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Ik gebruik dagelijks de 

‘alles uit’-knop als ik het 

huis verlaat. Zo blijven 

er nergens lichten of 

toestellen aan staan!

Dankzij de app op mijn 

smartphone kan ik een 

gezellige sfeer kiezen als 

we ’s avonds naar een 

film kijken. De Netflix- 

en Velbus-apps staan 

daarom naast elkaar! 

 

Toen we 19 jaar geleden 

Velbus installeerden bij de 

bouw van onze woning, 

heeft men ons beloofd 

dat we de installatie 

levenslang zouden 

kunnen uitbreiden. 

Onlangs plaatsten we een 

veranda en kon de oude 

installatie perfect worden 

uitgebreid met nieuwe 

panelen!

Het bedieningspaneel in 

onze keuken geeft het 

actuele energieverbruik 

weer. Superhandig voor 

het capaciteitstarief dat 

er zit aan te komen. 

Evelien (37) 
6 jaar Velbusklant

Titia (24) 
net Velbusklant

Patrick (52), 
19 jaar Velbusklant

Mo (33) 
2 jaar Velbusklant
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Voorwoord

 
Wil je bouwen of verbouwen, dan moeten er heel wat 

belangrijke beslissingen worden genomen, waaronder ook 

de elektriciteit. In dit magazine tonen we je waar Velbus 

voor staat, en welke mogelijkheden er zoal zijn. 

Kies je voor een klassieke installatie of ga je voor een 

domoticasysteem? Wat is de kostprijs? Is het niet te 

ingewikkeld? Is het uitbreidbaar in de toekomst? Dit zijn 

allemaal vragen die we graag willen beantwoorden.

Velbus is een Belgisch merk ontwikkeld en geproduceerd 

door Velleman Group in Gavere. Met 20 jaar ervaring op 

de domoticamarkt en 50 jaar knowhow in het ontwikkelen 

van elektronica, helpen we je graag bij het waarmaken van 

je projecten.

 

Veel inspiratieplezier

Het Velbusteam

Maak kennis met het 

Velbusteam, onderdeel 

van het grote Velleman 

Group-team!
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Waarom kiezen 
voor Velbus?

Velbus versus klassieke installatie

Velbus is een domotica- of huisautomatisatiesysteem. Dit 

verschilt in een paar opzichten van een klassieke installatie.

Bij een klassieke installatie worden stopcontacten per 

kamer of verdieping rechtstreeks naar de elektriciteitskast 

gebracht. Bij het domoticasysteem van Velbus kunnen 

specifieke stopcontacten apart bekabeld worden. Zo kan 

je bepaalde stopcontacten zoals de tuinverlichting of een 

koffiezetapparaat op een slimme manier laten schakelen.

Verder worden bij een klassieke installatie de lichtpunten 

samengenomen per kamer en gecombineerd met een 

schakelaar in die ruimte. Enkel die schakelaar kan er de 

lichtpunten bedienen. Bij Velbus worden de lichtpunten 

rechtstreeks naar de elektriciteitskast getrokken. Alle 

schakelaars worden via 1 kabel, de zogenaamde buskabel, 

met elkaar verbonden om zo naar de kast te gaan. Vervolgens 

worden in de meterkast Velbusmodules toegevoegd aan 

de buskabel die de stopcontacten en lichtpunten laten 

schakelen. Hierdoor kan je stopcontacten en lichtpunten in- 

en uitschakelen vanop elk bedieningspaneel in huis.

Deze techniek biedt je de mogelijkheid om een ‘alles-uit’-

actie te voorzien aan bijvoorbeeld het bedieningspaneel 

bij de voordeur of naast jouw bed. Met deze actie kan je 

met slechts een enkele toets alle lichten en gewenste 

stopcontacten uitschakelen. Zo hoef je je niet meer af te 

vragen of het licht in de badkamer nu wel of niet uit is.

Het domoticasysteem van Velbus kan natuurlijk nog veel 

meer. Zo kan je sferen creëren (combinaties maken van al dan 

niet-gedimde lichtpunten), tijdsfuncties instellen, de status 

van apparaten controleren, het actuele energieverbruik 

raadplegen, zonneschermen op- en neerlaten op basis van 

de weersinformatie en nog veel meer.
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Betaal enkel wat je gebruikt

Velbus is een modulair systeem dat je steeds kunt uitbreiden. 

Met het basispakket heb je echter al een volwaardige 

installatie voor een beperkte prijs. In vergelijking met andere 

domoticasystemen heeft Velbus trouwens geen centrale, 

een kost die je dus bespaart. En wanneer je jouw installatie 

wilt uitbreiden, betaal je enkel voor de extra modules die 

nodig zijn.

Vermijd nazorgkosten

Zodra jouw Velbusinstallatie volledig is geïnstalleerd en 

geconfigureerd door jouw erkende installateur kan je het 

zelf verder aanpassen naargelang jouw wensen. Je hoeft dus 

geen beroep te doen op jouw installateur en betaalt dus niet 

voor elke aanpassing.

Bespaar energie

Eenmaal goed geconfigureerd, bespaar je energie met jouw 

Velbusinstallatie. De verlichting die automatisch uitgaat, 

de 'alles uit'-knop die verborgen verbruikers uitschakelt, 

de verwarming die niet meer wordt vergeten... Met onze 

nieuwste ontwikkelingen krijg je zelfs een melding wanneer 

je veel energie aan het verbruiken bent. Zo hou je de 

energiefactuur onder controle.

Geef uw woning meerwaarde

Een geautomatiseerde woning is geld waard. Dankzij de 

aanwezigheid van een Velbusinstallatie verdien je de 

investering terug bij de verkoop van je eigendom.

Zelfde prijs als traditioneel systeem

Domotica wordt nog altijd te vaak omschreven als duur, maar wist je dat je voor een Velbusinstallatie quasi dezelfde prijs betaalt 

als voor een klassieke installatie? En eigenlijk is het zelfs goedkoper dan een klassieke installatie, want met een domoticasysteem 

haal je immers heel wat extra troeven in huis.
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Betrouwbaar

Made in Belgium

Velbus is een Belgisch merk ontwikkeld door Velleman 

Group dat al 50 jaar ervaring heeft met het ontwikkelen en 

produceren van elektronicaoplossingen. 

Met Velbus is Velleman Group al 20 jaar aanwezig op de 

domoticamarkt. Naast het ingenieursteam in eigen land 

gebeurt de productie ook in België. Hiermee garanderen we 

de kwaliteit en korte levertermijnen.

10 jaar garantie

Bij Velbus geloven we in onze producten. Daarom bieden 

we 10 jaar garantie op onze eigen ontwikkelde modules 

vanaf de ingebruikname van jouw installatie. Deze garantie 

wordt door jouw erkende installateur geregistreerd.

Levenslang uitbreidbaar

Velbus biedt een levenslange uitbreidbaarheid 

van jouw domoticasysteem. Door ons standaard 

communicatieprotocol niet te wijzigen, blijven nieuwe 

modules steeds ‘backward compatibel’ met oudere 

modules.

Gebruikers van het eerste uur (bijna 20 jaar geleden) kunnen 

vandaag nog steeds verder bouwen op hun bestaande 

installatie. Oude bedieningspanelen vervangen door een 

nieuwere versie? Het kan allemaal!
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Veilig(heid)

Bij Velbus staat veiligheid centraal waarbij jouw installatie 

afgeschermd wordt van de buitenwereld. Zo garanderen we 

jouw privacy en wordt data niet opgeslagen op buitenlandse 

servers.

Zelfde communicatiesysteem als automobielsector

Velbus is gebaseerd op het industriële CAN-bus 

communicatiesysteem dat ook gebruikt wordt in het 

veiligheidssysteem van wagens. Deze buskabel garandeert 

dat een verzonden signaal daadwerkelijk bij de ontvanger 

aankomt. Elke module monitort continu de bus en voert een 

(herstel)actie uit indien nodig. Zo wordt bij een aanrijding 

de airbag in de wagen geactiveerd en gaat bij jouw Velbus 

domoticasysteem het licht aan wanneer jij dat wenst.

Decentraal systeem

Elke module van Velbus werkt onafhankelijk van de andere modules dankzij het ingebouwde communicatie- en 

beslissingsorgaan. Er is dus geen dure centrale server/module nodig die alle beslissingen uitvoert. We spreken daarom over een 

decentraal systeem. Als in jouw Velbussysteem een module afwijkend gedrag zou vertonen, heeft dit geen impact op de rest 

van de installatie.

centraal systeem decentraal systeem hybride systeem
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Eenvoudig

Gemakkelijk te installeren

Ook voor uw erkend Velbusinstallateur is werken met het 

Velbussysteem eenvoudig. In vergelijking met concurrerende 

systemen kunnen we altijd de aantrekkelijkste offerte 

voorleggen. Dit zowel voor huisautomatisering als voor 

grotere projecten. Een Velbusoplossing spreekt dan ook 

voor zich. Heeft jouw elektricien of installateur nog geen 

Velbuskennis? Geen probleem! Na een basisopleiding kan 

iedere elektriciteitsprofessional aan de slag met Velbus.

Gemakkelijk in gebruik

Velbus is eenvoudig in gebruik! Met slechts een simpele 

aanraking van onze stijlvolle glazen bedieningspanelen 

bedien je verlichting en apparaten.

• Feedback via leds op bedienignspaneel en/of Edge Lit 

verlichting

• Geef elke actie een benaming of afbeelding

• Controleer de status van verlichting en apparaten in huis 

op een enkel paneel

• Navigeer tussen verschillende pagina’s op een paneel
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Gemakkelijk in te stellen

Configureren en programmeren klinkt misschien moeilijk, 

maar niet bij Velbus. Na een basisconfiguratie door jouw 

erkende Velbusinstallateur kan je de instellingen door 

middel van onze gratis sofware Velbuslink eenvoudig zelf 

uitlezen en aanpassen op jouw pc.

Maakt het leven gemakkelijk

Velbus maakt jouw leven gemakkelijker! Tijdsfuncties 

instellen om de verlichting in te schakelen, rolluiken en 

zonneschermen activeren tijdens zonnige zomerdagen, 

het koffiezetapparaat automatisch inschakelen wanneer 

je opstaat. Dat en veel meer is mogelijk met een goed 

configureerde Velbusinstallatie.
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Flexibel

Velbus is een flexibel modulair systeem dat je altijd verder 

kunt uitbreiden naargelang jouw veranderende behoeftes. 

Naast de lokale uitbreidingen met extra modules voorzien 

we via onze Signum IoT-gateway de interface naar meer 

dan 1000 extra online IoT-diensten. Zo kan je jouw lokale 

Velbusinstallatie koppelen met diensten zoals Amazon 

Alexa©, Google Assistant©, Philips Hue©, SONOS©, IKEA©.... 

Deze extra diensten zorgen voor een snelle toevoer van 

nieuwe, innovatieve mogelijkheden en een totale flexibiliteit 

van integratiemogelijkheden. 

Naast deze onlinediensten bieden wij met de Signummodule 

ook synchronisatie van jouw lokale Velbusinstallatie met 

een internetklok. Zo staat de plaatselijke klok altijd juist, ook 

na een stroomuitval. Verder zijn ook apps voor tablet en 

smartphone beschikbaar waarmee je jouw Velbusinstallatie 

van overal ter wereld met internettoegang kunt bedienen 

en raadplegen.

IoT  
koppelingen

Smartphone & 
tablet app

Internetklok
synchornisatie

Internet

IKEA©

Google Assistent©

+ 1000 extra

Philips Hue©

SONOS©

Amazon Alexa©

MQTT

Smart Things

O
N

LI
N

E
LO

K
A

A
L

Velbus systeem

Bedienings- 
panelen

In- & uitgangs- 
modules

Signum IoT gateway
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Velbusinterfaces

Het is belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken 

tussen jouw lokale Velbusinstallatie en de uitbreiding via 

interfaces. Zoals eerder vermeld is Velbus een decentraal 

systeem, waarbij we een betaalbare, betrouwbare en 

eenvoudige lokale installatie kunnen garanderen. 

Via interfaces kan je extra koppelingen maken met andere 

diensten of (eco)systemen. Denk hierbij aan de Signum 

IoT-gateway en de DALI-interface. Deze interfaces werken 

als een onderdeel in de volledige Velbusinstallatie en 

verwerken specifieke acties via die module. Jouw installatie 

wordt daarom een hybride systeem. Zo blijft jouw lokale 

(basis)installatie altijd betrouwbaar en kan je flexibel kiezen 

voor extra functionaliteit.

Interfaces brengen verschillende uitdagingen met zich 

mee. Het is letterlijk een vertaling van Velbuscommando’s 

naar een 3de partijsysteem. Hoewel dit zeer uitgebreid 

getest wordt, zijn er soms externe factoren waar wij geen 

invloed over hebben. Denk bijvoorbeeld aan een stabiele 

wifiverbinding of goede 4G/5G-ontvangst. Een interface 

kan daarom nooit 100% betrouwbaarheid bieden. Om je 

hierbij goed te helpen, voorzien we ondersteuning vanaf de 

volgende (werk)dag. 

Om jouw installatie zo stabiel mogelijk te houden, raden 

we daarom aan om eerst te starten met een lokale (basis)

installatie, deze volledig aan te passen naar jouw wensen, 

modules toe te voegen en pas daarna uit te breiden met 

extra interfaces. Stel dat een koppeling dan niet naar wens 

zou functioneren, blijf je beschikken over een betrouwbaar 

lokaal systeem.

Velbus (basis)installatie

Betaalbaar
Betrouwbaar

Eenvoudig
Flexibel

Signum Home (lokaal)

Signum 
IoT  

Gateway 
voor 

Velbus

DALI 
interface  

voor 
Velbus

Videofoon 
interface 

voor 
Velbus

Camera 
interface 

voor 
Velbus

Koppeling met andere (eco-)systemen

Extra functionaliteit

Volgende (werk)dag ondersteuning

Vergelijking met andere systemen

Velbus maakt hier bewust de keuze voor betrouwbaarheid 

en eenvoud, waar andere partijen jou met snufjes (modieuze 

nieuwigheden) proberen te overtuigen. Ook wij zijn daar fan 

van, maar dit mag niet ten koste gaan van een druk op de 

knop die het licht onmiddellijk laat aan- en uitgaan. We 

bekijken graag met jou wat jouw wensen zijn, zodat daar 

een sluitende, stabiele en eenvoudige oplossing voor kan 

gevonden worden.
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Installatievoorbeeld

Volgend voorbeeld geeft een mogelijke configuratie van Velbusmodules afgewerkt met glazen bedieningsmodules in een 

modale woning.

• op 13 plaatsen heb je een glazen  

bedieningsmodule met terugmelding

• op 1 plaats heb je een glazen  

bedieningsmodule met oledscherm

• eender waar in jouw woning kan je alles bedienen  

met jouw tablet of smartphone  

(draadloos netwerk noodzakelijk)

• aan de voordeur heb je een Velbus  

bewegings- en schemersensor

• in de trappenhal wordt het licht geactiveerd  

door een Velbus-aanwezigheidssensor
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Mogelijkheden

• op de glazen bedieningsmodule met oledscherm 

kunnen tot 8 pagina’s van telkens 4 functies naar keuze 

geactiveerd worden

• de configuratie van het systeem is op elk moment 

aanpasbaar (zelfs zonder het systeem uit te schakelen)

• via het oledscherm kan de temperatuur in elke ruimte 

beheerd en geprogrammeerd worden

• zowel het oledscherm als jouw smartphone, tablet, 

enzovoort kunnen het elektriciteitsverbruik tonen 

(Velbus-kilowattuurteller vereist)

• de buiten- en binnentemperaturen kunnen zowel op het 

oledscherm als op tablet en smartphone weergegeven 

worden

• elke bedieningsmodule heeft een dag-, week-, en 

jaarprogramma met astronomische klok (zonsop- en 

ondergang)

• elk lichtpunt kan op 40 verschillende manieren 

geconfigureerd worden: aan/uit, vertraagd uit, 

trappenhuisautomaat, knipperen, diverse timers…

• eenzelfde knop kan gebruikt worden voor twee functies 

(bv. alles uit bij kort drukken en alles aan bij lang drukken)

• programma’s en programmastappen kunnen van overal 

geactiveerd en gedeactiveerd worden

• alle knoppen kunnen gebruikt worden voor elke functie 

naar keuze: lichtpunten bedienen, andere knoppen 

vergrendelen, programmastappen activeren en 

deactiveren…

• datum en tijd zijn steeds juist dankzij een internetklok

• alle instellingen blijven behouden bij een spanningsuitval

• de rolluiken kan je manueel bedienen, maar ook laten 

reageren op zonsop- en ondergang, alarmsignalen, 

temperaturen…

• alle glazen bedieningsmodules hebben een ingebouwde 

temperatuursensor waarmee je eender wat kan 

aansturen

• het licht in de slaapkamer kan ingesteld worden om je ‘s 

morgens langzaam te laten ontwaken

• overal kan je elke sfeer oproepen en op het oledscherm 

ook benoemen

• de leds op de knoppen kan je gebruiken om de status 

van in/uitgangen weer te geven (bv. lichten, alarm…), en 

voor nachtverlichting

• op tablet en smartphone kunnen verschillende niveaus 

van toegang ingesteld worden naargelang de gebruiker. 

Zo kan je bv. de kinderen enkel de kinderkamer laten 

bedienen

• bij beweging ‘s avonds wordt enkel de oprit verlicht

Gebruikte Velbusmodules

3 glazen bedieningsmodules met 1 aanraaktoets

7 glazen bedieningsmodules met 2 

aanraaktoetsen

3 glazen bedieningsmodules met 4 

aanraaktoetsen

1 glazen bedieningsmodule met oledscherm

1 bewegings- en schemersensor voor 

plafondmontage

1 bewegings-, schemer- en temperatuursensor 

voor buiten

1 IoT gateway

1 configuratiemodule met USB- en RS-232-

interface

3 vierkanaals relaismodules

1 tweekanaals rolluikmodule

1 ingangsmodule

3 dimmermodules

1 schakelende voedingsmodule

1 kilowattuurtellermodule
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Onze oplossingen

Bedienen

Jouw slimme woning aansturen, start bij Velbus altijd 

met de glazen aanraakpanelen. Het assortiment biedt 

per kleur vijf verschillende modellen: met een, twee of 

vier aanraaktoetsen, met ingebouwde PIR-sensor of met 

multipaginabediening via het ingebouwde oledscherm.

Het strakke design met witte of zwarte afwerking past 

perfect in elk interieur. Het assortiment is aanraakgevoelig 

en voorzien van led-oriëntatieverlichting. Deze 

bedieningsmodules zijn onmiddellijk aansluitbaar met het 

bussysteem van Velbus en zijn universeel in te bouwen.

We maken onderscheid tussen twee lijnen: de GP-serie 

(glaspanelen) waarbij de feedback/nachtindicatie via witte 

leds vooraan wordt voorzien met knoppen in rastervorm, en 

de Edge Lit-serie waarbij de feedback/sfeerverlichting via 

RGBW-leds aan de zijkant wordt voorzien met knoppen in 

X-vorm.

Heb je toch een andere smaak dan onze bedieningspanelen? 

Geen probleem! Dankzij onze drukknopinterfaces bedien je 

jouw Velbusinstallatie met drukknoppen van om het even 

welk merk.
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Elke bedieningsmodule is vervaardigd uit veiligheidsglas 

met slimme aanraaktechnologie en heeft een geïntegreerde 

temperatuursensor en thermostaatfunctie. Zo kan je de 

verwarming per kamer of ruimte regelen.

De aanraaktoetsen kunnen eender welke voor-

geprogrammeerde functie uitvoeren (lichtpunten bedienen, 

stopcontacten schakelen, andere knoppen vergrendelen, 

programmastappen activeren en deactiveren...). Een 

bedieningspaneel in de slaapkamer kan dus perfect het licht 

in de tuin schakelen en de sproei-installatie activeren. 

Het is ook mogelijk om andere acties te definiëren tussen 

kort en lang drukken. Een ‘alles uit’-knop kan je bijvoorbeeld 

pas activeren na 2 seconden drukken op het paneel. Verder 

kan je een knop ook instellen als tweekanaals drukknop of 

meerkanaals bedieningsknop. Het systeem kiest dan voor 

een andere actie na iedere druk op de knop.

De feedbackleds op de knoppen geven de status weer van 

in-/uitgangen (bv. lichten, alarm, apparaten...). Bij de Edge 

Lit-panelen kan je kiezen uit 256 verschillende kleuren per 

knop (combinatie van rood, groen, blauw en warmwitte 

leds) en de lichtintensiteit instellen als feedback- en 

sfeerverlichting. Bij de GP-serie zijn dit dimbare witte leds. 

Zo kan je overdag en ’s nachts een andere intensiteit kiezen, 

en kunnen de leds als nachtverlichting fungeren.

De PIR-panelen hebben een ingebouwde sensor voor 

de beweging en lichtintensiteit. Zo schakelen de lichten 

automatisch in bij beweging en wanneer het donker wordt. 

De verlichting kan ook manueel worden ingeschakeld met 

een druk op het bedieningspaneel.

De GP-serie met feedback/

nachtindicatie via witte leds 

vooraan en knoppen in 

rastervorm.De Edge Lit-serie feedback/

sfeerverlichting via RGBW-leds 

aan de zijkant en knoppen in 

X-vorm.
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Velbus VMB7IN  
puls ingangsmodule

Velbus  
VMB4RYLD  

relais module

zonnepanelen 
energiemeter

zekering  
zonnepanelen

verbruikers

hoofdzekering
afname & injectie 

energiemeter

Velbus systeem

afname

injectie

Velbus  
bedieningspaneel  
met OLED scherm
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productie

aflezen van:
actuele productie en  
dag/jaar productie
actuele injectie en  
dag/jaar injectie
actuele afname en  
dag/jaar afname

in- & uitschakelen verbruikers  
op basis van actuele 

productie / injectie / afname

netspanning
(eenfasig of  

driefasig)

zekeringen  
verbruikers

Energiebeheer

Energiebeheer is van cruciaal belang om de kosten van 

jouw energiefactuur onder controle te houden. Met de 

komst van de digitale meter wordt ook het capaciteitstarief 

geïntroduceerd halverwege 2022. Dit zal elk kwartier 

het kwartiervermogen berekenen. Wie hoge pieken 

energieverbruik veroorzaakt, zal meer betalen dan wie zijn 

verbruik spreidt.

Een voorbeeld: Je komt thuis na het werk en plugt de 

elektrische wagen in, zet de verwarming (warmtepomp) aan 

en start met koken op de elektrische kookplaat. Je zal op dit 

moment een grote hoeveelheid energie verbruiken, een 

zogenaamde ‘piek’. Hierdoor betaal je een groot stuk meer, 

want het capaciteitstarief wordt aangerekend op basis van 

deze piek voor de volledige maand, zelfs wanneer je buiten 

dit moment weinig energie verbruikt!

Het wordt dus belangrijk om het gebruik van elektrische 

grootverbruikers (warmtepomp, EV-lader, kookplaat, 

droogkast, vaatwasser, airco) te spreiden en de installatie 

slim aan te sturen. Zo kan je merkbaar besparen op de 

energiefactuur. Velbus doet dit op twee aspecten: monitoren 

en slim schakelen.
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Toegangsbeheer & alarm

In jouw woning wil je je veilig voelen. Velbus helpt je met verschillende oplossingen: toegangsbeheer en inbraakpreventie.

Draadloze oplossingen

Breid jouw Velbusinstallatie uit met de Signum IoT-gateway en bedien 

lichtpunten, stopcontacten en andere acties via een app op je smartphone. Of 

maak gebruik van onze 2- en 4-kanaals oplossing met afstandsbediening en 

bedien bijvoorbeeld jouw toegangs- of garagepoort gewoon vanuit de wagen.

Toegangsbeheer

Beveilig de toegang tot jouw woning met de videodeurbel 

van Etiampro. Zodra een bezoeker aanbelt, krijg je een 

melding op jouw smartphone en kan je via livevideo zien wat 

er zich aan de voordeur afspeelt. Met een simpele toets geef 

je de Velbusmodules de opdracht om de deur te openen en 

tegelijkertijd de verlichting in de hal in te schakelen.

Ben je niet thuis? Met onze Signum IoT-app doe je hetzelfde 

vanop afstand.

Inbraakpreventie

Ook voor inbraakpreventie kan je bij ons terecht. De 

camerasystemen van Etiampro houden een oogje in het 

zeil terwijl het domoticasysteem van Velbus zich focust 

op aanwezigheidsdetectie via sensoren. Met de raam- en 

deurcontacten kan je meteen zien welk raam of welke deur 

wordt geopend. Dit alles kan je uiteraard koppelen aan jouw 

alarmsysteem. Zo geef je inbrekers geen kans.

Tot slot heeft Velbus een ingebouwde functie voor het 

simuleren van jouw aanwezigheid. Tijdens jouw afwezigheid 

zal de installatie verschillende lichtpunten op willekeurige 

momenten van de dag in- en uitschakelen. Dit geeft de 

indruk dat er iemand in de woning aanwezig is wat eventuele 

inbrekers zal afschrikken.

Slim schakelen

Ga zelfs nog een stapje verder en schakel zware verbruikers automatisch in en uit op basis van jouw energieverbruik. Zo start 

je het opladen van de elektrische wagen automatisch als het verbruik van de woning lager is dan een ingestelde waarde. En 

omgekeerd natuurlijk ook. Zo spreid je jouw verbruik en hou je de energiefactuur onder controle.

Monitoren

De energiemeters van Velbus meten zowel het verbruik 

als het terugsturen van energie op het elektriciteitsnet (bv. 

door zonnepalen). Deze waarden worden getoond op het 

bedieningspaneel. Bovendien kan je dit ook visualiseren 

met kleuren: groen voor injectie op het elektriciteitsnet, 

oranje voor verbruik tussen 0 en 2.5 kWh en rood voor 

groot verbruik vanaf > 2.5 kWh. Op deze manier heb je altijd 

een duidelijk zicht op het verbruik en kan je meteen actie 

ondernemen indien nodig.
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Sensoren

Sensoren in de woning zorgen voor waardevolle informatie 

waarmee jouw Velbusinstallatie automatische acties kan 

uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een PIR-sensor die 

ervoor zorgt dat de buitenverlichting wordt ingeschakeld 

zodra iemand de oprit betreedt. Of gebruik de actuele 

weersinformatie om je zonneschermen en rolluiken 

automatisch te openen of te sluiten.

Hoe meer sensoren je toevoegt, hoe slimmer jouw 

Velbusinstallatie wordt.

digitale sensor

analoge sensor

analoge sensor

analoge sensor

analoge sensor

digitale sensor

puls sensorDigitaal signaal
aan of uit

pulse signaal

Analoog signaal
Temperatuur (°C)
Lichtsterkte (Lux)

Druk (bar)
Windkracht (km/h)
Zuurtegraad (PH)
Frequentie (Hz)

...

weergave 
sensorwaarde

status 
schakelmateriaal

schakelen
- (warmte)pomp
- verwarmingsketel
- verlichting

schakelen
- zonnescherm
- rolluiken

Velbus VMB7IN  
input module

Velbus  
VMB4RYLD  

relais module

Velbus  
VMB2BLE  

rolluik module

Velbus systeem

Velbus VMB4AN  
analoge module

Velbus  
bedieningspaneel  
met OLED scherm
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ochtend

koel licht
hoge intensiteit

middag avond nacht

wit licht
hoge intensiteit

warm licht
lage intensiteit

indicatielampje

middernacht

00:00

middag

hoge  alertheid

wakker worden

diepste slaap en 
herstel van het lichaam

snelste  reactietijd

zich slaperig  gaan voelen

beste  coördinatie

12:00

avond

18:00

ochtend

06:00

Lichtsturingen

Waarom dimmen?

Naast de ‘alles uit’-knop is het dimmen van verlichting een 

andere veelgebruikte functie van het domoticasysteem van 

Velbus. Aangepaste verlichting, afhankelijk van het moment 

van de dag, zorgt voor de gewenste sfeer in huis. Om 

verschillende sferen te creëren, bieden we een combinatie 

van professionele Etiampro-ledstrips met aansturing door 

het Velbussysteem via een universele dimmermodule of 

DALI-interface. De ledstrips zijn beschikbaar in verschillende  

 

kleurtemperaturen en intensiteiten, ideaal om de gewenste 

sfeer op het juiste moment te creëren.

Velbus biedt bovendien de mogelijkheid om via de 

bedieningspanelen een voorgeprogrammeerde sfeer te 

kiezen. Zo kies je bijvoorbeeld uit ochtend, werktijd, cozy of 

party om een ingestelde kleurenconfiguratie te activeren, en 

die voorinstelling kan je nog manueel bijstellen.
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Relaismodules

Onze relaisoplossingen laten je toe om een brede selectie 

aan apparaten in- en uit te schakelen. Denk hierbij 

aan binnen- en buitenverlichting, verwarmingsketel of 

warmtepomp, oplader voor elektrische wagen...  

Verder kunnen de relaismodules ook pulsen geven om 

bijvoorbeeld een garagepoort te openen, maar kunnen ze 

ook koppelingen met andere systemen maken. Hierdoor 

kan je onder meer een ‘verlaat het huis’-actie instellen, 

waarbij de module het alarmsysteem activeert zodra je 

deze actie uitvoert op het bedieningspaneel.

Ook stopcontacten op specifieke plaatsen kunnen 

verbonden worden met een relaismodule. Ideaal voor 

het schakelen van een staande lamp, muziekinstallatie, 

televisie, enz.

Rolluiksturing

Heeft jouw woning elektrische rolluiken of zonwering? 

Dan kan je deze met Velbus naar wens automatiseren. 

Zo houd je de binnentemperatuur onder controle door 

de zonwering automatisch te laten zakken als er teveel 

zonlicht binnenkomt. En waait het te hard, dan gaat de 

zonwering automatisch omhoog om eventuele schade 

door windstoten te vermijden. 

Om dit alles aan te sturen, maakt het Velbussysteem 

gebruik van tijdschema’s, weersinformatie van sensoren, 

op- en zonsondergangtijden of manuele bediening door de 

gebruiker.
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IoT-services

Via onze Signum IoT-gateway kan je de Velbusinstallatie 

uitbreiden met meer dan 1000 extra online IoT-diensten. 

Zo kan je jouw Velbusinstallatie koppelen met diensten 

zoals Amazon Alexa©, Google Assistant© of Philips Hue© en 

aansturen via spraakcommando’s. 

De software heeft een gebruiksvriendelijke interface 

waarmee je zelf de koppeling tussen jouw Velbusinstallatie 

en onlinediensten kunt maken. Met de Signum IoT-

app op je smartphone of tablet kan je alle Velbusacties 

aansturen vanuit je zetel of om het even welke plaats 

met een internetverbinding. Ben je niet thuis? Dan kan je 

voor je vertrekt alvast de verwarming inschakelen, zodat je 

thuiskomt in een warm huis. 

Voor de tablet voorzien we trouwens specifieke tablet-

houders, een modern ontwerp dat past in elk interieur.

"Alexa, dim de lichten  

van de leefruimte!"
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Starten met Velbus

Ga zelf aan de slag

Haal het kennismakingspakket van Velbus in huis en ga zelf aan de slag met 

een glazen bedieningspaneel met oledscherm, een 4-kanaals relaismodule 

en de configuratiemodule om alles in te stellen. Daarbovenop voorzien we 

ook de nodige voeding en kabels. Onze snelstartgids en gedetailleerde 

instructies leiden je stapsgewijs door het configuratie- en installatieproces. 

Trainingen

Heeft jouw installateur nog geen ervaring met Velbus? Wij organiseren 

regelmatig trainingen, zowel online als fysiek, in ons hoofdkantoor te 

Gavere. Na het volgen van de cursus bieden we technische ondersteuning 

en hulp bij een eerste ingebruikname van de Velbusinstallatie. Zo heeft de 

installateur alles ter beschikking om ook bij jou een betrouwbare oplossing 

neer te zetten.
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Velbus Experience Center

Bezoek ons Velbus Experience Center in Gavere en ontdek alle mogelijkheden van een 

Velbusinstallatie. Neem contact met ons op of maak meteen een afspraak op velbus.eu.

Samen met je erkend Velbusinstallateur  
naar een sterke oplossing

Je kunt jouw Velbusinstallatie natuurlijk ook door één van onze erkende installateurs 

laten plaatsen. Samen ga je op zoek naar een betaalbare, betrouwbare, eenvoudige en 

flexibele oplossing. Jouw installateur zorgt voor de elektrische installatie, het aansluiten 

van de Velbusmodules en een basisconfiguratie naar jouw wens.
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Referenties

Woningen

Eensgezinswoning

Bostoen, marktleider op gebied van passiefwoningen, kiest 

voor de licht-, rolluik- en verwarmingssturing van Velbus. 

Dankzij de vlotte installatie van het Velbussysteem duurt 

het bouwproces minder lang en kunnen zowel Bostoen als 

de eindgebruiker rekenen op een uitstekende prijs-kwaliteit. 

Het intuïtieve domoticasysteem van Velbus combineert 

een drukknopinterface met traditionele bedieningsknoppen 

voor nog meer gebruiksgemak!

Villa

Ook in villabouw wordt gekozen voor Velbus. De glazen 

bedieningspanelen zorgen voor een moderne look met 

aangename sfeerverlichting en statusindicatie van de 

apparaten. Een tablet centraal in het woongedeelte biedt 

een handig statusoverzicht waarbij alle apparaten in de 

woning in een oogwenk kunnen worden bediend. Bovendien 

kan je het hele systeem koppelen aan het alarmsysteem en 

de videodeurbel.

Rijwoning

In een rijwoning is Velbus een slimme keuze. Dankzij de 

flexibiliteit en levenslange uitbreidbaarheid kan je – bij 

verbouwing in verschillende fases – de functionaliteit en 

delen van de woning toevoegen aan het slimme systeem. 

Net zoals de woning evolueert Velbus mee met de noden 

van de bewoners. Omdat de kostprijs niet harder doorweegt 

dan een traditioneel systeem, kan je dat extra budget 

gebruiken voor energiebesparende maatregelen.
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Bij Cadcamatic zetten we Velbus in voor het aansturen van alle 

verlichting in ons nieuw bedrijfsgebouw; in de kantoren en het 

atelier, binnen en buiten.  

Bepaalde verlichtingskringen zijn uitgerust met de DALI interface, 

wat prima werkt.  Opvallend is het gebruiksgemak van de 

bedieningspanelen, gedaan met de eindeloze reeks traditionele 

drukknoppen.  

De eenvoudige configuratie van het systeem liet toe om het zelf te 

doen, die enkele keer dat er wat ondersteuning nodig was hebben 

we die ook snel gekregen. 

Mooi staaltje techniek van bij ons, een aanrader!

Industrieel gebouw

Ook in industriële gebouwen komt Velbus volledig tot zijn recht! De indeling van een bedrijfsgebouw kan regelmatig wijzigen. 

Daarom is het interessant om ook hier te kiezen voor Velbus. Bij de herindeling van een ruimte kan je eenvoudig de bediening 

en de te schakelen apparaten aanpassen naar de nieuwe situatie. De installatie is ook een stuk eenvoudiger omdat alle 

bedieningspanelen met slechts met 1 kabel verbonden worden naar de meterkast.

Alexandre Rogiers 
managing director Cadcamatic
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Woonzorgcentrum

In rusthuizen is het modulaire aspect van Velbus 

een sterk voordeel. Zo heeft elke kamer individuele 

bedieningsmogelijkheden, maar is die ook aanstuurbaar 

vanaf een centrale hulppost. Zorgverleners kunnen meteen 

ingrijpen bij onregelmatigheden. Denk hierbij aan een lamp 

in de badkamer die blijft branden, een bewegingssensor die 

al enkele uren geen beweging meer heeft gedetecteerd of 

een bewoner die op het bedieningspaneel om hulp vraagt.

Restaurant

Naast lekker eten speelt ook de sfeer in een restaurant een 

belangrijke rol. Dankzij de vooringestelde sfeeracties op het 

bedieningspaneel van Velbus kan je snel kiezen tussen een 

sfeervolle avondverlichting of helder werklicht. Je zet de 

zaal klaar en tovert die om met een eenvoudige druk op de 

knop. En bij het afsluiten van het restaurant zorgt de ‘alles 

uit’-knop ervoor dat ook écht alles uit staat.

Mancave of gameroom

Velbus is ook geschikt voor kleine installaties. Stuur enkele 

ledstrips in jouw gamingroom of mancave aan en betaal dan 

enkel voor die modules. Wil je later nog een projectiescherm 

voor jouw eigen thuiscinema? Voeg dan enkel die modules 

toe voor het automatisch uitrollen van dat scherm.
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Contact info

 

+32 9 384 36 11 



info@velbus.eu 



www.velbus.eu

 

Velleman Group NV

Legen Heirweg 33

9890 Gavere, België

Bezoek onze Velbus demo  

room in Gavere.

Neem contact op met  

onze erkende installateurs.

Wens je Velbus installateur te worden?  

Neem deel aan onze volgende opleidingssessie. 

Copyright Velleman Group NV. Zetfouten en wijzigingen in afbeeldingen en tekst voorbehouden – Alle geregistreerde handelsmerken en-namen 
zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en worden enkel gebruikt voor de verduidelijking van de compabiliteit van onze producten met de 
producten van de verschillende fabrikanten.

Contacteer ons
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GROUP

+32 9 384 36 11 

info@velbus.eu 

www.velbus.eu

Velleman Group NV

Legen Heirweg 33

9890 Gavere, België

Ontwikkeld en  
geproduceerd  

in België

10 jaar garantie

Levenslang  
uit te breiden 

Veilig

Betaalbaar

Betrouwbaar

Eenvoudig

Flexibel


