders de actie ook individueel, of in combinatie met een andere bewegingsmelder, kunnen 
laten starten.  

Kies voor de lamp die wordt ingeschakeld door de binnenbewegingsmelders een schakelmodule 2E of 
schakelmodule 4E. De binnenbewegingsmelders zijn inputs en vereisen geen module in de schakelkast.  





Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  456

104 http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
105 http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
106 http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt.

Stap 1: Voeg een minimelder toe

• Klik op Creatie bovenaan op het scherm.

• Klik op voeg een input toe.
• Klik op minimelder in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt in het 

plan.
• Sleep de minimelder naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.
• Klik op wijzig basisinstellingen. Er verschijnt een pop-up venster.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen104  en daarna  Plan tekenen105  of  Upload een 
achtergrondbeeld106 als je nog geen project hebt.
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• Wijzig zo nodig de uitschakelvertraging, de gevoeligheid voor beweging en 
de lichtintensiteitsdrempel.

• Klik op opslaan om de pop-up te sluiten.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Voeg een dimbare lamp toe

• Klik op voeg een output toe.
• Klik op dimbare lamp in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt in 

het plan.
• Sleep de dimbare lamp naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.

De uitschakelvertraging is de tijd tussen de laatst gedetecteerde beweging en de activering van 
het stopgedrag. De fabrieksinstelling voor de uitschakelvertraging is 5 minuten, maar deze kan aangepast 
worden van 1 s tot 59 min 59 s.  
De gevoeligheid voor beweging wordt uitgelegd in  dit scenario (zie pagina 476). 
De lichtintensiteitsdrempel is de waarde die de melder hanteert om te schakelen tussen donker en licht. 
Een richtwaarde hiervoor is 100 lux. 
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 3: Creëer een actie 'dimverlichting lage stand'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.
• Kies de locatie van de dimbare lamp uit de keuzelijst.

Deze actie zal er voor zorgen dat de dimverlichting automatisch op 30% zal branden wanneer het donker 
wordt.





Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  459

• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de dimbare lamp in het plan om ze te koppelen aan de actie.

Dit soort automatiseringen bevat geen ingangen als spelers. Je beperkt je hier dus tot het selecteren van 
de uitgangen die aangestuurd moeten worden.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
• Verander bij startgedrag de intensiteit van de dimbare lamp naar 30%.
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• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Geef de voorwaarde een naam. Bijvoorbeeld Donker.

• Klik op neen (automatisering).

• Klik op de minimelder in het plan. Er verschijnen drie toepassingen.

Zorg ervoor dat je een duidelijke naam toevoegt voor de voorwaarde, zodat je deze bij eventuele latere 
aanpassingen meteen kan identificeren.



Je hebt geen ingangen toegevoegd aan deze actie, de klant kan de actie dus niet zelf starten.
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• Klik op de toepassing lichtsensor (rechts).
De minimelder wordt via een zwarte lijn met de actie verbonden. 

• Pas de instellingen van de voorwaardespeler aan naar < (kleiner dan) 100 lux.
• Pas de hysteresis aan naar bijvoorbeeld 120s.

• Onder geavanceerde instellingen vind je een tabel met alle mogelijke combinaties tussen de 
verschillende voorwaardespelers.

• Doorloop iedere kolom en klik op de knop onderaan om aan te geven wat er in dat geval dient te 
gebeuren. Je kan kiezen tussen start, stop of / (slash).De optie / (slash) betekent dat er niets hoeft 
te gebeuren.

• Zorg ervoor dat de actie start wanneer het donker is (ja) en stopt wanneer het licht is.

• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 4: Creëer een actie 'dimverlichting hoge stand'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.

Je kan deze parameters uiteraard zelf kiezen. De waarden die gebruikt worden in dit stappenplan zijn een 
richtlijn voor een goede werking van de melder.
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• Geef de actie een naam.
• Kies de locatie van de dimbare lamp uit de keuzelijst.

• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de dimbare lamp in het plan om ze te koppelen aan de actie.
• Klik op de minimelder in het plan. Er verschijnen twee toepassingen.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  464

• Klik op de toepassing bij beweging(alleen donker).
• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Omdat je een uitschakelvertraging geprogrammeerd hebt bij de basisinstellingen van de minimelder, hoef je op 
het tabblad basisgedrag geen vertraging te programmeren bij het stopgedrag. 

• Verander bij stopgedrag de intensiteit van de dimbare lamp naar 30%.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  465

• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Resultaat
Je kunt nu verder gaan met de stap Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.20.4 Minimelder als afwezigheidsmelder gebruiken

Situatie
In dit stappenplan wordt een lamp manueel aangeschakeld met een drukknop en wordt ze 
automatisch uitgeschakeld als er gedurende een bepaalde tijd geen beweging gedetecteerd wordt door een 
minimelder. Dit stappenplan werkt ook voor geschakelde stopcontacten, de programmatielogica is dezelfde.

Adresseren doe je op 2 manieren: via het MAC-adres of via plots lichtverschil, bv met behulp van een 
zaklamp of door afdekking.



Afwezigheid detecteren zonder voorgaande aanwezigheid is onmogelijk. Dit scenario zal dus enkel werken 
als de minimelder ook effectief iemand detecteert wanneer de actie gestart wordt. Wanneer er niemand 
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Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar al een lichtsturing aan is toegevoegd.

Stap 1: Voeg een minimelder toe

• Klik op Creatie bovenaan op het scherm.

• Klik op voeg een input toe.
• Klik op minimelder in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt in het 

plan.
• Sleep de minimelder naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.

gedetecteerd wordt bij het aansteken van het licht (bv als het licht vanop afstand aangestoken wordt met 
een smartphone terwijl er niemand in de ruimte is), zal de lamp ook niet automatisch uitgaan. 

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen107  en daarna  Plan tekenen108  of  Upload een 
achtergrondbeeld109 en daarna  Licht in- en uitschakelen (zie pagina 74) als je nog geen project hebt.
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• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 
eerder gedefinieerd is.

• Klik op wijzig basisinstellingen. Er verschijnt een pop-up venster.

• Wijzig zo nodig de uitschakelvertraging en de gevoeligheid voor beweging.

• Klik op opslaan om het pop-upvenster te sluiten.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Stap 2: Voeg een virtuele output toe 'Is er beweging'

• Klik op voeg een virtuele output toe. De virtuele output verschijnt als een vlag op het plan van de 
woning.

• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de virtuele output een duidelijke naam, bijvoorbeeld 'Is er beweging?'.

De uitschakelvertraging is de tijd tussen de laatst gedetecteerde beweging en de activering van 
het stopgedrag. De fabrieksinstelling van de uitschakelvertraging is 5 minuten en kan worden aangepast 
(bereik: 1 s – 59 min 59 s). In dit voorbeeld wordt de uitschakelvertraging op 10 minuten gezet. 
De gevoeligheid voor beweging wordt uitgelegd in  dit scenario (zie pagina 476). 
In dit scenario is de lichtintensiteitsdrempel niet van toepassing.
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• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 
gedefinieerd werd (bv. Living).

• Klik op OK om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 3: Creëer een actie, 'er is beweging'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.

Tip: gebruik ja-neenvragen zoals 'Is er beweging?' of 'Moet de lamp blijven branden?'.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de virtuele output in het plan om ze te koppelen aan de actie.
• Klik op de minimelder in het plan. Er verschijnen twee toepassingen.
• Klik op de toepassing bij beweging (licht & donker).
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Omdat je een uitschakelvertraging hebt geprogrammeerd bij de basisinstellingen van de minimelder, hoef je op 
het tabblad basisgedrag geen vertraging bij het stopgedrag te programmeren. 

• Het standaard start- en stopgedrag is correct. Je hoeft dit niet aan te passen.
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• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 4: Creëer een actie, 'lamp automatisch uitschakelen'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats.
• Geef de actie een naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst, of klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet 

eerder gedefinieerd is.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de lamp in het plan om ze te koppelen aan de actie.

Dit soort automatiseringen bevat geen ingangen als spelers. Je beperkt je hier dus tot het selecteren van 
de uitgangen die aangestuurd moeten worden.
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
• Verander hier het basisgedrag naar uitschakelen door op het pijltje te klikken in het kadertje van 

de vervolgkeuzelijst.
Een pop-upvenster opent.
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• Klik op OK om het pop-upvenster te sluiten.
• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Geef de voorwaarde een naam. Bijvoorbeeld 'er is geen beweging'.

Zorg ervoor dat je een duidelijke naam toevoegt voor de voorwaarde, zodat je deze bij eventuele latere 
aanpassingen meteen kan identificeren.
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• Klik op neen (automatisering).

• Klik op de virtuele output  in het plan om hem als voorwaardespeler te koppelen aan de actie.
De virtuele output wordt via een zwarte lijn met de actie verbonden. 

• Pas de instellingen van de voorwaardespeler aan naar = & inactief.
• Onder geavanceerde instellingen vind je een tabel met alle mogelijke combinaties tussen de 

verschillende voorwaardespelers.
• Doorloop iedere kolom en klik op de zwarte knop eronder om aan te geven wat er in dat geval 

dient te gebeuren. Je kan kiezen tussen start, stop of / (slash).De optie / (slash) betekent dat er 
niets hoeft te gebeuren.

• Zorg ervoor dat de actie start wanneer er geen beweging is (ja) en dat er niets gebeurt (/) als er 
beweging is.

Je hebt geen ingangen toegevoegd aan deze actie, de klant kan de actie dus niet zelf starten.
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• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Resultaat
Je kunt nu verder gaan met de stap Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.20.5 Gevoeligheid van een minimelder aanpassen

Situatie
Detectoren kunnen soms ongewenst detecteren of soms onvoldoende detecteren. In deze guide wordt uitgelegd 
hoe je de gevoeligheid en het detectiebereik kan aanpassen.

Er zijn twee manieren om dit te doen: met de Niko Home Control programmeersoftware of met behulp van een 
'afschermkapje'.

Adresseren doe je op 2 manieren: via het MAC-adres of via plots lichtverschil, bv met behulp van een 
zaklamp of door afdekking.
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Startpunt
Detectiebereik aanpassen:

Gevoeligheid aanpassen:

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar al inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Stap 1: Pas de sensorgevoeligheid aan.

• Klik op Creatie bovenaan op het scherm.

De minimelder wordt geleverd met een 'afschermkapje'. Dit kapje kan op de melder geplaatst worden 
zodat de helft van de lens afgedekt is. Dit heeft tot gevolg dat de melder over een gewenst gebied wel 
beweging zal detecteren, maar over een ander gebied niet. Dit kan handig zijn om te voorkomen dat het 
licht in de tuin zou aangaan als de buren bezoek hebben.



Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen110  en daarna  Plan tekenen111  of  Upload een 
achtergrondbeeld112 als je nog geen project hebt.
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• Klik op de minimelder in het plan waarvan je de gevoeligheid wilt aanpassen.
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• Pas de gevoeligheid voor beweging aan. Je kan kiezen tussen hoog, gemiddeld hoog, gemiddeld 
laag en laag.

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm van de stap Creatie.

Resultaat
De gevoeligheid voor beweging van de melder is nu aangepast.

5.21 Energie
• Water- en gasmeting met pulsteller (zie pagina 480)
• Elektriciteitsmeting op ecodisplay (zie pagina 498)

De gevoeligheid van beweging staat voor het detectiegebied van de melder, hoe groter het detectiegebied, 
hoe hoger de gevoeligheid voor beweging. Standaard staat de gevoeligheid op hoog. Als je merkt dat de 
melder te vaak detecteert, kan je de gevoeligheid verlagen. Wanneer je merkt dat de melder niet genoeg 
detecteert, kan je de gevoeligheid verhogen.
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5.21.1 Water- en gasmeting met pulsteller
• Water- en gasmeting vanaf softwareversie 1.9 (zie pagina 480)
• Water- en gasmeting vóór softwareversie 1.9 (zie pagina 489)

Water- en gasmeting vanaf softwareversie 1.9

Situatie

Dit stappenplan toont hoe je een water- en gasmeting kan toevoegen aan je installatie in de Niko Home Control 
software vanaf versie 1.9.

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Stap 1: Voeg een watermeting toe

• Ga naar het tabblad creatie in het menu bovenaan het scherm.

voor vorige software versies ouder dan 1.9 bekijk  Water- en gasmeting vóór softwareversie 1.9 (zie pagina 
489)



Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen113  en daarna  Plan tekenen114  of  Upload een 
achtergrondbeeld115 als je nog geen project hebt.
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• Klik op voeg een input toe.
• Klik op watermeting in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt op 

het plan.
• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de input een duidelijke naam.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.
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• Klik op wijzig basisinstellingen. Een pop-up verschijnt.
• Geef een duidelijke naam op ecodisplay. Deze naam wordt weergegeven op de ecodisplay en is 

gelimiteerd tot 14 karakters. Indien je hier geen naam invult verschijnt op de ecodisplay enkel het 
icoon om de meting aan te duiden en niet een naam.

• Geef aan of het om een globale meting of een submeting van het verbruik gaat. Per installatie 
kunnen tot 5 watermetingen aangemaakt worden, maar is maar 1 globale meting voor water 
mogelijk. Stel de gewenste schaal van de meting in.

Tip: controleer de naam op het ecodisplay, sommige karakters zijn minder goed leesbaar of teveel 
karakters maken het onoverzichtelijk



Meting keuzes: Globale meting wordt weergegeven als totaal op het ecodisplay, het touchscreen en in de 
app. Submetingen worden afzonderlijk getoond. 
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• Klik op opslaan om de pop-up te sluiten.
• Klik op opslaan. Watermeting wordt bewaard.

Stap 2: Voeg een gasmeting toe

• Klik op gasmeting in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt op het 
plan.

• Sleep het icoon naar de juiste plaats op het plan.
• Geef de input een duidelijke naam.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.
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• Klik op wijzig basisinstellingen. Een pop-up verschijnt.
• Geef een duidelijke naam op ecodisplay. Deze naam wordt weergegeven op de ecodisplay en is 

gelimiteerd tot 14 karakters. Indien je hier geen naam invult verschijnt op de ecodisplay enkel het 
icoon om de meting aan te duiden en niet een naam. 

• Geef aan of het om een globale meting of een submeting van het verbruik gaat. Per installatie 
kunnen tot 5 gasmetingen aangemaakt worden, maar is maar 1 globale meting voor gas 
mogelijk. Stel de gewenste schaal van de meting in.

Tip: controleer de naam op het ecodisplay, sommige karakters zijn minder goed leesbaar of teveel 
karakters maken het onoverzichtelijk



Meting keuzes: Globale meting wordt weergegeven als totaal op het ecodisplay, het touchscreen en in de 
app. Submetingen worden afzonderlijk getoond.
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• Klik op opslaan om de pop-up te sluiten.
• Klik op opslaan. Gasmeting wordt bewaard.

Stap 3: Voeg een ecodisplay toe

• Klik op ecodisplay in de keuzelijst om deze toe te voegen aan de installatie.
• Het icoon verschijnt op het plan.
• Sleep het icoon naar de juiste plaats op het plan.
• Geef de input een duidelijke naam.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.
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• Klik op wijzig basisinstellingen.
• Een pop-up verschijnt.

Kies voor mode standaard indien je enkel de globale metingen op het ecodisplay wil tonen. Dit zijn tevens 
de metingen zoals in installaties met softwareversies ouder dan 1.9 getoond werden.
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Kies voor  mode manueel indien je een selectie van alle metingen wil weergeven op het ecodisplay. Je 
selecteert hiervoor de gewenste energiemeting in de bovenste lijst door op het kruisje van het bovenste 
venster te klikken. Daarna klik je op + om deze meting aan de lijst eronder toe te voegen. Maximum 10 
metingen kunnen aan deze lijst toegevoegd worden en dus per ecodisplay getoond worden. Je kan de 
volgorde van een meting in de lijst wijzigen door op de pijltjes ernaast te klikken en te verslepen of je kan 
een meting uit de lijst verwijderen door op het rode kruisje te klikken.



Indien je nadien terug de mode standaard aanklikt, blijven de instellingen die onder de mode manueel 
waren aangemaakt in de achtergrond wel bewaard. Ze gaan niet verloren en er wordt opnieuw 
geselecteerd op het moment je opnieuw de mode manueel aanklikt. 
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het basisscherm van de stap Creatie.
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Resultaat

Ga nu verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie. (zie pagina 613)

Water- en gasmeting vóór softwareversie 1.9

Situatie

Dit stappenplan toont hoe je een water- en gasmeting kan toevoegen aan je installatie in de Niko Home Control 
software vanaf versie 1.9.

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Stap 1: Voeg een watermeting toe

• Ga naar het tabblad creatie in het menu bovenaan het scherm.

Voeg voor de watermeting een  pulsteller toe aan de afbeelding van de samen te stellen kast. In het 
tabblad  toewijzen verbind je de  watermeting met één van de uitgangen van de  pulsteller.



voor vorige software versies ouder dan 1.9 bekijk  Water- en gasmeting vóór softwareversie 1.9 (zie pagina 
480)



Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen116  en daarna  Plan tekenen117  of  Upload een 
achtergrondbeeld118 als je nog geen project hebt.
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• Klik op voeg een input toe.
• Klik op watermeting in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt op 

het plan.
• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de input een duidelijke naam.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.
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• Klik op wijzig basisinstellingen. Een pop-up verschijnt.
• Geef een duidelijke naam op ecodisplay. Deze naam wordt weergegeven op de ecodisplay en is 

gelimiteerd tot 14 karakters. Indien je hier geen naam invult verschijnt op de ecodisplay enkel het 
icoon om de meting aan te duiden en niet een naam.

Tip: controleer de naam op het ecodisplay, sommige karakters zijn minder goed leesbaar of teveel karakters maken 
het onoverzichtelijk

• Geef aan of het om een globale meting of een submeting van het verbruik gaat. Per installatie 
kunnen tot 5 watermetingen aangemaakt worden, maar is maar 1 globale meting voor water 
mogelijk. Stel de gewenste schaal van de meting in.

Meting keuzes: Globale meting wordt weergegeven als totaal op het ecodisplay, het touchscreen en in de app. 
Submetingen worden afzonderlijk getoond. 



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  492

• Klik op opslaan om de pop-up te sluiten.
• Klik op opslaan. Watermeting wordt bewaard.

Stap 2: Voeg een gasmeting toe

• Klik op gasmeting in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. Het icoon verschijnt op het 
plan.

• Sleep het icoon naar de juiste plaats op het plan.
• Geef de input een duidelijke naam.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.
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• Klik op wijzig basisinstellingen. Een pop-up verschijnt.
• Geef een duidelijke naam op ecodisplay. Deze naam wordt weergegeven op de ecodisplay en is 

gelimiteerd tot 14 karakters. Indien je hier geen naam invult verschijnt op de ecodisplay enkel het 
icoon om de meting aan te duiden en niet een naam. 

Tip: controleer de naam op het ecodisplay, sommige karakters zijn minder goed leesbaar of teveel karakters maken 
het onoverzichtelijk

• Geef aan of het om een globale meting of een submeting van het verbruik gaat. Per installatie 
kunnen tot 5 gasmetingen aangemaakt worden, maar is maar 1 globale meting voor gas 
mogelijk. Stel de gewenste schaal van de meting in.

Meting keuzes: Globale meting wordt weergegeven als totaal op het ecodisplay, het touchscreen en in de app. 
Submetingen worden afzonderlijk getoond.
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• Klik op opslaan om de pop-up te sluiten.
• Klik op opslaan. Gasmeting wordt bewaard.

Stap 3: Voeg een ecodisplay toe

• Klik op ecodisplay in de keuzelijst om deze toe te voegen aan de installatie.
• Het icoon verschijnt op het plan.
• Sleep het icoon naar de juiste plaats op het plan.
• Geef de input een duidelijke naam.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.
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• Klik op wijzig basisinstellingen.
• Een pop-up verschijnt.

Kies voor mode standaard indien je enkel de globale metingen op het ecodisplay wil tonen. Dit zijn tevens de 
metingen zoals in installaties met softwareversies ouder dan 1.9 getoond werden.
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Kies voor mode manueel indien je een selectie van alle metingen wil weergeven op het ecodisplay. Je selecteert 
hiervoor de gewenste energiemeting in de bovenste lijst door op het kruisje van het bovenste venster te klikken. 
Daarna klik je op + om deze meting aan de lijst eronder toe te voegen. Maximum 10 metingen kunnen aan deze lijst 
toegevoegd worden en dus per ecodisplay getoond worden. Je kan de volgorde van een meting in de lijst wijzigen 
door op de pijltjes ernaast te klikken en te verslepen of je kan een meting uit de lijst verwijderen door op het rode 
kruisje te klikken.
Indien je nadien terug de mode standaard aanklikt, blijven de instellingen die onder de mode manueel waren 
aangemaakt in de achtergrond wel bewaard. Ze gaan niet verloren en er wordt opnieuw geselecteerd op het 
moment je opnieuw de mode manueel aanklikt. 
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het basisscherm van de stap Creatie.
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Resultaat

Ga nu verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.21.2 Elektriciteitsmeting op ecodisplay
• Elektriciteitsmeting op ecodisplay vanaf softwareversie 1.9 (zie pagina 498)
• Elektriciteitsmeting op ecodisplay voor softwareversie 1.9 (zie pagina 504)

Elektriciteitsmeting op ecodisplay vanaf softwareversie 1.9

Situatie

Dit stappenplan toont hoe je een elektriciteitsmeting kan toevoegen aan je installatie in de Niko Home Control 
software vanaf versie 1.9.

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Stap 1: Voeg een elektriciteitsmeting toe

• Ga naar Creatie in het menu bovenaan het scherm.

Voeg voor de watermeting een  pulsteller toe aan de afbeelding van de samen te stellen kast. In het 
tabblad  toewijzen verbind je de  watermeting met één van de uitgangen van de  pulsteller.



voor vorige software versies ouder dan 1.9 bekijk  Elektriciteitsmeting op ecodisplay vóór 
softwareversie 1.9 (zie pagina 504)



Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen119  en daarna  Plan tekenen120  of  Upload een 
achtergrondbeeld121 als je nog geen project hebt.
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• Klik op voeg een input toe. Je ziet nu links het plan van de woning en rechts een keuzelijst.
• Klik op elektriciteitsmeting in de keuzelijst. Het icoon verschijnt op het plan.
• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de input een duidelijke naam.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.
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• Klik op wijzig basisinstellingen. Een pop-up verschijnt.
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• Geeft een duidelijke naam op ecodisplay. Deze naam wordt weergegeven op de ecodisplay en is 
gelimiteerd tot 14 karakters. Indien je hier geen naam invult verschijnt op de ecodisplay enkel het 
icoon om de meting aan te duiden en niet een naam. 

• Geef aan of het om een globale meting, een submeting van het verbruik of een submeting van de 
opbrengst gaat. Per installatie is maar 1 globale meting voor elektriciteit mogelijk. Bepaal ook 
het type van de meting, een- of driefasig. Voor een driefasige meting zal in de kast een 
meetmodule elektriciteit met 3 kanalen nodig zijn en zijn met 1 toewijzing daaraan alle contacten 
bezet. 

• Bij de meetmodule elektriciteit (1 en 3 kanalen) zit standaard een type stroomklem 63A 
bijgeleverd. Indien je een type stroomklem 120A hebt, dien je dit hier te selecteren. 

• Klik op opslaan om de pop-up te sluiten.
• Klik op opslaan. Elektriciteitsmeting wordt bewaard.

Stap 2: Voeg een ecodisplay toe

• Klik op voeg een input toe. Je ziet nu rechts een keuzelijst.
• Klik op ecodisplay in de keuzelijst. Het icoon verschijnt op het plan.
• Sleep het icoon naar de juiste plaats op het plan.
• Geef de input een duidelijke naam.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.

Tip: controleer de naam op het ecodisplay, sommige karakters zijn minder goed leesbaar of teveel 
karakters maken het onoverzichtelijk



Meting keuzes: Globale meting wordt weergegeven als totaal op het ecodisplay, het touchscreen en in de 
app. Submetingen worden afzonderlijk getoond. Een opbrengst meting is bijvoorbeeld van zonnepanelen. 
Deze worden altijd als negatieve waarden getoond ten opzichten van de andere metingen.



Type meting; Afhankelijk van de elektrische installatie dient een- of driefasig gemeten te worden. Een 
verschillende module is hier voor nodig. Ook is het mogelijk metingen in te lezen via pulstelling.
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• Klik op wijzig basisinstellingen. Een pop-up verschijnt.

Kies voor  mode standaard indien je enkel de globale metingen op het ecodisplay wil tonen. Dit zijn tevens 
de metingen zoals in installaties met softwareversies ouder dan 1.9 getoond werden.
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Kies voor  mode manueel indien je een selectie van alle metingen wil weergeven op het ecodisplay. Je 
selecteert hiervoor de gewenste energiemeting in de bovenste lijst door op het kruisje van het bovenste 
venster te klikken. Daarna klik je op + om deze meting aan de lijst eronder toe te voegen. Maximum 10 
metingen kunnen aan deze lijst toegevoegd worden en dus per ecodisplay getoond worden. Je kan de 
volgorde van een meting in de lijst wijzigen door op de pijltjes ernaast te klikken en te verslepen of je kan 
een meting uit de lijst verwijderen door op het rode kruisje te klikken.



Indien je nadien terug de  mode standaard aanklikt, blijven de instellingen die onder de mode manueel 
waren aangemaakt in de achtergrond wel bewaard. Ze gaan niet verloren en er wordt opnieuw 
geselecteerd op het moment je opnieuw de mode manueel aanklikt. 
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Klik op opslaan om terug te keren naar het beginscherm van de stap Creatie.

Resultaat

Ga nu verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

De keuze voor de module in de kast is afhankelijk van het type van de meting.       
- Eenfasig: Meetmodule elektriciteit met 1 kanaal of 3 kanalen.
- Driefasig: Meetmodule elektriciteit met 3 kanalen.
- Puls: Pulsteller.

Elektriciteitsmeting op ecodisplay voor softwareversie 1.9
Dit stappenplan laat je zien hoe je een elektriciteitsmeting kan toevoegen aan je installatie in de Niko Home Control 
software.

Energiesoftware voor PC en MAC; Met de energiesoftware verwerft de bewoner inzicht in het elektriciteits-, 
gas- en waterverbruik alsook de productie van fotovoltaïsche zonnepanelen. Meer informatie en download 
op onze website:  http://www.niko.eu/nlbe/niko/producten/niko-home-control/apps-voor-de-gebruiker



voor software versie 1.9 of later zijn er extra mogelijkheden, bekijk  Elektriciteitsmeting op ecodisplay 
vanaf softwareversie 1.9 (zie pagina 498).



http://www.niko.eu/nlbe/niko/producten/niko-home-control/apps-voor-de-gebruiker
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122 http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
123 http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
124 http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Doorloop de stappen in Nieuw project toevoegen122 en daarna Plan tekenen123 of Upload een 
achtergrondbeeld124 als je nog geen project hebt.

Ga naar Creatie in het menu bovenaan het scherm.

Klik op voeg een input toe.

Je ziet nu links het plan van de woning en rechts een keuzelijst.

Klik op elektriciteitsmeting in de keuzelijst.

Het icoon verschijnt op het plan.

http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
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Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.

Geef de input een duidelijke naam.

Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.

Klik op wijzig basisinstellingen.

Een pop-up verschijnt.
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Geef aan of het om een globale meting, een submeting van het verbruik of een submeting van de opbrengst gaat. 
Bepaal ook het type van de meting.

Klik op opslaan. 

De pop-up sluit.

Klik op opslaan.

Elektriciteitsmeting wordt bewaard.

Klik op voeg een input toe.

Je ziet nu rechts een keuzelijst.

Meting keuzes; Globale meting wordt weergegeven als totaal op het ecodisplay, het touchscreen en in de 
app. Submetingen worden afzonderlijk getoond. Een opbrengst meting is bijvoorbeeld van zonnepanelen. 
Deze worden altijd als negatieve waarden getoond ten opzichten van de andere metingen.



Type meting; Afhankelijk van de elektrische installatie dient een- of drie fazig gemeten te worden. Een 
verschillende module is hier voor nodig. Ook is het mogelijk metingen in te lezen via puls telling.
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Klik op ecodisplay in de keuzelijst.

Het icoon verschijnt op het plan.

Sleep het icoon naar de juiste plaats op het plan.

Geef de input een duidelijke naam.

Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.
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125 http://guide.niko.eu/nl/realisatie/modules-en-bedieningen-adresseren

Klik op opslaan.

Je keert terug naar het beginscherm van de stap Creatie.

Ga nu verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en 125Realisatie (zie pagina 613).

5.22 Overige functies
• Drukknop zonder indicatieled vervangen door drukknop met led (of omgekeerd) (zie pagina 510)
• Acties verwisselen tussen twee toetsen (zie pagina 512)
• Voorwaarden en virtuele outputs (zie pagina 514)
• CO2-sensor (zie pagina 523)

De keuze voor de module in de kast is afhankelijk van het  type van de meting.        
-  Eenfasig: Meetmodule elektriciteit met 1 kanaal of 3 kanalen.
-  Driefasig: Meetmodule elektriciteit met 3 kanalen.
-  Puls: Pulsteller.



Energiesoftware voor PC en MAC; Met de energiesoftware verwerft de bewoner inzicht in het elektriciteits-, 
gas- en waterverbruik alsook de productie van fotovoltaïsche zonnepanelen. Meer informatie en download 
op onze website:  http://www.niko.eu/nlbe/niko/producten/niko-home-control/apps-voor-de-gebruiker



http://guide.niko.eu/nl/realisatie/modules-en-bedieningen-adresseren
http://guide.niko.eu/nl/realisatie/modules-en-bedieningen-adresseren
http://www.niko.eu/nlbe/niko/producten/niko-home-control/apps-voor-de-gebruiker
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• Indicatieled van een knop constant uit (zie pagina 536)
• Een analoge sensor toevoegen (zie pagina 549)
• Analoge stuurmodule 0-10 V of 1-10 V toevoegen (zie pagina 557)
• RF Easywave drukknoppen/bedieningen toevoegen (zie pagina 565)
• Indicatieled continu laten branden (zie pagina 576)
• Handleiding NHC Nikobus interface (zie pagina 581)

5.22.1 Drukknop zonder indicatieled vervangen door drukknop met led (of 
omgekeerd)

Situatie
Dit stappenplan toont hoe je een drukknop zonder indicatieled snel en eenvoudig vervangt door een drukknop met 
indicatieled. Als voorbeeld vervangen we de enkelvoudige lichtbediening van het terras.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar al inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Stap 1: Selecteer de drukknop die je wil vervangen

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
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• Gebruik een van de volgende mogelijkheden:
• Klik in het plan op de drukknop die je wil vervangen.

of
• Open de lijstweergave links bovenaan en klik op de drukknop die je wil vervangen.

De geselecteerde drukknop is uitgelicht in het plan en rechts zie je de gegevens van de drukknop.

Stap 2: Vervang de drukknop zonder led
• Klik bij de gegevens van de drukknop op vervangen door enkelvoudige drukknop met led. In 

het plan is de geselecteerde drukknop nu vervangen door een drukknop met led.

• Klik onderaan rechts op opslaan.

In dit voorbeeld vervangen we een enkelvoudige drukknop. Je kunt op dezelfde wijze ook meervoudige 
drukknoppen vervangen door meervoudige drukknoppen met led.



Vergeet niet om de nieuwe drukknop ter plaatse te adresseren!
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Stap 3: Vervang een drukknop met led door een drukknop zonder led

• Selecteer de drukknop die je wil vervangen (zie hierboven).
• Klik bij de gegevens van de drukknop op vervangen door een enkelvoudige drukknop. In het 

plan is de geselecteerde drukknop met led nu vervangen door een drukknop zonder led.
• Klik onderaan rechts op opslaan.

Resultaat
De drukknop zonder led is vervangen door een drukknop met led (of omgekeerd).

5.22.2 Acties verwisselen tussen twee toetsen

Situatie
Dit stappenplan toont hoe je de acties verbonden aan twee verschillende toetsen verwisselt. Dat kunnen twee 
toetsen op dezelfde input zijn, of twee verschillende inputs. Als voorbeeld verwisselen we de actie verbonden aan 
de linkse benedentoets van een viervoudige drukknop waaraan geen actie verbonden is, met de rechtse 
benedentoets ('Alle lichten').

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar al inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Stap 1: Selecteer de toetsen die je wil wisselen

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik in het rechterdeelvenster onder Spelers op verwissel twee inputs.

Vergeet niet om de nieuwe drukknop ter plaatse te adresseren!
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• Het popupscherm Inputs verwisselen verschijnt.

• Selecteer de eerste input die je wil verwisselen in de lijst op het popupscherm.

• De geselecteerde input wordt uitgelicht en er verschijnt een tweede lijst met inputs.
• Selecteer de input waarmee je wil verwisselen in de rechtse lijst.

Bij meervoudige drukknoppen is via een icoontje aangegeven over welke toets het gaat.

Inputs waaraan een actie verbonden is, worden gevolgd door het informatie-icoontje (een schuine i in een 
cirkel). Als je met je cursor over dat icoontje beweegt, zie je welke actie aan de input verbonden is.
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Stap 2: Verwissel de toetsen

• Klik onderaan op verwisselen.
• Wil je nog inputs verwisselen? Herhaal dan de vorige stappen.
• Ben je klaar? Klik op sluiten.

Resultaat
De acties verbonden aan de toetsen zijn verwisseld. De actie 'Alle lampen' is nu verbonden met de linkse 
benedentoets, aan de rechtse benedentoets is er geen actie meer verbonden.

5.22.3 Voorwaarden en virtuele outputs

Situatie
Dit stappenplan geeft meer uitleg over het gebruik van voorwaarden en virtuele outputs in een installatie. We 
programmeren hierbij een installatie waarbij het geschakeld stopcontact van de televisie automatisch geactiveerd 
zal worden als de dimbare lamp van de living aangaat.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Je ziet alleen inputs die in aanmerking komen voor verwisseling.
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126 http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
127 http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
128 http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld

Stap 1: Creëer een eerste actie, "dimbare lamp"

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een duidelijke naam, bijvoorbeeld “Dimbare lamp living actief”.

• Kies een locatie uit de keuzelijst.
Voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.

• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

Stap 2: Voeg een virtuele output toe aan “dimbare lamp”

• Klik op voeg een virtuele output toe. De virtuele output verschijnt als een vlag op het plan van de 
woning.

• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de virtuele output een duidelijke naam, bijvoorbeeld “Dimbare lamp living actief.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen126  en daarna  Plan tekenen127  of  Upload een 
achtergrondbeeld128 als je nog geen project hebt.



http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
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• Kies een locatie uit de keuzelijst.
Voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.

• Klik op OK om terug te keren naar het tabblad spelers.

Stap 3: Bepaal het basisgedrag van “dimbare lamp”

• Klik op de virtuele output om die als speler aan de actie toe te voegen. De output wordt met de 
actie verbonden. 

• Klik op verder  om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
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• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.

Stap 4: Voeg een voorwaarde toe aan “dimbare lamp”

• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Klik op neen (automatisering).
• Klik op de dimbare lamp om hem als voorwaardespeler aan de installatie toe te voegen.

De dimbare lamp wordt op het plan via een zwarte lijn verbonden met de actie.

Het standaard basisgedrag voor dit voorbeeld is juist. De virtuele output moet een positief signaal 
uitzenden als de dimbare lamp in de living brandt. Het signaal moet negatief zijn als de lamp niet brandt.
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• Stel de gewenste instellingen in voor de voorwaardespeler en het effect op de andere speler(s).
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Klik op verder.

• Je gaat naar het tabblad tijdsautomatisering. 
• Klik op opslaan om terug the keren naar het startscherm Creatie.

Stap 5: Creëer een tweede actie “stopcontact televisie”

• Klik op voeg een actie toe.
De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.

• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een duidelijke naam, bijvoorbeeld “Stopcontact televisie”.
• Kies een locatie uit de keuzelijst.

Voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.

• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

Stap 6: Voeg een output toe aan “stopcontact televisie”

• Klik op het stopcontact om het als speler aan de actie toe te voegen.
De output wordt op het plan met de actie verbonden.

• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Stap 7: Bepaal het basisgedrag van “stopcontact televisie“.
Het standaardbasisgedrag is voor dit voorbeeld juist:
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Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.

Stap 7: Voeg een voorwaarde toe aan “stopcontact televisie“.

• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Geef de voorwaarde een duidelijke naam, bijvoorbeeld “Dimbare lamp living actief”.

In dit voorbeeld willen we dat het stopcontact geactiveerd wordt, wanneer de dimbare lamp actief 
is. De virtuele output die we hebben aangemaakt zal een positief signaal geven wanneer de lamp 
brandt. We gebruiken deze virtuele output dus als voorwaardespeler bij deze actie.
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• Klik op neen (automatisering).
• Klik op de virtuele output om hem als voorwaardespeler aan de actie te koppelen. De virtuele 

output wordt nu op het plan via een zwarte lijn met de actie verbonden.
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• Klik op verder  om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar Creatie.
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Resultaat
Ga nu verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.22.4 CO2-sensor

Situatie
Dit stappenplan laat je zien hoe je een CO2-sensor programmeert. We zorgen ervoor dat wanneer er overdag een 
bepaalde hoeveelheid CO2 gemeten wordt, er een binnensirene zal afgaan. Wanneer dit ’s nachts gebeurt, zal de 
sirene afgaan, maar zullen ook de lampen ingeschakeld en de rolluiken geopend worden. Via een enkelvoudige 
drukknop kan de sirene uitgeschakeld worden.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.
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129 http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
130 http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
131 http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld

Stap 1: Creëer een actie, "CO2-sensor"

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

• Klik op voeg een actie toe.

De actie verschijnt als tekstballon in het plan.

• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats
• Geef de actie een naam.
• Kies de locatie van de actie uit de keuzelijst.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen129  en daarna  Plan tekenen130  of  Upload een 
achtergrondbeeld131 als je nog geen project hebt.



Indien je een nieuwe actie wilt toevoegen, klik op  voeg een locatie toe.

http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

Stap 2: Voeg een output toe aan "CO2-sensor"

• Klik op voeg een extra output toe om de binnensirene toe te voegen.
• Klik op andere geschakelde apparaten in de keuzelijst in het deelvenster rechts.

De output verschijnt in het plan.

• Sleep de output naar de juiste plaats in het plan.
• Geef de output de naam "Binnensirene".
• Kies de locatie van de output uit de keuzelijst.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het tabblad spelers.

Stap 3: Voeg een input toe aan "CO2-sensor"

• Klik op voeg een extra input toe om de CO2-sensor en de lichtsensor aan de installatie toe te 
voegen.

• Klik op analoge CO2-sensor in de keuzelijst in het deelvenster rechts.

De input verschijnt in het plan.

• Sleep de sensor naar de juiste plaats in het plan. 
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• Geef de input de naam "CO2-sensor".
• Kies de locatie van de input uit de keuzelijst.
• Klik op digitale sensor in de keuzelijst in het rechter deelvenster.

De input verschijnt in het plan.

• Sleep de lichtsensor naar de juiste plaats in het plan. 
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• Geef de input de naam "Lichtsensor".
• Kies de locatie van de input uit de keuzelijst.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het tabblad spelers.

Stap 4: Kies spelers voor de actie "CO2-sensor"

• Klik op de lampen, rolluiken en binnensirene om ze als spelers aan de actie te koppelen.
• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
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Stap 5: Bepaal het basisgedrag voor elke gekoppelde output

• Stel voor elke gekoppelde output het gewenste start- en stopgedrag in.

• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.

Stap 6: Voeg een voorwaarde toe

• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Geef de voorwaarde een naam.

Het startgedrag zal in dit voorbeeld actief zijn wanneer overdag een bepaalde hoeveelheid CO 2 wordt 
gemeten. Het stopgedrag gebruiken we om aan te geven wat er dient te gebeuren wanneer er ’s nachts 
diezelfde hoeveelheid gemeten wordt.
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• Klik op neen (automatisering).

De actie moet automatisch gestart worden wanneer een bepaalde hoeveelheid CO2 gemeten wordt.

• Klik op de CO2-sensor en de lichtsensor om ze als voorwaardespelers toe te voegen aan de actie.

Deze worden op het plan door middel van een zwarte lijn met de actie verbonden.
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• Stel bij CO2-sensor de waarden in waarop je wilt dat de actie plaatsvindt.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  532

• Doorloop iedere kolom en klik op de zwarte knop eronder om aan te geven wat er in dat geval 
moet gebeuren. Je kunt kiezen tussen start, stop of slash (/). De optie / (slash) betekent dat er 
niets hoeft te gebeuren.

• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Onder  geavanceerde instellingen vind je een tabel met alle mogelijke combinaties tussen de 
verschillende voorwaardespelers.



In dit voorbeeld willen we dat wanneer de CO 2-sensor overdag > 600 ppm aangeeft, dat de binnensirene 
afgaat, met andere woorden dat het startgedrag actief wordt. Wanneer dit ’s nachts gebeurt, willen we dat 
de sirene afgaat, de lampen ingeschakeld worden en de rolluiken opengaan. Dit is met andere woorden 
het stopgedrag. In de waarheidstabel moet dit dus volgens deze logica ingevuld worden.  
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Stap 7: Voeg een input toe

• Klik op voeg een input toe om de enkelvoudige drukknop om de sirene uit te schakelen toe te 
voegen aan de installatie.

• Klik op enkelvoudige drukknop  in de keuzelijst in het rechter deelvenster.
• Sleep de input naar de juiste plaats op het plan.
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• Geef de input een naam.
• Kies de locatie van de input uit de keuzelijst.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 8: Voeg een actie toe

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats.
• Geef de actie een naam.
• Kies de locatie van de actie uit de keuzelijst.
• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de binnensirene en de enkelvoudige drukknop om ze als spelers aan de actie te koppelen.
• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
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Stap 9: Bepaal het basisgedrag

• Stel het gewenste start- en stopgedrag in.

In ons voorbeeld wordt de drukknop enkel gebruikt om de binnensirene uit te schakelen. We gebruiken 
dus enkel een startgedrag.
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• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie. 

Resultaat
Ga verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.22.5 Indicatieled van een knop constant uit

Situatie
In dit stappenplan wordt uitgelegd hoe je in de Niko Home Control software ervoor kunt zorgen dat bij een 
tweevoudige (of meervoudige) drukknop één indicatieled constant uit blijft. Concreet werken we in dit voorbeeld 
met een tweevoudige drukknop met leds, waarbij één drukknop de terrasverlichting zal aansturen, de andere 
drukknop wordt gebruikt voor de verlichting in de living. We willen de indicatieled constant uit voor de verlichting 
in de living. Voor de terrasverlichting willen we de indicatieled aan wanneer de verlichting aan is.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.
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Stap 1: Voeg een input toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

• Klik op voeg een input toe.
• Je krijgt nu in het linker deelvenster het plan van de woning te zien, in het rechter deelvenster een 

keuzelijst.
• Klik op tweevoudige drukknop met leds.
• Sleep de drukknop naar de correcte plaats op het plan.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen132  en daarna  Plan tekenen133  of  Upload een 
achtergrondbeeld134 als je nog geen project hebt.
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• Geef de input een naam.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe indien de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.
• Klik op wijzig basisinstellingen.

Er verschijnt een pop-up waarin je kunt aangeven of je de actie wilt laten starten bij een korte of lange druk op de 
drukknoppen.
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• Stel de gewenste bedieningstijd in.
• Klik op opslaan om de pop-up te sluiten.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie. 

Stap 2: Voeg een actie toe

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een naam.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe indien de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

Stap 3: Voeg spelers toe

• Klik op de lampen op het terras om ze als spelers aan de actie toe te voegen. De lampen worden 
nu op het plan met de actie verbonden.
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• Klik op de tweevoudige drukknop. De drukknop wordt uitvergroot in twee delen.
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• Klik op de linker knop om deze aan de actie te koppelen.
• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Stap 4: Bepaal het gewenste gedrag van de indicatieled
Het standaard basisgedrag voor dit voorbeeld is juist.

• Klik op gedrag van indicatieled onderaan op het rechter deelvenster. Er verschijnt een pop-up.
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• Selecteer het gewenste gedrag van de indicatieled.

In dit voorbeeld willen we dat de indicatieled brandt wanneer beide lampen op het terras branden, met andere 
woorden beide outputs moeten de waarde van het startgedrag hebben opdat de indicatieled zou branden.

• Klik op opslaan om de pop-up te sluiten.
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• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 5: Voeg een actie toe

• Klik op voeg een actie toe.

De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.

• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een naam.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe indien de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan. 

Stap 6: Voeg een output toe

• Klik op voeg een virtuele output toe. De output verschijnt als een vlag op het plan.
• Sleep de virtuele output naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de virtuele output een naam.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe indien de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.

De virtuele output zal in een volgende fase gebruikt worden om het gedrag van de indicatieled te bepalen. 
Om ervoor de zorgen dat deze constant uit blijft, moet de virtuele output tweemaal (zowel wanneer de 
verlichting aan is, als wanneer ze uit is) hetzelfde signaal uitzenden. Gebruik daarom een vraag waarop het 
antwoord hetzelfde is voor het start- en stopgedrag.
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• Klik op OK om terug te keren naar het tabblad spelers.

Stap 7: Voeg spelers toe

• Klik op de lampen in de living en de virtuele output om ze als spelers aan de actie te koppelen.
• Klik op de tweevoudige drukknop. De drukknop wordt uitvergroot in twee delen.
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• Klik op de rechter drukknop om hem aan de actie te koppelen.
• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Stap 8: Bepaal het basisgedrag
Het standaard basisgedrag van de outputs in dit voorbeeld is juist. Het standaard basisgedrag van de virtuele 
output moet zowel bij het start- als stopgedrag actief zijn.
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• Klik op gedrag van indicatieled onderaan op het deelvenster rechts. Er verschijnt een pop-up.
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• Stel het gewenste gedrag van de indicatieled in.

• Klik op opslaan om de pop-up te sluiten.
• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Resultaat

Ga nu verder met Kastopbouw (zie pagina 594)  en Realisatie (zie pagina 613).

5.22.6 Een analoge sensor toevoegen

Situatie
Dit stappenplan toont je hoe je een analoge sensor kunt programmeren in de Niko Home Control software.

Om ervoor te zorgen dat de indicatieled altijd uit is, moet deze de status volgen van de virtuele output, 
maar omgekeerd. Dit houdt in dat wanneer de virtuele output een positief signaal uitzendt, de indicatieled 
niet zal branden.
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Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is en dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt.

Stap 1: Creëer een sensor

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan. 

• Klik op voeg een input toe.
• Klik op het type sensor in de keuzelijst in het rechter deelvenster. De input verschijnt in het plan.
• Sleep de sensor naar de juiste plaats en geef haar een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst.

Klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen135  en daarna  Plan tekenen136  of  Upload een 
achtergrondbeeld137 als je nog geen project hebt.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 2: Definieer de sensor

• Klik op het symbool van de sensor die je toegevoegd hebt op de plattegrond.
• Voer de minimale en maximale meetwaarden in zoals aangegeven op de te installeren sensor.

De meeteenheid (lux, sec, °C, …) komt overeen met het geselecteerde type sensor.

Deze waarden moeten binnen de limieten liggen die in de software vooraf vastgelegd zijn.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 3: Voeg een output toe

• Klik op voeg een output toe. De output verschijnt in het plan.
• Sleep de output naar de juiste plaats en geef haar een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst.

Klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie. 

Stap 4: Creëer een actie

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst.

Klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

Stap 5: Definieer het basisgedrag van de actie

• Klik op de twee rolluiken in het plan om ze te koppelen aan de actie.

Analoge sensoren kun je niet toevoegen als een input van een actie, maar enkel als voorwaarde.

Aangezien alarmen en meldingen op het touchscreen of de smartphone enkel op inputs kunnen worden 
gedefinieerd, is het niet mogelijk alarmen of meldingen te triggeren vanaf een analoge input.
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• Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan.

Stap 6: Voeg een voorwaarde toe aan de actie

• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op voeg een voorwaarde toe.
• Geef de voorwaarde een duidelijke naam.
• Klik op neen (automatisering).
• Klik op de sensor om hem als voorwaardespeler aan de installatie toe te voegen.

De sensor wordt op het plan via een zwarte lijn verbonden met de actie.
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De actie verloopt automatisch en wordt enkel getriggerd door een statusverandering van de analoge 
sensor. In dit geval worden enkel de voorwaarden gekoppeld aan de actie (geen inputs). Onder 
‘Voorwaarde’ voer je de sensorwaarde in waarbij de actie moet worden getriggerd (drempelwaarde).

De actie wordt enkel getriggerd als de sensor deze drempelwaarde overschrijdt. Zolang de sensor boven of 
onder deze drempelwaarde blijft, wordt de actie niet getriggerd.

In de tabel onderaan op het scherm kun je bepalen wanneer het start-/ stopgedrag moet worden 
geactiveerd of wanneer er geen actie vereist is (weergegeven met “/”).



Over hysteresis: Hysteresis is een tijdsvertraging (in seconden) die de activering van het start-/stopgedrag 
voorkomt in geval van plotselinge of tijdelijke statusveranderingen van de analoge sensor. Naast de 
waarde die je in de software kunt invoeren, kan de sensor een voorgedefinieerde hysteresiswaarde 
hebben, zoals vermeld in de specificaties.



De actie wordt manueel getriggerd door een input en wordt enkel uitgevoerd als aan de voorwaarde 
voldaan is. De drempelwaarden en hysteresis worden gedefinieerd zoals hierboven aangegeven.





Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  557

• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Resultaat
Ga nu verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.22.7 Analoge stuurmodule 0-10 V of 1-10 V toevoegen

Situatie
Dit stappenplan toont je hoe je een analoge stuurmodule kunt programmeren in de Niko Home Control software.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld werd en dat al over 
een getekend of geüpload plan beschikt.
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Stap 1: Creëer een analoge output

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

• Klik op voeg een output toe.
• Klik op analoge output 0-10V of analoge output 1-10V in de keuzelijst in het deelvenster rechts. 

De output verschijnt in het plan.
• Sleep de output naar de juiste plaats en geef het een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst.

Klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd werd.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen138  en daarna  Plan tekenen139  of  Upload een 
achtergrondbeeld140 als je nog geen project hebt.



http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld


Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  559

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 2: Wijzig de waardes van de output

• Klik, indien nodig, op het icoon van de output die je toegevoegd hebt op de plattegrond om de 
minimum- en maximumwaarde van de output te wijzigen.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 3: Voeg een input toe

• klik op voeg een input toe.
• Klik op enkelvoudige drukknop in de keuzelijst in het rechter deelvenster. De input verschijnt in 

het plan.
• Sleep de input naar de juiste plaats en geef het een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst.

Klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet edefinieerd werd.

Een specifieke dimknop kan ook worden gebruikt voor de drievoudige dimfunctionaliteit.
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Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 4: Voeg een actie toe

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst.

Klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet gedefinieerd werd.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de de enkelvoudige drukknop en de analoge stuurmodule in het plan om ze te koppelen 

aan de actie.
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Stap 5: Bekijk het basisgedrag

• Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan.
• Klik op voorgedefinieerd.
• Klik op Welk gedrag is dit? om het voorgedefinieerd gedrag van de dimbediening te bekijken.  Een 

pop-upvenster opent.
• Klik op sluiten om het pop-upvenster te sluiten.

Stap 6: Bepaal het basisgedrag
Je kunt het basisgedrag ook vrij bepalen. 

• Selecteer vrij te bepalen.
• Vul het start- en stopgedrag in.
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• Klik op verder.
• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.
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Resultaat

Ga verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.22.8 RF Easywave drukknoppen/bedieningen toevoegen

Situatie
Dit stappenplan toont je hoe je in de Niko Home Control software gebruik kunt maken maken van een RF Easywave 
drukknop/bediening, zodat je de garagepoort kunt bedienen vanop afstand. In dit voorbeeld gebruiken we een 
rolluik in plaats van een garagepoort.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.
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Stap 1: Creëer een output, "Rolluik"

• Klik op Creatie in de menubalk bovenaan.

• Klik op voeg een output toe.
• Klik op rolluik in de keuzelijst in het rechterdeel van het scherm. De output verschijnt in het plan.
• Sleep het rolluik naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst.

Klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet gedefinieerd werd.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen141  en daarna  Plan tekenen142  of  Upload een 
achtergrondbeeld143 als je nog geen project hebt.
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Stap 2: Wijzig basisinstellingen

• Klik op wijzig basisinstellingen om de looptijd van het rolluik in te stellen. Er verschijnt een pop-
upvenster.
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• Voer de gemeten of gekende looptijden in.

• Klik op opslaan om het pop-upvenster te sluiten.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 3: Voeg een input toe

• Klik op voeg een input toe.
• Klik op tweevoudige Easywave drukknop in de keuzelijst in het rechter deelvenster. De input 

verschijnt in het plan.

De naam van het rolluik in het pop-upvenster kan verwarrend zijn, omdat de software de naam die je 
zojuist hebt ingegeven nog niet heeft overgenomen.



Vaak beschik je als installateur tijdens het programmeren nog niet over de exacte tijden. Je kan deze 
gegevens daarom achteraf steeds wijzigen.
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• Sleep de tweevoudige Easywave drukknop naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare 
naam.

• Kies de locatie van de rolluiken uit de keuzelijst.

Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 4: Programmeer de actie om de rolluiken te openen

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.

De Niko Home Control software vult automatisch de laatst gedefinieerde locatie in.

Met een enkelvoudige drukknop kun je een rolluik  enkel openen en stoppen of sluiten en stoppen. Het is 
niet mogelijk om met een enkele drukknop zowel openen als sluiten te voorzien. Voor een logische werking 
van de rolluik kies je dus best voor een tweevoudige drukknop. 
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de rolluiken om ze aan de actie te koppelen.
• Klik op de tweevoudige Easywave drukknop. De twee actieknoppen worden uitvergroot.
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• Klik op de bovenste actieknop om hem aan de actie te koppelen.
• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Voor elk gekoppeld rolluik is er een start- en een stopgedrag.
• Kies voor elk rolluik uit de rechterkeuzelijst open als startgedrag. 
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• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 5: Programmeer de actie om de rolluiken te sluiten

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als tekstballon in het plan.
• Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats, bijvoorbeeld bij de relevante 

input of output.
• Geef de actie een naam.

De Niko Home Control software vult automatisch de laatst gedefinieerde locatie in.
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• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.
• Klik op de rolluiken om ze aan de actie te koppelen.
• Klik op de tweevoudige Easywave drukknop. De twee actieknoppen worden uitvergroot.
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• Klik op de onderste actieknop om hem aan de actie te koppelen.
• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Voor elk gekoppeld rolluik is er een start- en een stopgedrag.
• Kies voor elk rolluik uit de rechterkeuzelijst dicht als startgedrag. 
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• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.
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Resultaat
Ga verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.22.9 Indicatieled continu laten branden

Situatie
In dit stappenplan wordt uitgelegd hoe je in de Niko Home Control software kan instellen dat de indicatieled 
continu blijft branden.

Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.
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144 http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
145 http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
146 http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld

Stap 1: Voeg een virtuele output toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

• Klik op voeg een virtuele output toe. De virtuele output verschijnt als een vlag in het plan.
• Sleep de virtuele output naar de juiste plaats en geef hem een herkenbare naam.
• Kies een bestaande locatie uit de keuzelijst.

Klik op voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder gedefinieerd is.

Doorloop de stappen in  Nieuw project toevoegen144  en daarna  Plan tekenen145  of  Upload een 
achtergrondbeeld146 als je nog geen project hebt.



http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Nieuw+project+toevoegen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Plan+tekenen
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
http://34.248.98.75/display/GD/Upload+een+achtergrondbeeld
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• Klik op OK om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Stap 2: Bepaal het basisgedrag van de actie

• Klik op de actie die toegekend werd aan de schakelaar.
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• Klik op verder om naar het tabblad Spelers te gaan.
• Klik op de virtuele vlag in het plan om hem te koppelen aan de actie.  

• Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan.
• Verwijder het stopgedrag van de virtuele vlag.
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• Klik op Gedrag van indicatieled. De led volgt de status van de virtuele output, 
genoemd 'indicatieled schakelaar'.

• Klik op opslaan om terug te keren naar het tabblad Basisgedrag.
• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  581

• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Resultaat
Ga verder met Kastopbouw (zie pagina 594) en Realisatie (zie pagina 613).

5.22.10 Handleiding NHC Nikobus interface

Situatie
Dit stappenplan toont hoe je een Nikobus uitgang kan bedienen via Niko Home Control (deel 1), en hoe je een Niko 
Home Control uitgang kan bedienen via Nikobus (deel 2).

Startpunt
Het startpunt is in dit voorbeeld een nieuw project zonder in of uitgangen. Je kan natuurlijk ook een bestaand 
project gebruiken.

Deel 1: Bedienen van een Nikobus uitgang via Niko Home Control.

Voeg een enkelvoudige drukknop toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op voeg een input toe.

Je krijgt nu in het linkerdeelvenster het plan van de woning te zien, in het rechter deelvenster een 
keuzelijst.

• Klik op enkelvoudige drukknop.
• Sleep het icoon naar de correcte plaats op het plan.
• Geef de input een naam (bv. Drukknop Inkom)
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd (bv. Inkom).



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Veel voorkomende programmeringen  –  582

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Voeg een Nikobus Output toe

• Klik op voeg een output toe.
Je krijgt nu in het linkerdeelvenster het plan van de woning te zien, in het rechter deelvenster een 
keuzelijst.

• Klik op Nikobus output.
• Sleep het icoon naar de correcte plaats op het plan.
• Geef de output een naam (bv. Lichtpunt inkom)
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd (bv. Inkom).
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Creëer een actie 'Licht inkom'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een duidelijke naam, bijvoorbeeld Licht inkom.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.
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• Klik op verder om naar het tabblad Spelers te gaan.
• Kies de enkelvoudige drukknop als input.
• Kies de Nikobus output als output.
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• Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug the keren naar het startscherm Creatie.

Vul het nikobus adres in de NHC software in.

• Ga naar de Nikobus configuratie software.
• Voeg als Input een tweevoudige generieke bediening toe.
• Selecteer de tweevoudige generieke bediening.
• Klik op Adres/Parameters.
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• Haal indien nodig het adres van de component op door op Haal het! te klikken.
• Selecteer en kopiëer(Ctrl+c) het adres van de component.

• Ga naar de Niko Home Control configuratie software.
• Klik op de Nikobus output.
• Plak(Ctrl+v) het adres van de component in het Nikobus adres-veld.
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• Klik op opslaan.
• Ga naar de Nikobus configuratie software.
• Maak een nieuwe verbinding tussen een schakeluitgang en de generieke bediening.
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• Je kan nu de Nikobus installatie en de Niko Home Control installatie programmeren en de werking 
testen.

Deel 2: Bedienen van een Niko Home Control uitgang via Nikobus.

Voeg een Nikobus input toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op voeg een input toe.

Je krijgt nu in het linkerdeelvenster het plan van de woning te zien, in het rechter deelvenster een 
keuzelijst.

• Klik op Nikobus input.
• Sleep het icoon naar de correcte plaats op het plan.
• Geef de input een naam (bv. Nikobus drukknop woonkamer)
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd (bv. Woonkamer).

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Voeg een geschakelde lamp toe

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op voeg een output toe.

Je krijgt nu in het linkerdeelvenster het plan van de woning te zien, in het rechter deelvenster een 
keuzelijst.
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• Klik op lamp.
• Sleep het icoon naar de correcte plaats op het plan.
• Geef de output een naam (bv. Lamp woonkamer)
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd (bv. Woonkamer).

• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

Creëer een actie 'Licht woonkamer'

• Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.
• Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.
• Geef de actie een duidelijke naam, bijvoorbeeld Licht woonkamer.
• Kies een locatie uit de keuzelijst of voeg een locatie toe als de locatie nog niet eerder 

gedefinieerd werd.
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• Klik op verder om naar het tabblad Spelers te gaan.
• Kies de Nikobus input als input.
• Kies de geschakelde lamp als output.
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• Klik op verder om naar het tabblad Basisgedrag te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan om terug the keren naar het startscherm Creatie.

Vul het nikobus adres in de NHC software in.

• Ga naar de Nikobus configuratie software.
• Voeg een tweevoudige drukknop toe.
• Koppel de tweevoudige drukknop met een uitgang van een schakelmodule.
• Selecteer de Nikobusdrukknop.
• Klik op Adres/Parameters.
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• Haal indien nodig het adres van de component op door op Haal het! te klikken.
• Selecteer en kopiëer(Ctrl+c) het adres van de component.

• Ga naar de Niko Home Control configuratie software.
• Klik op de Nikobus input.
• Plak(Ctrl+v) het adres van de component in het Nikobus adres-veld.
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• Je kan nu de Nikobus installatie en de Niko Home Control installatie programmeren en de werking 
testen.
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6 Kastopbouw
• Kastopbouw vanaf versie 1.13 (zie pagina 594)
• Kastopbouw voor versie 1.13 (zie pagina 600)
• Ombouw van een installatie naar connected controller (zie pagina 607)

6.1 Kastopbouw vanaf versie 1.13

6.1.1 Situatie
Dit stappenplan toont hoe je een kast moet opbouwen in de Niko Home Control software vanaf softwareversie 1.13.

6.1.2 Startpunt
Het startpunt van dit stappenplan is een project waar je het onderdeel Creatie al volledig van hebt afgerond.

6.1.3 Stap 1: Open de kastopbouw
• Ga naar Kastopbouw in de menubalk bovenaan.

Je komt terecht in het scherm Stel de kast samen. 

De lijstweergave opent automatisch aan de linkerzijde.

Indien de installatie uit meerdere kasten bestaat, kan je een kast toevoegen door op voeg een kast toe te 
klikken in het rechter deelvenster.
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• Klik op Kast: kast_1 in het linker deelvenster om het tabblad Kasteigenschappen te openen.
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• Geef de kast zo nodig een naam.
• Pas bij kastgrootte de grootte van de kast aan. 

6.1.4 Stap 2: Vul de kast met modules
• Klik op verder om naar het tabblad vullen met modules te gaan.

• Klik op de eerste module, de connected controller.

De software vult de eerst aangemaakte kast standaard met een connected controller als je daarvoor 
gekozen hebt bij een nieuw project toevoegen (zie pagina 25).
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• Geef de connected controller zo nodig een naam.
• Klik op OK om naar het tabblad Kasteigenschappen terug te keren.
• Klik op verder om naar het tabblad Vullen met modules te gaan.
• Kies de nodige modules voor je project. Het type en aantal modules zal bepaald worden door de 

soort en het aantal kringen van de installatie.
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• Geef de module zo nodig een naam.

De software plaatst de module naast de vorige of gaat naar de volgende DIN-rail indien er onvoldoende 
plaats overblijft.



Je kan zelf de modules vrij van plaats wisselen in de kastopbouw.

Je kan zelf aangeven dat je de module op een andere rail wil door vooraf op de rail van je keuze te klikken. 
Indien nodig wordt automatisch een railkoppeling geplaatst.



Een installatie heeft al snel meerdere schakelmodules nodig. Geef elke schakelmodule een duidelijke 
naam. 



Bevestig dimmodules bij voorkeur onderaan in de schakelkast, maar niet onder of vlak naast 
warmtegevoelige elementen zoals de connected controller of de voeding.
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6.1.5 Stap 3: Outputs en sensoren toewijzen
• Klik op verder om naar het tabblad Outputs toewijzen te gaan.
• Klik op de module waarvan je de uitgangen wil toewijzen aan de aan te sturen elementen in de 

woning.

• Klik op het plan de uitgangen aan die je aan deze module wil koppelen.

Je ziet de geselecteerde module nu rechts afgebeeld samen met de contacten. 
Op het plan van de woning komt nu een ‘+’-teken te staan bij alle uitgangen die aan dit type module 
toegewezen kunnen worden. 



De elementen worden in volgorde van aanklikken aan de module toegewezen tot alle contacten bezet zijn. 

Je kan de volgorde van de uitgangen op de module wijzigen door de elementen van lijn te verslepen met 
de zwarte knop achter de lijn.
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• Klik op opslaan om terug te keren naar het overzicht van de verschillende modules.
• Herhaal de stapppen van outputs en sensoren toewijzen voor elke module in de kast. 
• Klik op opslaan om terug te keren naar het scherm Stel de kast samen.

6.1.6 Stap 4: Resultaat
Ga verder naar de stap Realisatie (zie pagina 613).

6.2 Kastopbouw voor versie 1.13

6.2.1 Situatie
Dit stappenplan toont hoe je een kast moet opbouwen in de Niko home control software vanaf softwareversie 1.9 
tot softwareversie 1.13.

6.2.2 Startpunt
Het startpunt van dit stappenplan is een project waar je het onderdeel Creatie al volledig van hebt afgerond.

6.2.3 Stap 1: Open de kastopbouw
• Ga naar Kastopbouw in de menubalk bovenaan.

Je komt terecht in het scherm Stel de kast samen. 

De lijstweergave opent automatisch aan de linkerzijde.
Indien de installatie uit meerdere kasten bestaat, kan je een kast toevoegen door op voeg een kast toe te klikken 
in het rechter deelvenster.

Wanneer je de bedrading van de kast uitvoert, is het belangrijk om dit te doen in de volgorde die je 
gemaakt hebt in de software. 





Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Kastopbouw  –  601

• Klik op de kastnaam in het linker deelvenster om het tabblad kasteigenschappen te openen.

• Geef de kast zo nodig een naam.
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• Pas bij kastgrootte de grootte van de afbeelding aan aan de werkelijke grootte van de kast.

6.2.4 Stap 2: Vul de kast met modules
• Klik op verder om naar het tabblad vullen met modules te gaan.

De software vult de eerst aangemaakte kast standaard met een voeding en een controller.

• Klik op de eerste module, de voeding.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Kastopbouw  –  603

• Geef de voeding zo nodig een naam. 

Elke installatie heeft minstens één voeding nodig. Bij installaties met meerdere voedingen, geef elke voeding een 
duidelijke naam.

• Klik op de tweede module, de controller die de installatie aanstuurt op basis van de opgeslagen 
programmering.
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• Geef de controller  zo nodig een naam.

Elke installatie heeft minstens één controller nodig. Je kunt een tweede controller installeren als back-up.

• Klik op OK om naar het tabblad vullen met modules te gaan.
• Kies de nodige modules voor je project. Het type en aantal modules zal bepaald worden door de 

soort en het aantal kringen van de installatie.
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De software plaatst de module naast de vorige of gaat naar de volgende DIN-rail indien er onvoldoende plaats 
overblijft.

Je kan zelf aangeven dat je de module op een andere rail wil door vooraf op de rail van je keuze te klikken. Indien 
nodig wordt automatisch een railkoppelaar geplaatst.

• Geef de module zo nodig een naam.

Een installatie heeft al snel meerdere schakelmodules nodig. Geef elke schakelmodule een duidelijke naam. 

6.2.5 Stap 3: Outputs en sensoren toewijzen
• Klik op verder om naar het tabblad toewijzen te gaan.
• Klik op de module waarvan je de uitgangen wil toewijzen aan de aan te sturen elementen in de 

woning.
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Je ziet de geselecteerde module nu rechts afgebeeld samen met de contacten.
Op het plan van de woning komt nu een ‘+’-teken te staan bij alle uitgangen die aan dit type module toegewezen 
kunnen worden. 

• Klik op de elementen die je aan deze module wil koppelen. 

De elementen worden in volgorde van aanklikken aan de module toegewezen tot alle contacten bezet zijn. 

Je kan de volgorde van de uitgangen op de module wijzigen door de elementen van lijn te verslepen met de zwarte 
knop achter de lijn.

Wanneer je de bedrading van de kast uitvoert, is het belangrijk om dit te doen in de volgorde die je gemaakt hebt in 
de software.

• Klik op opslaan om terug te keren naar het overzicht van de verschillende modules.
• Herhaal de stapppen van outputs en sensoren toewijzen voor de elke module in de kast. 
• Klik op opslaan om terug te keren naar het scherm Stel de kast samen.

6.2.6 Resultaat
Ga verder met de stap Realisatie (zie pagina 613). 
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6.3 Ombouw van een installatie naar connected controller

6.3.1 Situatie 
Je staat op het punt een bestaande Niko Home Control installatie te upgraden naar een installatie met connected 
controller.

6.3.2 Startpunt
Je hebt een bestaande Niko Home Control installatie met daarin een voeding, controller en IP-interface.

6.3.3 Stap 1: Maak een backup van je programmatie
Maak eerst een back-up van je bestaande programmeerbestand. Je kunt dit doen via de programmeersoftware in 
het menu van de projectinformatie onder opslaan als.

6.3.4 Stap 2: Maak een back-up van je energiedata.
• Open de Niko Home Control gebruikerssoftware en klik op de starpagina onderaan rechts 

op Energie.
• Kies hier voor Back-up maken en sla de energiedata op.
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6.3.5 Stap 3: Plaats de connected controller
• Verwijder de voeding, controller en IP interface uit de installatie.
• Plaats de connected controller. 

6.3.6 Stap 4: Pas je programmatie aan
• Ga in de programmeersoftware naar stap drie Kastopbouw.
• Open de bestaande kast en klik rechts het tabblad Vullen met modules aan.
• Kies daar om de connected controller 6E toe te voegen.
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• Er verschijnt een pop-up om eerst een back-up te maken van je energiedata. Dit hebben we reeds 
gedaan in stap 2.
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• In een volgende stap verschijnt opnieuw een pop-up die zegt dat enkele modules automatisch 
werden verwijderd.

• Ga verder naar stap vier Realisatie.
• Kies daar voor het tabblad Modules adresseren en klik de juiste kast aan.
• Druk op een knop van de connected controller om het adres door te sturen naar de installatie.
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6.3.7 Stap 5: Je installatie upgraden
• Klik rechtsbovenaan de programmeersoftware op Upgrade.
• Volg de aangegeven stappen in de wizard van de upgradeprocedure.

6.3.8 Stap 6: Upload de programmatie naar de controller
• Ga in de Niko Home Control programmeersoftware naar stap 4 Realisatie.
• Kies voor het laatste tabblad Uploaden.
• Upload de programmatie naar de connected controller.

6.3.9 Stap 7: Herstel je energiedata
• Start de Niko Home Control gebruikerssoftware.
• Klik op de startpagina rechts -onderaan op Energie.
• Kies hier voor Herstellen.

De opgeslagen gegevens worden opgeslagen in de connected controller.
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7 Realisatie
• Modules en bedieningen adresseren (zie pagina 613)
• Upload programmering (zie pagina 618)
• Ontbrekende modules en bedieningen overslaan bij upload programmering (zie pagina 619)
• Gebruikersinstellingen behouden bij upload programmering (zie pagina 623)

7.1 Modules en bedieningen adresseren

7.1.1 Situatie
Dit stappenplan toont hoe je modules en inputs adresseert. Vanaf deze stap bevind je je in het huis of op de werf 
waar je de Niko Home Control zal installeren. 

7.1.2 Startpunt
Het startpunt van dit stappenplan is een project waar je het onderdeel Kastopbouw al volledig van hebt afgerond.

7.1.3 Stap 1: Adresseer de modules
• Klik op Realisatie in het menu bovenaan in het scherm. 
• Sluit je laptop met een patchsnoer RJ45-RJ45 aan op de controller in de schakelkast.

Je ziet nu het tabblad modules adresseren.
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De rechterschermhelft geeft een overzicht van alle kasten die het in project zitten.

• Klik op de eerste kast.
Je ziet nu links een afbeelding van de kast en rechts een overzicht van de verschillende modules in 
de kast. 

Er worden automatisch IP adressen toegekend aan de controller en je computer. Er dient geen speciale 
configuratie te gebeuren op je computer. Wel moet je er rekening mee houden dat deze automatische 
opbouw van de verbinding soms een aantal minuten kan duren. Indien je niet lang genoeg wacht krijg je 
onderstaande foutmelding: ‘Could not find exactly 1 Controller (found 0)'.
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De tabel is opgebouwd beginnende bij de eerste module links onderaan en zo, rail per rail, tot de module uiterst 
rechts op de bovenste rij.

• Nu ga je een voor een de verschillende modules adresseren in de schakelkast.
Houd de volgorde aan die je ziet in de Niko Home Control programmeersoftware.

• Ga naar de schakelkast van je installatie en druk op de module op de knop waaronder ‘address’ 
staat geschreven. 
De Niko Home Control software voegt het adres toe op het eerste vrije veld in de kolom adressen.

• Herhaal dit voor alle modules in de kast.

Tijdens het adresseren worden de unieke adressen die het materiaal meekreeg tijdens de productie 
opgevraagd en weergegeven. 



Als de werkelijke opbouw van je kast volledig overeenkomt met de afbeelding in de Niko Home Control 
software, dan kan je achtereenvolgens op alle ‘address’-knoppen van de modules drukken, te starten links 
onderaan en zo verder tot rechts bovenaan.
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• Als alle adressen toegevoegd zijn, klik je op opslaan.
Je keert terug naar het tabblad modules adresseren.

De software geeft met een oranje vinkje achter de naam van de kast aan dat de modules geadresseerd zijn.

7.1.4 Stap 2: Adresseer de inputs
• Als alle kasten geadresseerd zijn, klik je op inputs adresseren.
• Ook hier ga je adressen toevoegen in de tweede kolom van de tabel.

• Klik één voor één op de drukknoppen op het plan.
• Je stelt nu zelf een lijst samen. 

Indien je installatie uit meerdere kasten bestaat, herhaal deze stappen dan voor de volgende kast(en).

Het verschil is dat de tabel leeg is. Doorgaans zijn er vrij veel knoppen in één installatie. Het tonen van alle 
knoppen in één lijst zou die lijst onhandelbaar lang maken.
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• Ga nu naar de verschillende ruimtes en druk achtereenvolgens op de drukknoppen in de volgorde 
die je net zelf aangegeven hebt. 

De Niko Home Control software voegt het adres toe op de lijn van de input.

7.1.5 Resultaat
De modules en inputs zijn geadresseerd.

• Klik op verder om naar het tabblad uploaden te gaan.

Doe dit in een volgorde die voor jezelf gemakkelijk te onthouden is en beperk het aantal knoppen per lijst. 
Maak bijvoorbeeld eerst een lijst aan voor alle knoppen van één ruimte, begin bij de deur en ga de ruimte 
rond in de richting van de wijzers van de klok. Een nieuwe lijst aanmaken doe je door achtereenvolgens op 
‘terug’ en ‘verder’ te drukken, nadat je een lijst geadresseerd hebt. Je komt dan uiteraard in hetzelfde 
scherm terecht, maar de tabel is opnieuw leeg. Links blijft wel een oranje vinkje staan bij alle knoopen 
waarvan het adres reeds bekend is.



Het volstaat één enkele maal te drukken op één van de knoppen van de drukknop, ongeacht het aantal 
knopjes per bediening.





Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Realisatie  –  618

7.2 Upload programmering

7.2.1 Situatie
Dit stappenplan toont hoe je de programmering uploadt naar de installatie.

7.2.2 Startpunt
Het startpunt van dit stappenplan is een project waar je het onderdeel Kastopbouw volledig van hebt afgerond. En 
waarbij je de modules en inputs al geadresseerd hebt.

7.2.3 Stap 1: Upload de programmering
• Klik op uploaden onderaan op het scherm. 

Er verschijnt een waarschuwing dat de bestaande programmering zal worden overschreven. 
• Klik op uploaden.

Zodra de upload voltooid is, meldt de software dat de installatie geprogrammeerd is.

Je kan de installatie nu testen.
Alvorens de upload start, zal de software nagaan of alle nodige informatie aanwezig is in je bestand. Indien dit niet 
het geval is, krijg je een foutmelding.
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7.2.4 Stap 2: Sluit het project af
• Klik op project afsluiten.

Er verschijnt een waarschuwing met de vraag of je het project wilt opslaan. 
• Klik op opslaan.

Je keert terug naar het startscherm van de Niko Home Control Software.

7.2.5 Resultaat
Het project is opgeslagen en afgesloten.

7.3 Ontbrekende modules en bedieningen overslaan bij upload 
programmering

7.3.1 Situatie
Dit stappenplan toont hoe je de programmering kunt uploaden naar de installatie als nog niet alle modules of 
bedieningen geïnstalleerd zijn.

7.3.2 Startpunt
Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een 
getekend of geüpload plan beschikt en waar inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd. De aanwezige modules 
en bedieningen zijn geadresseerd.

7.3.3 Upload de programmering
• Ga naar Realisatie in de menubalk bovenaan.
• Klik in het deelvenster op de Uploaden-tab.
• Vink Ontbrekende modules en bedieningen overslaan aan.
• Klik onderaan op uploaden.
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Een popupscherm verschijnt met de lijst van modules en/of bedieningen die ontbraken tijdens de upload en 
bijgevolg niet geprogrammeerd werden.

• Klik op OK.
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7.3.4 Mogelijke foutmelding: 'Programmeerfout'

7.3.5 Resultaat
De programmering is geüpload naar de installatie, met uitzondering van de ontbrekende modules en bedieningen.

Bij Project informatie in de menubalk bovenaan verschijnt er een uitroepteken voor de Upload status.

• Klik op weergeven voor meer informatie.

Het uploaden zou nu gelukt moeten zijn. Soms verschijnt er echter de foutmelding 'programmeerfout'. Als 
deze foutmelding zich niet voordoet, kan je deze stap overslaan en doorgaan naar 'Resultaat'. 



De reden voor deze foutmelding is dat reeds geadresseerde modules en bedieningen, niet overgeslagen 
kunnen worden. Als er een component niet in de fysische installatie aanwezig is (bv een drukknop), maar 
onder realisatie wel al een adres heeft, zal de upload niet lukken. Mogelijke oorzaken zijn: 

• een component zat voordien in de installatie, maar is er later uitgenomen zonder dat het 
adres verwijderd werd

• het adres van een component werd manueel ingegeven, maar werd (nog) niet fysiek 
aangesloten op de installatie

• een component is reeds geadresseerd en aanwezig in de installatie, maar omwille van een 
slechte verbinding wordt deze niet meer gedetecteerd



Om door te kunnen gaan met de upload, moet je er met andere woorden voor zorgen dat elke 
geadresseerde component fysiek aanwezig is in de installatie of dat de adressen van niet aanwezige 
componenten verwijderd worden.
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Een popupscherm verschijnt met de modules en bedieningen die ontbraken op het moment van de laatste upload 
met dit bestand.

• Klik op OK om het scherm te sluiten.
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7.4 Gebruikersinstellingen behouden bij upload programmering

7.4.1 Situatie
Bij het uploaden van de installatie krijg je de vraag of je de gebruikersinstellingen wil behouden of niet. Het gaat om 
instellingen die de gebruiker zelf kan wijzigen met de gebruikersinstellingensoftware of de user setting app. Het 
gaat om beperkte instellingen zoals namen van locaties en acties, het dimniveau of de rolluikstatus binnen een 
sfeer. 

7.4.2 Startpunt
Het startpunt van dit stappenplan is een project waar je het onderdeel Kastopbouw volledig van hebt afgerond. De 
modules en inputs werden al geadresseerd.

7.4.3 Gewijzigde gebruikersinstellingen niet behouden
• Als je er voor kiest om de gebruikersinstellingen niet te behouden gebeurt het volgende als je 

op uploaden klikt:

• Alle aanpassingen die de gebruiker met de gebruikersinstellingensoftware of user settings app 
gedaan heeft worden gewist.

• Enkel de aanpassingen die je zelf gedaan hebt in het nhcp-bestand, zullen geüpload worden naar 
de controller.
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7.4.4 Gewijzigde gebruikersinstellingen wel behouden
• Als je ervoor kiest om de gebruikersinstellingen wel te behouden, gebeurt het volgende als je 

op uploaden klikt:

• Alle aanpassingen die je zelf gemaakt hebt in het nhcp-bestand worden geüpload naar de 
controller.

• De aanpassingen die de klant met de gebruikersinstellingensoftware gedaan heeft, maar die niet 
gewijzigd werden in het nhcp-bestand, blijven wél bewaard. Dit wordt hieronder met een 
voorbeeld toegelicht. 

7.4.5 Verduidelijking aan de hand van een voorbeeld
• Tijdens de laatste upload werd een sfeer gecreëerd met de naam 'ontspannen'. Hierin wordt een 

dimbare lamp op 80% gezet met een activeringsduur van 5 seconden.
• De gebruiker vindt de verlichting echter te fel en past in de user settings app de dimbare lamp aan 

naar 50 % met een activeringsduur van 3 seconden. De naam 'ontspannen' blijft ongewijzigd.
• Bij een volgend bezoek download je de installatie naar de pc en krijg je de origineel 

ingestelde parameters binnen in het nhcp-bestand. ('ontspannen'; 80%; 5 seconden)
• Je past de sterkte van de dimbare lamp aan naar 60% maar verandert voor de rest niets.

Wanneer je er voor kiest om de gebruikersinstellingen niet te behouden (=neen) zullen na upload de 
parameters 'ontspannen', 60% en 5 seconden zijn.

Wanneer je er voor kiest om de gebruikersinstellingen wel te behouden (=ja) zullen na upload de parameters 
'ontspannen', 60% en 3 seconden zijn.
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8 Diagnosepagina
• Starten met de Diagnosepagina (zie pagina 625)
• Dashboard (zie pagina 627)
• Buscommunicatie (zie pagina 631)
• Componenten (zie pagina 633)
• Systeemlog (zie pagina 635)

8.1 Starten met de Diagnosepagina

8.1.1 Situatie
Je wilt de status van de installatie of de componenten bekijken, of je wilt de busberichten raadplegen.

8.1.2 Startpunt
Je bent verbonden met de connected controller.

8.1.3 Stap 1: De Diagnosepagina openen

• Klik in de programmeersoftware bovenaan rechts op Diagnosepagina.

De Diagnosepagina opent in je browser. Het Dashboard-scherm is automatisch geselecteerd.

Opgelet! Je moet verbonden zijn met de connected controller om de  Diagnosepagina te openen.
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8.1.4 Stap 2: De navigatiekolom gebruiken
Op de Diagnosepagina zie je links een zwarte verticale navigatiebalk en rechts een informatiescherm.

Als je de Diagnosepagina opent, zie je automatisch het Dashboard-scherm.

• Klik in de navigatiekolom op de naam van een ander scherm om het te openen.

In de navigatiekolom kun je ook de taal van de Diagnosepagina aanpassen.

• Open het dropdownmenu onder Taal en selecteer je taal.
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8.2 Dashboard

8.2.1 Situatie
Je computer is verbonden met de connected controller en je wilt een statusoverzicht van de installatie bekijken.

8.2.2 Startpunt
Je hebt de Diagnosepagina geopend en het Dashboard-scherm is geselecteerd in de navigatiekolom.

8.2.3 Informatie op het Dashboard-scherm

Op het Dashboard-scherm zie je de volgende informatieblokken:

1. de Huidige status van de installatie
2. de Laatste waarschuwingen en Laatste foutmeldingen
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3. de status van de Server
4. de Systeeminformatie (connected controller)

8.2.4 Bekijk de status van de installatie

Op het Dashboard-scherm zie je dankzij de kleurindicator meteen wat de status van de installatie is. Dit is dezelfde 
kleur als de statusled op de connected controller.

Hieronder zie je een overzicht van de mogelijke kleuren, hun betekenis en de actie die vereist is.

Kleur Betekenis Actie

Groen De installatie werkt correct /

Oranje Er is een probleem gedetecteerd Bekijk de Laatste waarschuwingen

Rood Er is een fout gedetecteerd Bekijk de Laatste foutmeldingen
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8.2.5 Bekijk de laatste waarschuwingen en foutmeldingen

Op het Dashboard-scherm zie je de Laatste waarschuwingen (status oranje) en Laatste foutmeldingen (status 
rood).

De meest recente staan altijd bovenaan.

8.2.6 Bekijk de status van de server

Op het Dashboard-scherm zie je dankzij de kleurindicator meteen wat de status van de server is. Dit is dezelfde 
kleur als de serverled op de connected controller.

Hieronder zie je een overzicht van de mogelijke kleuren, hun betekenis en de actie die vereist is.

Kleu
r

Betekenis Actie

Groe
n

De verbinding met de Niko server werkt goed en de 
installatie werd correct geregistreerd.

/
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147 https://mynikohomecontrol.niko.eu/

Kleu
r

Betekenis Actie

Oran
je

De verbinding met de Niko server werkt goed maar de 
installatie werd nog niet geregistreerd.

Registreer de installatie op https://
mynikohomecontrol.niko.eu147

Gebruik het MAC-
adres en serienummer SN dat je op 
het Dashboard vindt.

Roo
d

Geen communicatie met de Niko server. De 
internetverbinding werd onderbroken of de Niko server is 
niet bereikbaar.

Controleer of de internetverbinding 
goed werkt. Als dat niet het probleem 
is, contacteer dan 
Niko customer service.

8.2.7 Bekijk de systeeminformatie (connected controller)

Onderaan op het Dashboard-scherm zie je Systeeminformatie en informatie over de Connected controller.

Je vindt de volgende Systeeminformatie:

• de softwareversie van de connected controller

• wanneer het systeem Laatst opgestart is (datum en tijd van de laatste keer dat het systeem onder 
spanning is gezet, of van de laatste upgrade)

• de Systeemtijd (de tijd van de installatie)
• de Laatste upload configuratie (tijdstip van de laatste programmering van de installatie)

Daarnaast vind je de volgende gegevens van de connected controller:

Opgelet! Dit is de softwareversie van de installatie en niet de versie van de programmeersoftware.

https://mynikohomecontrol.niko.eu/
https://mynikohomecontrol.niko.eu/
https://mynikohomecontrol.niko.eu/
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• het Serienummer
• het MAC-adres
• het IP-adres (het adres van de WAN-poort op de connected controller)

8.3 Buscommunicatie

8.3.1 Situatie
Je computer is verbonden met de connected controller en je wilt de berichten op de bus van de installatie bekijken.

8.3.2 Startpunt
Je hebt de Diagnosepagina geopend en het Buscommunicatie-scherm is geselecteerd in de navigatiekolom.

8.3.3 Informatie op het Buscommunicatie-scherm

Op het Buscommunicatie-scherm zie je de volgende onderdelen:

1. de Live Opvolging-tab
via deze tab zie je live de berichten op de bus

2. de Logboek-tab
via deze tab zie je de geschiedenis van de busberichten die gelogd zijn

3. het Zoeken-veld
via de zoekfunctie kun je specifieke berichten terugvinden in de berichtenlijst

Zorg ervoor dat je deze gegevens bij de hand hebt als je Niko Customer Service contacteert.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Diagnosepagina  –  632

4. de berichtenlijst
hier zie je live de berichten (als de Live Opvolging-tab geselecteerd is) of de berichten die gelogd 
zijn (als de Logboek-tab geselecteerd is)

De volgende geautomatiseerde berichten worden niet weergegeven:

• time stamps
• temperatuurmetingen
• analoge sensormetingen
• energiemetingen

8.3.4 Informatie in de berichtenlijst

In de berichtenlijst vind je de volgende informatie:

1. de datum en tijd van het bericht
2. de input/output-aanduiding

input (vierkant) – dit bericht is door de vernoemde input gegenereerd
output (cirkel) – dit bericht stuurt de vernoemde output aan

3. de naam van de in- of output (zoals ingegeven in de programmeersoftware)
4. de omschrijving van het busbericht (in het vet)
5. het adres van de in- of output (verwijst naar de bediening (input) of de module (output))
6. de locatie van de in- of output (zoals ingegeven in de programmeersoftware)

8.3.5 Bekijk ‘live’ de berichten op de bus
• Klik op de Live Opvolging-tab om een live weergave te krijgen van de busberichten.

Je ziet nu in de berichtenlijst de berichten die verstuurd worden vanaf het moment dat je op de Live Opvolging-tab 
geklikt hebt.

8.3.6 Bekijk het logboek van de busberichten
• Klik op de Logboek-tab om een overzicht te krijgen van de busberichten.

Je ziet nu een lijst met de laatste 10.000 berichten (de berichten van de laatste drie tot zeven dagen).

De metingen van een windmeter van een zonnescherm worden bijvoorbeeld niet gelogd.  
Als een meting een actie doet starten  (bv. de wind wakkert aan waardoor het zonne scherm opgehaald 
wordt), dan wordt die actie wel gelogd.
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8.3.7 Zoek informatie in de berichtenlijst
• Vul in het Zoeken-veld een (deel van een) term in om een bepaald bericht te vinden.

De volgende zoektermen zijn bijvoorbeeld mogelijk:

• de naam van een in- of output (zoals ingegeven in de programmeersoftware)
• het adres van een bediening of een module
• een locatie

8.4 Componenten

8.4.1 Situatie
Je bent verbonden met de connected controller en je wilt de status van de geprogrammeerde en/of geïnstalleerde 
componenten (fysieke onderdelen van het systeem – zowel bedieningen als modules) bekijken.

8.4.2 Startpunt
Je hebt de Diagnosepagina geopend en het Componenten-scherm is geselecteerd in de navigatiekolom.

8.4.3 Informatie op het Componenten-scherm

Op het Componenten-scherm zie je de volgende onderdelen:

1. de Geprogrammeerde componenten-tab
2. de Geïnstalleerde componenten-tab
3. het Zoeken-veld
4. de knop om het zoeken naar componenten te starten
5. het aanvinkvakje om enkel de niet gevonden componenten weer te geven



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

Diagnosepagina  –  634

6. de componentenlijst

8.4.4 Informatie in de componentenlijst

In de componentenlijst vind je voor elke component de volgende informatie:

1. de statusindicator
2. de naam van de in- of output (zoals ingegeven in de programmeersoftware)
3. het adres van de bediening of module
4. de locatie van de in- of output (zoals ingegeven in de programmeersoftware)

8.4.5 Bekijk de status van de geprogrammeerde componenten
Om de componenten van de installatie te bekijken en hun status te controleren:

• Klik op de Geprogrammeerde componenten-tab.
• Klik rechtsboven de lijst op Start het zoeken naar componenten.

Een kleurcode geeft de status van de gecontroleerde componenten weer:

Kleur Betekenis

Groen De component is geprogrammeerd en fysiek aanwezig

Rood De component is geprogrammeerd maar wordt niet teruggevonden

8.4.6 Bekijk de status van de geïnstalleerde componenten
Om de geïnstalleerde componenten (inclusief bus- en IP-toestellen) te bekijken en hun status te controleren:

De lijst wordt stelselmatig aangevuld en je ziet een wachtsymbool op de plaats van de startknop.

Tip: Vink het vakje voor  Geef enkel de componenten weer die niet gevonden werden aan om alleen de 
componenten met status rood te zien.
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• Klik op de Geïnstalleerde componenten-tab.
• Klik rechtsboven de lijst op Start het zoeken naar componenten.

Een kleurcode geeft de status van de gecontroleerde componenten weer:

Kleur Betekenis

Grijs De component is fysiek aanwezig maar niet geprogrammeerd in de software

Groen De component is fysiek aanwezig en geprogrammeerd in de software

8.4.7 Zoek informatie in de componentenlijst
• Vul in het Zoeken-veld een (deel van een) term in om een bepaald bericht terug te vinden.

De volgende zoektermen zijn bijvoorbeeld mogelijk:

• de naam van een in- of output (zoals ingegeven in de programmeersoftware)
• het adres van een bediening of een module
• een locatie

8.5 Systeemlog

8.5.1 Situatie
Je bent verbonden met de connected controller en je wilt de verzameling van alle systeemberichten van de 
installatie bekijken.

8.5.2 Startpunt
Je hebt de Diagnosepagina geopend en het Systeemlog-scherm geselecteerd in de navigatiekolom.

De lijst wordt stelselmatig aangevuld en je ziet een wachtsymbool op de plaats van de startknop.

Opgelet! De componenten die grijs gemarkeerd zijn, staan automatisch bovenaan in de lijst.

Tip: Vink het vakje voor  Geef enkel de componenten weer die niet gevonden werden aan om alleen de 
componenten met status rood te zien.
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8.5.3 Informatie op het Systeemlog-scherm

Op het Systeemlog-scherm zie je de volgende onderdelen:

1. het Zoeken-veld
2. de kleurindicator

Kleur Betekenis

Groen Informatie

Oranje Waarschuwing

Rood Foutmelding

3. de beschrijving van de gebeurtenis
4. de knop om meer informatie te tonen
5. de omschrijving van de status

8.5.4 Zoek informatie op het Systeemlog-scherm
Vul in het Zoeken-veld een (deel van een) term in om een bepaald bericht terug te vinden.
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9 FAQ
• Foutmeldingen (zie pagina 637)
• Upgrade en back-up devices (zie pagina 653)
• Modules (zie pagina 658)
• Programmatielogica (zie pagina 662)
• Namen en locaties (zie pagina 668)
• Kastopbouw veelgestelde vragen (zie pagina 669)

9.1 Foutmeldingen
• Output niet toegewezen (zie pagina 637)
• Actie heeft geen stappen (zie pagina 640)
• Actie heeft geen triggers (zie pagina 641)
• Actie heeft geen inputs, outputs of alarmen (zie pagina 643)
• Adres ontbreekt (zie pagina 644)
• Output niet ontgrendeld (zie pagina 645)
• Output niet vergrendeld (zie pagina 646)
• Lege voorwaarde (zie pagina 647)
• Actie met tijdsautomatisering (kalender) zonder stopgedrag (zie pagina 649)
• Actie met tijdsautomatisering (tijdsduur) zonder stopgedrag (zie pagina 650)
• Geen verbinding met IP module (zie pagina 652)
• TFTP start timeout (zie pagina 652)
• ProgramSegmentid was not initialized (zie pagina 653)

9.1.1 Output niet toegewezen

Foutmelding
Indien je een output nog niet had toegewezen aan een module, kan je bij upload deze melding krijgen:

Deze melding wil zeggen: De uitgang met als naam 'x' is gebruikt in de actie met als naam 'y', maar is niet 
toegewezen aan een module.

Oplossing

• Klik op Kastopbouw in de menubalk bovenaan, je gaat zo naar het scherm Stel de kast samen.

Output ‘x’ is used in action ‘y’, but not assigned to a module
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• Klik op de kastnaam in het linker deelvenster. Het tabblad kast bepalen verschijnt rechts.
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• Klik op het tabblad toewijzen. 

• Klik op één van de toegevoegde modules. 

• Ga na welke output niet toegewezen is aan een module. 
• Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm toewijzen.
• Klik op de regel van de module waaraan je de output die nog niet was toegewezen, wil koppelen. 

De virtuele module verschijnt in het rechter deelvenster.
• Klik op de niet toegewezen output om hem te koppelen aan de module. 
• Klik op opslaan. 
• Klik nogmaals op opslaan om terug te keren naar het scherm Stel de kast samen.
• Ga naar Realisatie in de menubalk bovenaan.

Oplossing uploaden en opslaan

• Klik op het tabblad uploaden.
• Klik op uploaden onderaan het scherm. Er verschijnt een waarschuwing dat de bestaande 

programmering zal worden overschreven.
• Klik nogmaals op uploaden. Zodra de upload voltooid is, meldt de Niko Home Control software 

dat de installatie geprogrammeerd is.

De oranje vinkjes laten zien welke outputs correct gekoppeld zijn. 
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• Klik op project afsluiten. Er verschijnt een waarschuwing met de vraag of je het project wilt 
opslaan.

• Klik op opslaan. Je keert terug naar het startscherm van de Niko Home Control software. Het 
project is opgeslagen en afgesloten.

9.1.2 Actie heeft geen stappen

Foutmelding
Indien je voor een bepaalde actie nog geen output gekozen had, kan je bij upload deze melding krijgen:

Deze melding wil zeggen: De actie met als naam 'x' heeft geen stappen.

Oplossing

• Klik op Creatie in de menubalk bovenaan. 
• Klik op Lijstweergave-symbool linksboven op het scherm om de actie snel terug te vinden.

• Voer linksboven op het scherm de naam in van de actie die geen stappen bevat. De Niko Home 
Control software begint meteen te zoeken.

Action ‘x’ has no on steps.
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• Klik in de zoekresultaten op de actie die je wil aanpassen.
• Doorloop de verschillende stappen om een output aan de actie toe te voegen. Daarna kom je 

opnieuw terecht in het overzicht van items per locatie.
• Keer terug naar de stap realisatie. 

Oplossing uploaden en opslaan

• Klik op het tabblad uploaden.
• Klik op uploaden onderaan het scherm. Er verschijnt een waarschuwing dat de bestaande 

programmering zal worden overschreven.
• Klik nogmaals op uploaden. Zodra de upload voltooid is, meldt de Niko Home Control software 

dat de installatie geprogrammeerd is.
• Klik op project afsluiten. Er verschijnt een waarschuwing met de vraag of je het project wilt 

opslaan.
• Klik op opslaan. Je keert terug naar het startscherm van de Niko Home Control software. Het 

project is opgeslagen en afgesloten.

9.1.3 Actie heeft geen triggers

Foutmelding
Indien je voor een actie nog geen input (knop of tijdsautomatisering) gekozen had, kan je bij upload deze melding 
krijgen:

Betekenis
Deze melding wil zeggen: De actie met als naam 'X' heeft geen triggers.

Oplossing

• Klik op Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op het Lijstweergave-symbool linksboven op het scherm om de actie snel terug te vinden.

Action ‘x’ has no triggers (inputs or timers). This is not a valid configuration.
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• Voer linksboven op het scherm de naam in van de actie die geen stappen bevat. De Niko Home 
Control software begint meteen te zoeken. 

• Klik in de zoekresultaten op de actie die je wilt aanpassen.
• Voeg minstens één input toe aan de actie of maak een tijdsautomatisering. Daarna kom je 

opnieuw terecht in het overzicht van items per locatie.
• Ga naar Realisatie in de menubalk bovenaan.

Oplossing uploaden en opslaan

• Klik op het tabblad uploaden.
• Klik op uploaden onderaan in het deelvenster. Er verschijnt een waarschuwing dat de bestaande 

programmering zal worden overschreven.
• Klik nogmaals op uploaden. Zodra de upload voltooid is, meldt de Niko Home Control software 

dat de installatie geprogrammeerd is.
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• Klik op project afsluiten. Er verschijnt een waarschuwing met de vraag of je het project wilt 
opslaan.

• Klik op opslaan. Je keert terug naar het startscherm van de Niko Home Control software. Het 
project is opgeslagen en afgesloten.

9.1.4 Actie heeft geen inputs, outputs of alarmen

Foutmelding
Indien je voor een actie nog geen input en geen output gekozen had, kan je bij upload deze melding krijgen:

Deze melding wil zeggen: De actie met als naam 'x' heeft geen inputs, outputs of alarmen, en lijkt geen nut te 
hebben. Gelieve te verwijderen, of inputs en outputs toe te voegen.

Oplossing

• Klik op Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op het Lijstweergave-symbool linksboven op het scherm om de actie snel terug te vinden.

Action ‘x’ contains no inputs, outputs or alarms, and does not seem to serve any other purpose. Please 
remove it or add inputs and outputs to the action.
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• Voer linksboven op het scherm de naam in van de actie die geen stappen bevat. De Niko Home 
Control software begint meteen te zoeken.

• Klik in de zoekresultaten op de actie die je wil aanpassen.
• Voeg om het probleem op te lossen minimaal één output en één input toe aan de actie of maak 

een tijdsautomatisering. Daarna kom je opnieuw terecht in het overzicht van items per locatie.

• Ga naar Realisatie in de menubalk bovenaan.

Oplossing uploaden en opslaan

• Klik op het tabblad uploaden.
• Klik op uploaden onderaan het scherm. Er verschijnt een waarschuwing dat de bestaande 

programmering zal worden overschreven.
• Klik nogmaals op uploaden. Zodra de upload voltooid is, meldt de Niko Home Control software 

dat de installatie geprogrammeerd is.
• Klik op project afsluiten. Er verschijnt een waarschuwing met de vraag of je het project wilt 

opslaan.
• Klik op opslaan. Je keert terug naar het startscherm van de Niko Home Control software. Het 

project is opgeslagen en afgesloten.

9.1.5 Adres ontbreekt

Foutmelding
Indien er een adres ontbreekt van een Niko Home Control-component (bediening of module), kan je bij upload deze 
melding krijgen:

Deze melding wil zeggen: Het product met als naam 'xyz' heeft geen geldig adres.

Oplossing

• In de stap Realisatie, ga naar het tabblad modules adresseren of inputs adresseren.

Indien de actie nergens toe dient, kan je deze uiteraard gewoon verwijderen.

Module ‘xyz’ was not given a valid address.
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• Klik op de module of input die niet correct geadresseerd is. 
• Adresseer deze module of input nu opnieuw.

Druk voor een module op de ADDRESS-knop van de module in de schakelkast.
Druk voor een input op de gewenste input. 

• Klik op opslaan.

Oplossing uploaden en opslaan

• Klik op het tabblad uploaden. 
• Klik op uploaden onderaan op het scherm. Er verschijnt een waarschuwing daat de bestaande 

programmering zal worden overschreven.
• Klik op uploaden. Zodra de upload voltooid is, meldt de software dat de installatie 

geprogrammeerd is.
• Klik op project afsluiten. Er verschijnt een waarschuwing met de vraag of je het project wilt 

opslaan.
• Klik op opslaan. Je keert terug naar het startscherm van de Niko Home Control software. Het 

project in opgeslagen en afgesloten.

9.1.6 Output niet ontgrendeld

Foutmelding
Indien je in een actie een uitgang 'vergrendeld' hebt, maar je hebt niet voorzien om deze ook te kunnen 
'ontgrendelen', kan je bij upload deze melding krijgen: 

Deze melding wil zeggen: Sommige uitgangen worden vergrendeld in een actie, maar nooit ontgrendeld: output x.

Oplossing

• Ga naar Creatie in de mmenubalk bovenaan. Je komt opnieuw in het scherm waar je acties, 
outputs en inputs kan toevoegen.

• Voeg een ontgrendeling toe voor de desbetreffende output. Dit kan via een bestaande actie of via 
een nieuwe actie.

De foutmelding geeft aan of het een module of input is die niet correct geadresseerd is.

De Niko Home Control Software voegt het adres toe op de lijn van de module of input.

Some outputs are locked by an action, but are never unlocked: output x
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.

• Ga naar Realisatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op het tabblad modules adresseren.

Oplossing uploaden en opslaan

• Klik op het tabblad uploaden. 
• Klik op uploaden onderaan op het scherm. Er verschijnt een waarschuwing dat de bestaande 

programmering zal worden overschreven.
• Klik op uploaden. Zodra de upload voltooid is, meldt de software dat de installatie 

geprogrammeerd is.
• Klik op project afsluiten. Er verschijnt een waarschuwing met de vraag of je het project wilt 

opslaan.
• Klik op opslaan. Je keert terug naar het startscherm van de Niko Home Control software. Het 

project in opgeslagen en afgesloten.

9.1.7 Output niet vergrendeld

Foutmelding
Indien je in een actie een uitgang wil ontgrendelen, maar deze nergens vergrendeld kan worden, dan kan je bij 
upload deze melding krijgen: 

Deze melding wil zeggen: Sommige uitgangen worden ontgrendeld in een actie, maar nooit vergrendeld: output x.

Oplossing

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan. Je komt opnieuw in het scherm waar je acties, outputs 
en inputs kan toevoegen.

• Voeg een vergrendeling toe voor de desbetreffende output. Dit kan via een bestaande actie of via 
een nieuwe actie.

Indien de vergrendeling geen verdere waarde heeft voor de installatie, kan je deze uiteraard ook 
verwijderen uit het project. Ga hiervoor naar de actie waarin je de vergrendeling hebt ingesteld en wijzig 
het  basisgedrag



Some outputs are unlocked by an action, but are never locked: output x



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

FAQ  –  647

• Ga naar Realisatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op het tabblad modules adresseren.

Oplossing uploaden en opslaan

• Klik op het tabblad uploaden. 
• Klik op uploaden onderaan op het scherm. Er verschijnt een waarschuwing dat de bestaande 

programmering zal worden overschreven.
• Klik nogmaas op uploaden. Zodra de upload voltooid is, meldt de software dat de installatie 

geprogrammeerd is.
• Klik op project afsluiten. Er verschijnt een waarschuwing met de vraag of je het project wilt 

opslaan.
• Klik op opslaan. Je keert terug naar het startscherm van de Niko Home Control software. Het 

project is opgeslagen en afgesloten.

9.1.8 Lege voorwaarde

Foutmelding
Indien je in een actie een conditie gebruikt, maar niet aangeeft wat deze voorwaarde inhoudt, kan je bij upload 
deze melding krijgen:

Deze melding wil zeggen: Conditioneel gedrag 'voorwaarde x' van 'actie x' bevat een lege conditie.

Oplossing

• Klik op Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op het Lijstweergave-symbool linksboven op het scherm om de actie snel terug te vinden.

Indien de ontgrendeling geen verdere waarde heeft voor de installatie, kan je deze ook verwijderen uit het 
project. Ga hiervoor naar de actie waarin je de vergrendeling hebt ingesteld en wijzig het  basisgedrag.



Conditional behavior 'voorwaarde x' of action 'actie x' contains an empty condition.
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• Voer linksboven op het scherm de naam in van de actie die een lege voorwaarde bevat. De Niko 
Home Control software begint meteen te zoeken.

• Klik in de zoekresultaten op de actie die je wil aanpassen.
• Vervolledig of verwijder de voorwaarde van deze actie om het probleem op te lossen.
• Klik op opslaan. Je komt opnieuw terecht in het overzicht van items per locatie.
• Ga naar Realisatie in de menubalk bovenaan.

Oplossing uploaden en opslaan

• Klik op het tabblad uploaden.
• Klik op uploaden onderaan het scherm. Er verschijnt een waarschuwing dat de bestaande 

programmering zal worden overschreven.
• Klik nogmaals op uploaden. Zodra de upload voltooid is, meldt de Niko Home Control software 

dat de installatie geprogrammeerd is.
• Klik op project afsluiten. Er verschijnt een waarschuwing met de vraag of je het project wilt 

opslaan.
• Klik op opslaan. Je keert terug naar het startscherm van de Niko Home Control software. Het 

project is opgeslagen en afgesloten.
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9.1.9 Actie met tijdsautomatisering (kalender) zonder stopgedrag

Foutmelding
Indien je een actie automatisch wil stoppen via een tijdstip op kalender, maar deze actie heeft geen stopgedrag 
heeft, kan je bij upload deze melding krijgen:

Deze melding wil zeggen: De actie met 'actie x' heeft een kalender trigger om deze actie te stoppen, maar geen 
stappen bij stop.

Oplossing

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan. 
• Klik op het Lijstweergave-symbool linksboven op het scherm om de actie snel terug te vinden.

• Voer linksboven op het scherm de naam in van de actie waar het probleem zich bevindt. De Niko 
Home Control software begint meteen te zoeken.

• Klik in de zoekresultaten op de actie die je wil aanpassen.
• Voeg (een) element(en) toe aan het stopgedrag van de actie om het probleem op te lossen. 

Action 'actie x' has a calendar trigger to stop this action, but no off steps. 
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• Klik op opslaan. Je komt opnieuw terecht in het overzicht van items per locatie.
• Ga naar Realisatie in de menubalk bovenaan.

Oplossing uploaden en opslaan

• Klik op het tabblad uploaden.
• Klik op uploaden onderaan het scherm. Er verschijnt een waarschuwing dat de bestaande 

programmering zal worden overschreven.
• Klik nogmaals op uploaden. Zodra de upload voltooid is, meldt de Niko Home Control software 

dat de installatie geprogrammeerd is.
• Klik op project afsluiten. Er verschijnt een waarschuwing met de vraag of je het project wilt 

opslaan.
• Klik op opslaan. Je keert terug naar het startscherm van de Niko Home Control software. Het 

project is opgeslagen en afgesloten.

9.1.10 Actie met tijdsautomatisering (tijdsduur) zonder stopgedrag

Foutmelding
Indien je een actie automatisch wil stoppen via een tijdsduur, maar deze actie geen stopgedrag heeft, kan je bij 
upload deze melding krijgen:

Deze melding wil zeggen: De actie met naam 'actie x' heeft een tijdsduur trigger om deze actie te stoppen, maar 
geen stappen bij stop. 

Oplossing

• Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.
• Klik op Lijstweergave-symbool linksboven op het scherm om de actie snel terug te vinden.

Indien de tijdsautomatisering geen verdere waarde heeft voor de installatie, kan je deze uiteraard 
verwijderen. 



Action 'actie x' had a delay trigger to stop this action, but no off steps.
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• Voer linksboven op het scherm de naam in van de actie die geen stappen bevat. De Niko Home 
Control software begint meteen te zoeken.

• Klik in de zoekresultaten op de actie die je wil aanpassen.
• Voeg om het probleem op te lossen minimaal één element toe bij het stopgedrag van de actie.

• Doorloop de verschillende stappen van de actie en klik op Opslaan.
• Ga naar Realisatie in de menubalk bovenaan..

Oplossing uploaden en opslaan

• Klik op het tabblad uploaden.
• Klik op uploaden onderaan het scherm. Er verschijnt een waarschuwing dat de bestaande 

programmering zal worden overschreven.
• Klik nogmaals op uploaden. Zodra de upload voltooid is, meldt de Niko Home Control software 

dat de installatie geprogrammeerd is.
• Klik op project afsluiten. Er verschijnt een waarschuwing met de vraag of je het project wilt 

opslaan.
• Klik op opslaan. Je keert terug naar het startscherm van de Niko Home Control software. Het 

project is opgeslagen en afgesloten.

Indien de tijdsautomatisering geen verdere waarde heeft voor de installatie, kan je deze ook verwijderen.



Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

FAQ  –  652

9.1.11 Geen verbinding met IP module

Foutmelding
Indien er een probleem is met de verbinding tussen de controller en je computer, dan kan je volgende foutmelding 
krijgen: 

Oplossing
Controleer om dit probleem op te lossen de verbinding tussen de controller en de computer ter hoogte van de 
ethernetpoort of de verbindingskabel.

9.1.12 TFTP start timeout

Foutmelding
Bij het upgraden van de controller kan je deze foutmelding krijgen: 

Oplossing

• Controleer in de netwerkinstellingen van de computer of “obtain IP address from DHCP server” 
geselecteerd is. Gebruik geen vast IP-adres voor de computer.

• Herstart de computer om deze instellingen te activeren, indien nodig.
• Sluit alle openstaande applicaties.
• Reset de controller door de schuifbrug even los te maken en opnieuw aan te sluiten.
• Schakel de antivirussoftware en de firewall op de computer uit.
• Sluit de computer aan op de controller.
• Wacht op toewijzing van het IP-adres, wat even kan duren (bv.30 s).
• Start de programmeersoftware.

Could not find IP module

TFTP start timeout

Alle netwerkbeveiligingen (paswoorden, WEP, …) moeten uitgeschakeld zijn.
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9.1.13 ProgramSegmentid was not initialized

Foutmelding
Indien de controller van je installatie in de manuele programmeermode staat, kan je volgende foutmelding krijgen:

Deze melding betekent dat de controller in de manuele programmeermode staat, waardoor de programmering niet 
kan worden doorgestuurd naar de controller.

Oplossing
Druk om dit probleem op te lossen op de PROG-knop van de controller.

9.2 Upgrade en back-up devices
• Upgrade: energiedata verloren (zie pagina 653)
• Upgrade: wat te doen? (zie pagina 654)
• Upgrade: aandachtspunten (zie pagina 655)
• Back-upvoeding: activiteit zien (zie pagina 656)
• Back-upcontroller: installatie downloaden (zie pagina 657)

9.2.1 Upgrade: energiedata verloren

Vraag
Wat als er tijdens de upgrade gegevens over de energiemonitoring verloren gaan?

Antwoord
Tijdens het opladen van een nieuwe programmering kunnen Niko Home Control modules en bedieningen een 
nieuwe softwareversie krijgen.

ProgramSegmentid was not initialized
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148 http://www.niko.eu/

Een van deze modules is de IP-interface die onder meer de meetgegevens van de energiemetingen bevat. Deze 
gegevens verschijnen grafisch op het touchscreen, de smartphone en de computer (via de energiesoftware).

Het is een gekend probleem dat deze opgeslagen gegevens verloren gaan tijdens een upgrade of 
herprogrammering van de module.

Oplossing
We bevelen aan dat de klant deze gegevens in de energiesoftware binnenhaalt en opslaat, telkens wanneer de 
installateur langskomt om de installatie te programmeren of te bewerken.

De energiesoftware is gratis te downloaden op de Niko website: www.niko.eu148

9.2.2 Upgrade: wat te doen?

Vraag
Wat moet ik doen als de installatie meldt dat een upgrade noodzakelijk is?

http://www.niko.eu/
http://www.niko.eu/


Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

FAQ  –  655

Antwoord
Als je een nieuwe programmering oplaadt, controleert de software telkens of alle modules en bedieningen in de 
installatie beschikken over de recentste softwareversie. Na deze controle verschijnt een bericht of de installatie al 
dan niet een upgrade nodig heeft.

Een upgrade van de Niko Home Control installatie is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de recentste 
versie van de softwaretools en functionaliteiten en om mogelijke bugs te herstellen.

Oplossing
Als een upgrade vereist is, klik je op Upgrade bovenaan rechts in de menubalk van de Niko Home Control software. 
Afhankelijk van de installatie verloopt de upgrade in de volgende stappen:

1. Scan via de controller alle modules en bedieningen en upgrade indien nodig.
Tijdens deze eerste stap meldt het programma al of er ook een upgrade van de voeding vereist is. 
De specifieke upgrade voor de voeding voer je als laatste stap van de upgradeprocedure uit. 

2. Upgrade vervolgens alle IP-devices, elk apart. 
Sluit de computer achtereenvolgens aan op de IP-interface, de touchscreens en eventueel de 
back-upcontroller. Voer telkens een scan uit, en activeer een upgrade indien nodig.

3. Upgrade de voeding (eenmalig noodzakelijk, vanaf softwareversie 1.4)
Voeg eerst tijdelijk een back-upvoeding toe in de schakelkast. De voeding wordt nameijk 
uitgeschakeld tijdens deze upgrade, en dat is niet gewenst. .

Meer info
Voor een gedetailleerde uitleg over het upgraden van de installatie, ga naar Upgrade installatie (zie pagina 61).

9.2.3 Upgrade: aandachtspunten

Vraag
Waar moet ik op letten bij een upgrade?

Antwoord
Om ervoor te zorgen dat de upgrade correct verloopt, moet je met verschillende aspecten rekening houden. We 
geven hieronder alvast enkele aandachtspunten mee.

• Schakel de antivirus en WIFI van je computer tijdelijk uit en voeg ‘configurator.exe’ toe aan de lijst 
van betrouwbare software voor je firewall.

• Zorg ervoor dat je computer verbonden is met de controller van de Niko Home Control installatie 
met behulp van een patchsnoer RJ45-RJ45.

• Wanneer je een volgend IP-device wil upgraden, versteek je het patchsnoer RJ45-RJ45 van de 
controller naar het IP-device.

• Geef je computer telkens de nodige tijd om het nieuwe IP-device te herkennen.
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9.2.4 Back-upvoeding: activiteit zien

Vraag
Hoe weet de klant dat de back-upvoeding actief is?

Antwoord
Om een extra zekerheid in te bouwen voor de installatie, kan je de schakelkast voorzien van een back-upvoeding en 
back-upcontroller. 

• Wanneer de Master-voeding uitvalt, zal de back-upvoeding automatisch zijn taken overnemen en 
als Master-voeding gaan fungeren. 

• De klant krijgt bericht via zijn smartphone en/of touchscreen dat de back-upvoeding actief is. 
• De klant heeft op deze manier voldoende tijd om zijn installateur te contacteren en om de 

oorspronkelijke voeding te laten vervangen.

Indien de klant energiemonitoring heeft, check of hij de gegevens vooraf in de energiesoftware heeft 
binnengehaald en opgeslagen. 
Tijdens een upgrade of herprogrammering kunnen deze gegevens verloren gaan. 
Voor meer info, zie:  Wat als er tijdens de upgrade gegevens over de energiemonitoring verloren gaan? (see 
page 653)
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9.2.5 Back-upcontroller: installatie downloaden

Vraag
Kan ik een installatie downloaden van een back-upcontroller?

Antwoord
Om een extra zekerheid in te bouwen in de installatie, kan je de schakelkast voorzien van een back-upvoeding en 
back-upcontroller.

Uit deze back-upcontroller kan je een installatie niet downloaden.

Oplossing
Sla de installatie steeds op op de USB-sleutels die bij de controller worden meegeleverd.

Bewaar één sleutel zelf, overhandig de andere aan de klant.

Denk eraan dit ook altijd te doen bij aanpassingen en upgrades.
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9.3 Modules
• Nikobus: verbinden (zie pagina 658)
• Drievoudige meetmodule: drie- of enkelfasig (zie pagina 659)

9.3.1 Nikobus: verbinden

Vraag
Kan Niko Home Control met een bestaande Nikobus installatie verbonden worden?

Antwoord
Wanneer je een uitbreiding wil maken op een bestaande Nikobus installatie, dan heb je enkele mogelijkheden:

• Nikobus producten toevoegen. 
Voor uitbreidingen van bestaande Nikobus installaties blijven de Nikobus producten verkrijgbaar.

• Kiezen voor Niko Home Control als elektrische installatie, en de Nikobus installatie linken.

Niko Home Control als elektrische installatie
Kies je Niko Home Control als elektrische installatie bij een uitbreiding, dan kunnen de twee installaties gelinkt 
worden en communiceren via de Nikobus interface (550-00505).
Zo kan bijvoorbeeld een alles-uitknop op de Nikobus installatie ook de nieuwe Niko Home Control functionaliteiten 
integreren en omgekeerd.

De programmering van een Nikobus installatie moet wel mogelijk zijn met een pc: er moet minstens PC 
Link, PC Logic of een feedbackmodule aanwezig zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de Nikobus 
software.
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9.3.2 Drievoudige meetmodule: drie- of enkelfasig

Vraag
Hoe stel ik een drievoudige meetmodule in als één eenfsiage of als drie enkelfasige?

 Er is geen feedback mogelijk van Nikobus actoren naar Niko Home Control en omgekeerd.


Je kunt geen specifieke Niko Home Control bedieningen gebruiken om een Nikobus installatie te bedienen.

Er zijn maximaal 100 Nikobus sturingen mogelijk. Je kunt dus maximaal 100 Niko Home Control toetsen 
toekennen aan Nikobus.



Er zijn maximaal 100 virtuele Nikobus bedieningen. Je kunt dus maximaal 100 Nikobus toetsen toekennen 
aan Niko Home Control.
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Oplossing
Wanneer je bij onder meer een elektriciteitsmeting kiest voor een drievoudige meetmodule, dan kan deze gebruikt 
worden als één driefasige of drie enkelfasige modules.

Je stelt dit in bij het type van je meting. 

•  Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan..

• Klik op de elektriciteitsmeting die je wil aanpassen naar enkelfasig of driefasig.
• Selecteer het gewenste type van de elektriciteitsmeting.
• Kies je voor enkelfasig, dan kan je de elektriciteitsmeting bij Kastopbouw (zie pagina 594) toewijzen 

aan een meetmodule met één kanaal of aan één kanaal van een drievoudige meetmodule.
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• Kies je voor driefasig, dan kan je de elektriciteitsmeting bij Kastopbouw (zie pagina 
594) enkel toewijzen aan een drievoudige meetmodule.

De Niko Home Control software herkent dat het om een enkelfasige elektriciteitsmeting gaat en zal bij de 
drievoudige module slechts één kanaal invullen.
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9.4 Programmatielogica
• Project: meerdere plannen inladen (zie pagina 662)
• Output: vergrendelen of ontgrendelen (zie pagina 663)
• Programmering: slechts één actie per toets (zie pagina 666)
• Eén circuit: meerdere lampen (zie pagina 667)
• Touchscreen/smartphone: eenknopsdimbediening (zie pagina 668)

9.4.1 Project: meerdere plannen inladen

Vraag
Kan ik van iedere verdieping een afzonderlijk plan inladen in hetzelfde project?

De Niko Home Control software herkent dat het om een driefasige elektriciteitsmeting gaat en zal bij de 
drievoudige module de drie kanalen invullen.
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Antwoord
Verschillende verdiepingen kan je niet in een nieuw bestand plaatsen. Alle onderdelen van éénzelfde programmatie 
staan in één bestand.

Oplossing
Wanneer je verdiepingen wilt tekenen in de Niko Home Control software, dan doe je dit naast of onder elkaar op het 
werkvlak.

Meer info
Meer informatie over het tekenen van het plan vind je onder plan tekenen (zie pagina 37).

9.4.2 Output: vergrendelen of ontgrendelen

Vraag
Hoe kan ik een output vergrendelen of ontgrendelen?
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Oplossing
Om een output te vergrendelen of ontgrendelen, Ga als volgt te werk:

• klik op Creatie in de menubalk bovenaan.

• Klik op de actie waaraan je de functie wil toevoegen, of voeg een actie toe. Je ziet nu de naam en 
de locatie van de actie. 

• Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan. 
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• Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.
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• Ga naar de lijn van de gewenste output in het start- of stopgedrag van de actie om het basisgedrag 
te wijzigen.

• Klik op het pijltje aan het einde van de lijn om het basisgedrag van de output te wijzigen.
• Selecteer de functie die je wil toevoegen aan de output. 
• Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.
• Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.
• Klik op opslaan. De output is nu vergrendeld of ontgrendeld. 

9.4.3 Programmering: slechts één actie per toets

Vraag
Waarom kan ik maar één actie per toets programmeren?

Opgelet: Zorg ervoor dat iedere output die je vergrendelt ook ontgrendeld wordt en omgekeerd. Indien dit 
niet het geval is, zal je bij het uploaden één van deze foutmeldingen krijgen: 
- Some outputs are locked by an action, but are never unlocked: output x (zie pagina 645) 
- Some outputs are unlocked by an action, but are never locked: output x (zie pagina 646)





Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

FAQ  –  667

Antwoord
Dit is een bewuste keuze van Niko. 

Gebruikerstesten tonen aan dat meerdere acties gekoppeld aan één toets voor verwarring zorgen bij de eindklant.

Omdat Niko Home Control zeer veel belang hecht aan het gebruiksgemak en comfort van deze eindklant, kan je 
aan elke toets maar één actie verbinden.

9.4.4 Eén circuit: meerdere lampen

Vraag
Moeten verschillende lampen binnen één circuit afzonderlijk toegevoegd worden?

Antwoord
Voor een groep lampen die één circuit vormen en dus nooit afzonderlijk kunnen worden bediend, maak je slechts 
één output aan.

Dit geldt ook voor een geschakeld stopcontact, een geschakelde ventilator en andere geschakelde apparaten.

Omgekeerd kan je wel verschillende bedieningen aan éénzelfde actie koppelen.
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9.4.5 Touchscreen/smartphone: eenknopsdimbediening

Vraag
Kan ik een 1-knopsdimbediening toevoegen aan mij smartphone/tablet of touchscreen?

Antwoord
Een 1-knopsdimbediening kan niet toegevoegd worden aan een smartphone/tablet of touchscreen.

9.5 Namen en locaties
• Namen en locaties: zichtbaar voor klant? (zie pagina 668)
• Namen en locaties: maximumlengte (zie pagina 669)

9.5.1 Namen en locaties: zichtbaar voor klant?

Vraag
Krijgt de klant de naam en locatie van de inputs, outputs en acties te zien?

Antwoord
Tijdens het programmeren van de installatie kan je bij iedere input, output en actie een naam en locatie invoegen. 
Uiteraard is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de benamingen die de klant te zien zal krijgen duidelijk zijn.

Oplossing

• De namen die je hanteert voor de acties zijn de benamingen die de klant op zijn touchsreen(s) of 
displaybedieningen zal zien.

• De locaties die je ingeeft bij de verschillende acties, zijn de elementen op basis waarvan de 
touchscreens of displaybedieningen van de klant gestructureerd zullen worden.

• De namen en locaties die je invoert bij de inputs en outputs zijn enkel voor jou als installateur 
zichtbaar. 

Wanneer je een dimbediening wil toevoegen aan je smartphone/tablet of touchscreen, kies dan voor een  
specifieke dimbediening149.



http://guide.niko.eu/nl/dimbare-lamp-met-specifieke-dimbediening
http://guide.niko.eu/nl/dimbare-lamp-met-specifieke-dimbediening
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Werk ook voor deze met duidelijke namen om snel de correcte elementen terug te vinden wanneer 
je bijvoorbeeld een 'alles uit'-drukknop installeert.

9.5.2 Namen en locaties: maximumlengte

Vraag
Uit hoeveel karakters mogen namen en locaties van acties bestaan?

Antwoord
In theorie mag deze naam uit 128 karakters bestaan. Beperk dit echter best tot 50 karakters, opdat er tijdens het 
uploaden geen fouten optreden.

9.6 Kastopbouw veelgestelde vragen
• Kastopbouw: modules verplaatsen (zie pagina 669)
• Kastopbouw: rail wisselen (zie pagina 673)
• Kastopbouw: volgorde outputs aanpassen (zie pagina 675)

9.6.1 Kastopbouw: modules verplaatsen

Vraag
Kan ik modules verplaatsen in de kast?

Antwoord
De voeding, controller en modules kunnen in de Niko Home Control voor softwareversie 1.13 niet verplaatst 
worden.

Oplossing
Wanneer je deze toch graag bijvoorbeeld op een andere DIN-rail wil plaatsen, kan je dit via een kleine omweg doen.

• Ga naar Kastopbouw in de menubalk bovenaan. Je komt in het tabblad Kast bepalen terecht.

Opgelet: Hou er rekening mee dat de eindklant deze namen op zijn smartphone/touchscreens zal zien.  

- In het overzichtsscherm ziet de klant de namen van de locaties. Per locatie zijn er 30 karakters zichtbaar. 

- Als hij naar één specifieke locatie gaat, zijn er van de locatienaam 50 karakters zichtbaar. Van de namen 
van de verschillende acties zal hij telkens 23 karakters zien.





Software Manual Niko Home Control 1.0  –  Handleiding Niko Home Control I programmeersoftware

FAQ  –  670

• Klik op Verder om naar het tabblad Vullen met modules te gaan.
• Klik op de module die je elders in kast wil plaatsen. Je ziet nu links een afbeelding van de samen te 

stellen kast en rechts de details over de module.
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• Klik op verwijder deze DIN-railmodule. De module staat nu niet meer in de afbeelding van de 
kast.
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• Klik op de rail waar je de module wil plaatsen.
• Klik vervolgens op de naam van de module in de keuzelijst in het rechter deelvenster.

De module staat nu op de juiste plaats.
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9.6.2 Kastopbouw: rail wisselen

Vraag
Hoe kan ik wisselen van rail tijdens de kastopbouw?

Oplossing

• Ga naar Kastopbouw in het menu bovenaan het scherm.
• Klik op de kast die je wilt opbouwen. Links zie je een afbeelding van de samen te stellen kast en 

rechts de details over deze kast.

Wanneer aan de module reeds outputs had toegewezen, moet je dit opnieuw doen voor deze 'verplaatste' 
module. De connecties worden niet overgenomen.
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• Klik op verder om naar het tabblad vullen met modules te gaan.
• Klik op de gewenste rail om te veranderen van DIN-rail.
• Klik op de module die je wilt toevoegen.

Indien er nog geen railkoppeling aanwezig is, voegt de Niko Home Control software deze automatisch toe, 
wanneer je een module toevoegt.
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9.6.3 Kastopbouw: volgorde outputs aanpassen

Vraag
Hoe kan ik de volgorde van de outputs aanpassen bij de kastopbouw?

Oplossing

• Ga naar Kastopbouw in de menubalk bovenaan.
• Klik op het tabblad toewijzen. Je ziet nu links het plan van de woning en rechts een tabel met de 

modules die aanwezig zijn in de kast.
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• Klik op de module waarvan je de volgorde van de outputs wilt wijzigen.Je ziet nu links het plan 
van de woning en rechts de details over de module.
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• Om een output aan een ander contact toe te wijzen, klik op de zwarte knop aan het einde van de 
desbetreffende lijn.

• Houd je muisknop ingedrukt en sleep de output naar het gewenste contact.
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• Klik op opslaan. De volgorde van de outputs is nu gewijzigd.
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