


Hoe ontstaat B-Logicx?

• Wij zijn installateurs met meer dan 20 jaar ervaring 
• Het meest gebruikte product was uitgedoofd 

• Geen vooruitgang/leveringen van leverancier 
• Geen aanpassing meer aan eigentijdse eisen 
• Modules niet professioneel/afgewerkt 
• … 

• Dringende nood aan een oplossing om bestaande klanten 
te kunnen blijven ondersteunen (500+ installaties) 

• Wat zijn de alternatieven?
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Hoe ontstaat B-Logicx? 
De alternatieven

➢ Voordelen: 
• Alles bestaat, enkel te 

bestellen 
➢ Nadelen: 
• Meestal prijzig 
• Beperkingen die we niet 

gewoon zijn 
• Geen eigen inbreng  = 

roeien met de riemen die je 
hebt 

•  Misschien het 
belangrijkste: Wat als ook 
zij er weer mee stoppen?
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➢ Nadelen: 
• Eigen ontwikkeling: niet 

alles is direct beschikbaar 
➢ Voordelen: 
• Prijs kan gedrukt worden 

door ballast te vermijden 
• We kunnen beperkingen 

zelf oplossen 
• Warm water hoeven we zelf 

niet meer uit te vinden: we 
maken verbindingen met 
externe systemen 
(ArtSound, Nuvo, EXU,…) 

• Software in eigen beheer 
betekent snelle updates bij 
fouten 

• Rechtstreeks contact 
tussen u en ons betekent 
dat voor ieder probleem 
een oplossing kan 
gevonden worden.

1.	  Een	  BESTAAND	  
merk:

2.	  Een	  EIGEN	  merk	  
creëren



De bus

• Het B-Logicx systeem is een bussysteem Dwz dat: 
• we geen centrale processor hebben  
• iedere module onafhankelijk van een andere kan 

werken (omdat elke module zijn eigen processor 
heeft) 

• iedere module (=toestel) op eender welk moment, 
kan aangesproken worden door een andere 
module 

• de volgorde van aansluiten onbelangrijk is 
• iedere module een unieke code heeft (groep, adres, 

versie, naam)  
-> MEMBER. 

• Misschien het belangrijkste: zeer eenvoudige 
bekabeling en toch maximale flexibiliteit
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De bus

• Voorgeschreven bekabeling = EIB  
(niet verplicht).  
(Gebruik geen UTP, dat is voor computernetwerk.) 

• Je legt de kabel waar je hem nodig hebt. 
• Dit betekent sterbekabeling EN ringbekabeling EN/OF 

een mix is toegestaan. 
• Een lus leggen is toegestaan, niet verplicht. 
• Voorzie voldoende aansluitpunten. 
• Displays op ooghoogte. 
• Lichtsensor op buitengevel? (leg hem rechtstreeks 

naar het bord) 
• EIB + VOB(XVB) + UTP tussen bord en touchscreen 
• Voorzie een buskabel naar externe sturingen 

(poorten,...) 
• Verbinding bus<>netwerk niet vergeten!

5



De bus: waarom
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Weinig flexibiliteit 
Puzzel 

Enorm werk

Maximale flexibiliteit 
Eenvoudig 

Snel aangesloten



De bus
• Gebruik van meerdere borden is geen luxe: 

bekabeling wordt een pak eenvoudiger 
• Borden worden best in ster met elkaar verbonden 

(indien mogelijk)
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De bus: afsluiten

• Afsluitweerstand ingebouwd 
• Visuele weergaven van de toestand 

• Groen / geel: OK 
• Rood: Fout 

• Deze module wordt niet 
geprogrammeerd.
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De bus: onderverdelen
• Bij gebruik van meerdere borden of 

lange afstanden kan een 
BusLinkModule gebruikt worden. 

• Een installatie kan zo 
onderverdeeld worden in 
galvanisch gescheiden onderdelen.  

• Beter voor signaalkwaliteit en 
beveiligd tegen schade. 

• Elke ‘zone’ heeft een eigen voeding 
• Bij meer dan 70 modules wordt 

een BLM aangeraden. 
• Deze module wordt niet 

geprogrammeerd.
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NWM: Aansluiten

1 kanaal  
(1 verbinding =  
1 computer/app per keer)
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2 kanalen  
(2 verbindingen  =  
2 computers/apps tegelijk)

• Eerst aansluiten op het netwerk, dan op de bus 
• MAC adres noteren.



Netwerk opstelling
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Verbinding maken
• ‘Software instellingen’ openen, ‘Verbindingen selecteren’ 
• Rechtsklik + ‘Gebruik als LAN’ 
• Statisch IP adres indien definitief netwerk
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RLM - Relaismodule
• RLM-1R 
• 1 wisselcontact 16A(Resistief) 8A(Inductief), 

max 250VAC 
• Contactfunctie omkeerbaar (voor bedrijven) 
• Interne timer (trappenhuisautomaat) 
• Ventilatorfunctie (badkamerventilatie) 
• Instelbaar als rolluiksturing 
• And (En) Functie 5 +1 voorwaarden 
• Or (Of) Functie 5 + 1 voorwaarden 
• Loop functie 80 acties 
• Aanspreekbaar met: 

• Set = aan 
• Reset = uit 
• Toggle = omkeren (aan->uit en uit->aan) 
• Timer = aan – tijd – uit 

• Kan in- of uitgeschakeld opstarten  
(Donkere plek zoals bv kelder) 

• Contact in rust kan ‘Set’ weergeven 
(Hoogste bedrijfszekerheid) 

• Interne timers zijn standaard in seconden 
(1-255), ook mogelijk in minuten. 

• Rolluikfunctie zet iedere aansturing 
automatisch om in timerfunctie.  

• Logische functies 
(kunnen tegelijk gebruikt worden)
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RLM in andere vormen (1)
• RLM4 
• Identiek hetzelfde materiaal als 4 RLM’s, 

maar in één behuizing. 
• Dus 4 relais, 4 knoppen, 4 timers, 4 keer 

de logische functies, ... 
• 1 module is +25% goedkoper dan 4 RLM 

apart
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RLM in andere vormen (2)
• R4I6 
• Ook 4x RLM en 1xINM6 aan boord.  
• Standaard voorgeprogrammeerd om 

stand-alone te kunnen gebruiken. 
• Bediening van 4 schakelpunten 
• Alles aan en alles uit voorzien 
• Perfect voor ‚pré-domotica’ 
• Sterbekabeling 
• Kunnen ook zelf geprogrammeerd 

worden
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Voorgeprogrammeerd: 
I1 schakelt R1 
I3 schakelt R2 
I3 schakelt R3 
I4 schakelt R4 
I5 schakelt R1 t/m R4 aan 
I6 schakelt R1 t/m R4 uit



RLM in andere vormen (3)
• R4I6-R 
• Ook 4x RLM en 1xINM6 aan boord.  
• Voorzien om 2 rolluiken aan te sturen. 
•  Standaard voorgeprogrammeerd om 

stand-alone te kunnen gebruiken. 
• Alles op en alles neer voorzien 
• Perfect voor ‚pré-domotica’ 
• Sterbekabeling 
• Kunnen ook zelf geprogrammeerd 

worden
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Voorgeprogrammeerd: 
I1 schakelt R1 op 
I3 schakelt R1 neer 
I3 schakelt R2 op 
I4 schakelt R2 neer 
I5 schakelt R1 + R2 op 
I6 schakelt R1 + R2 neer



Overzicht RLM  
Logische functies (And en Or functie)

• Logische functies aanwezig 
in elke RLM 

• Gratis te activeren 
• Hoe meer RLM’s, hoe meer 

logische functies
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Opmerking: 
bv een RLM4 heeft dus 4 keer 
alle logische functies aan 
boord.

In de software: 
• Ingangen en uitgangen invullen (Niet gebruikte=leeg laten) 
• Programmeer functie 
• Voor elke ingang apart kan je kiezen: logische of inverse 

logica 
• Toestand van de functie is online zichtbaar: klik op de 

tekening



Overzicht RLM Logische functies (3) 
Loop

• 1 Startadres kan 80 acties versturen. 
• Een actie kan een lichtpunt, stopcontact, 

muziekbron,… of een wachttijd zijn. 
• Wachttijden invoeren naar keuze in sec of min 
• Na het starten, stopt de loop vanzelf of herstart 

indien gewenst 
• Deze functie wordt meest gebruikt voor de alles 

uit, een aanwezigheidssimulatie, 
paniekverlichting,…
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Ingangsmodule
• Versie: INM2 – INM4 – INM6 
• Voor aansluiting van drukknoppen, 

schakelaars,… 
• Elke aansluiting kan als ingang OF uitgang 

gebruikt worden. 
• Bij ingang: detectie van 

• sluiten/openen,  
• kort/lang drukken  
• pulsteller 

• Mogelijkheid om 4 Leds per print aan te 
sluiten. 

• Drukknoppen kunnen geblokkeerd worden 
met een enkel commando (igv inbraak, 
noodvoeding,...)
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Ingangsmodule: aansluiting
• Potentiaalvrije contacten! 
• Let op de nummering van de 

aansluitingen 
• + gemeenschappelijk 
• Leds op 5VDC!! (Let op de polariteit) 
• Bedrading knoppen/Leds niet langer dan 

0.5m!
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Ingangsmodule in andere vorm(1)
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• INM6K6L = (Niko drukknoppen) 
• 6 potentiaalvrije contacten  
• 6 leds op 24VDC (ingebouwde ledversterker)  

• Deze module: 2 modules INM6 op 1 printplaat. 
• In de software worden beide modules samen aangemaakt 
• INM6K6L wordt gebruikt voor 6 en 4 aansluitingen.

Deel2: Leds (bovenaan) 
ingebouwde versterkers 
voor 24V Leds

Deel1: Knoppen (onderaan) 
1 gemeenschappelijke 
aansluiting



DIM1K - Dimmodule
• Beschikbaar: 

• Vermogendimmer (300W) 
• 0-10V  
• 1-10V  
• Leddimmer 

• Manueel dimmen of rechtstreeks niveau 
sturing mogelijk 

• Ook aanspreekbaar met Set(100%) of Reset 
(uit) 

• Stuuradres beschikbaar (bv voor aansturing 
RLM om spanning te onderbreken bij dimbare 
ballasten) 

• Frontknop kan dimmer aansturen van uit de 
zekeringkast (0-100%) 

• Tot 230 dimmers mogelijk in een sfeer 
• Tot 16 sfeergroepen mogelijk 
• Tot 8 sfeer instellingen per groep 
• 2 stuuradressen beschikbaar om mee te 

schakelen met de sferen (bv stopcontacten 
voor staande lampen)
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DMX
• 3 kanalen Rood Groen Blauw (wit) 
• Vrij instelbaar tussen 0-255 
• Te gebruiken in 8 sferen (idem als 

dimmers) 
• 4 loops met wijzigende kleuren 
• Kleur/fade/wachttijd vrij instelbaar 
• Loops apart/in serie/random
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RTC – Real Time Klok
• 24 tijdstippen 
• Uren, minuten 
• Weekdag, werkdag, weekend 
• Dag, maand 
• 2 acties per tijdstip 
• Ieder tijdstip is instelbaar als puls
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LDM - Lichtsensor
• Spatwaterdichte montage voor buiten 
• Meetperiodes naar keuze in te stellen via 

timer 
• 8x2 meetpunten kunnen gedetecteerd 

worden 
• Detectie mogelijk van licht naar donker en 

van donker naar licht 
• Voor ieder punt zijn 4 acties te voorzien bij 

donkerder of lichter 
• Actuele lichtwaarde uit te lezen op de PC
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EXU – externe spanningslezer

• Beschikbaar: 
• 12-24V 
• 230V  
• 400V  

• Alles spanningen: AC en DC 
• Contact instelbaar als volgen of timer 
• Bij herhaaldelijk sluiten start de timer steeds 

opnieuw 
• 4 acties sturen bij sluiten contact 
• 4 acties sturen bij open contact of stoppen 

timer 
• Een interne voorwaarden voorzien die al dan 

niet laat sturen 
(bv een lichtsensor laat zenden alleen toe als 
het donker is)
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BDM - Beweginsmelder
• 10mm lenzen beschikbaar in wit of zwart 
• In te bouwen in gangbaar schakelmateriaal 

(Niko, Ticino, CJC,…) 45x45 monturen 
• Timer instelbaar in minuten of seconden 
• Bij herhaaldelijk bewegen start de timer steeds 

opnieuw 
• 4 acties sturen bij sluiten contact 
• 4 acties sturen bij einde timer 
• Een interne voorwaarden voorzien die al dan 

niet laat zenden  
(bv een lichtsensor laat zenden alleen toe als het 
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TSM - Temperatuursensor
• Timer voor metingen instelbaar in seconden 
• Minimum instelling: 5°C (vorstbewaking) 
• Negatieve temperaturen worden wel 

weergegeven. 
• 4 comfortinstellingen 
• 4 adressen verzenden bij: 

• Verwarmingssturing 
• Extra vermogen 
• Minimumalarm 
• Maximumalarm 

• Afwijking (+ -) per halve graad in te stellen 
• Combineerbaar met display 
• Weergave in instellingen via mobiele apps 

en touchscreen
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Temperatuur Display
• 2 comforts rechtstreeks te bedienen. 
• 4 comforts kunnen weergegeven worden. 
• Wijzigen en opslaan  

comforttemperaturen.  
• Teksten van de comforts zijn aanpasbaar 

via software.  
(8 karakters) 

• Onderste lijn geeft constant huidige 
temperatuur. 

• Aanduiding verwarming aan/uit 
• Aanspreekbaar met Reset(comf1) en 

Set(comf2) 
• Backlight continu of aan/uit 
• Inbouw in 45x45 monturen
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Codeklavier
• Opbouw en inbouw (Ticino 504) voorzien 
• 4 uitgangen. 
• 1 mastercode die altijd alle uitgangen kan 

bedienen. 
• 30 gebruikerscodes die 1-4 uitgangen 

kunnen bedienen.  
• Elke gebruikerscode kan automatisch gewist 

worden na gebruik. 
• Aparte ‘magazijnierssoftware’ beschikbaar
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bv gebruik mastercode: 
1234#1 opent poort1 
1234#2 opent poort2 
… 
Ook gewone gebruikerscodes kunnen deze functie gebruiken. 
Zo niet, opent bv 1111 poort1



Audio Communicatiemodules

• ArtSound: BL ASD, BL ART24 
• Nuvo: BL NUV  
• Audac: BL AUD 
• Multi-room systemen bedienen via 

B-Logicx systeem 
• Aan- en uitsturen van kanalen 
• Volume regelingen van kanalen 
• Aansturen dmv display  

• Communicatie nodig met een 
ander systeem? 
 -> contacteer ons
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Muziek Display
• Communicatie met ASD, AUD, NUV. 
• 8 bronteksten instelbaar 2x8 karakters. 
• 1-8 bronnen scrollen.  
• Volume instelbaar. 
• Aanspreekbaar met Reset (= uit) 
• Inbouw in 45x45 monturen
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WSM - Windsensor
• Detectie van windsnelheid voor 

sturing van zonneweringen 
• Windsterkte en duurtijd instelbaar via 

timers 
• Automatisch uitrollen mogelijk 
• 4 adressen bij te veel wind 
• 4 adressen bij weinig wind 
• Interne voorwaarden voor 

automatisch openen beschikbaar
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Toebehoren & aansluiten (1) 
Aansluitbruggen

BR6: 6 Modulaire toestellen (1Mod) naast elkaar worden 
met 1 brug verbonden.
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BR6-4: 6 Modulaire toestellen (4mod) naast elkaar 
worden met 1 brug verbonden.



Toebehoren & aansluiten (2) 
Aansluitdraden & Signalisatie

• ZOE: Zoemer voor 
aansluiting op INM
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• DRA: Aansluitdraad waarmee oa drukknoppen 
op INM aangesloten worden.

• LED: Voor aansluiting en 
signalisatie op INM.  

• Standaard blauw of oranje.  
• Andere kleuren op aanvraag



Toebehoren & aansluiten (3) 
iPadHouder

• Voor iPad 2/3 of Air  
• Standaard wit of zwart. 
• Andere kleuren op aanvraag 
• Voeding wordt meegeleverd. 
• Aansluitconnector apart bestellen
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Dock Lightning



StartersKits
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• 6 verschillende versies 
• Alle basismodules om het systeem te kunnen ontdekken 

zijn voorzien. 
• Aankoop in dit pakket = een goedkopere totaalprijs dan 

wanneer je de modules los aankoopt. 
• Alle modules zijn later bruikbaar in de definitieve 

installatie



Voeding
Gestabiliseerde voeding van 230VAC naar 
24VDC.
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• Gratis bedieningssoftware 
• Te installeren op elke WIN PC 
• Alle knoppen zelf in te stellen 
• Weergave, kleuren, foto’s, … instelbaar 
• Mogelijkheid om (IP)camera’s weer te geven. 
• Ook thermostaat, klok en muziek bediening

PCTouchscreen



Apps: IOS & Android
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Einde

Onze contactgegevens: 
http://www.b-logicx.be 

info@b-logicx.be 
+32 15 85 81 19
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