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Smart Panel 5.1 KNX
Art. nr. : SP 5.1 KNX

Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies
De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur
worden uitgevoerd.
Ernstig letsel, brand of materiële schade mogelijk. Handleiding volledig doorlezen en
aanhouden.
Gevaar door elektrische schokken. Voorafgaand aan werkzaamheden apparaat span
ningsvrij maken. Let daarbij op alle installatieautomaten die gevaarlijke spanning naar
het apparaat toevoeren.
Apparaat niet met scherpe of spitse objecten bedienen. Het aanrakingsgevoelige opper
vlak kan beschadigd raken.
Gebruik voor het reinigen geen scherpe objecten, zuren of organische oplosmiddelen.
Apparaat kan beschadigd raken.
Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden
bewaard.

2 Constructie apparaat

(1)

(2)

Afbeelding 1: Frontaanzicht met frames

(1) Frames
(2) Touchscreen-oppervlak
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TOP OBEN

(3)

(4)

(6)(5)

Afbeelding 2: Frontaanzicht zonder frames

(3) USB 2.0-poort
(4) Resettoets voor opnieuw starten
(5) 4 borgingen voor frame
(6) Openingen voor schroeven voor het bevestigen van de behuizing

3 Functie
Systeeminformatie
Dit apparaat is een product van het KNX-systeem en voldoet aan de KNX-richtlijnen. Voorwaar-
de voor een goed begrip is vakkennis opgedaan via KNX-opleidingen. 
Planning, installatie en inbedrijfstelling van het apparaat worden met behulp van een externe
projecteringssoftware uitgevoerd. De software alsmede de technische beschrijvingen vindt u
altijd in de meest actuele versie op onze internetpagina.

Bedoeld gebruik
- Bedienen en visualiseren van installatietoestanden in de gebouwautomatisering
- Inbouwmontage binnen
Producteigenschappen
- Verlicht TFT-grafisch kleurenbeeldscherm, 640 x 480 pixel, 262.000 kleuren
- Touchscreen
- KNX interface
- Interface - van voren toegankelijk: 1 x USB 2.0 
- Interface - aan achterzijde toegankelijk: Ethernet
- Grafische interface voor visualisatie en bediening van KNX-apparaten
- Voorgedefinieerde grafische interface
- Vrije grafische interface
- KNX-speciale functies, bijv. scenario's, dwangmatige sturing, schakelklok, aanwezigheids-

simulatie
- Sneltoegang naar pagina's en functies
- Afstandsbediening (remote-functie)
- Akoestische signaalgever, parametreerbaar
i Het apparaat gebruikt verschillende open source-software. Detail en de benodigde licenties

vindt u in de technische documentatie.

4 Bediening
Aanraakgevoelig oppervlak
Het beeldscherm heeft een aanraakgevoelig oppervlak, touchscreen genaamd. Het apparaat
wordt bediend door het beeldschermoppervlak met de vinger of met een speciale touchscreen-
stift (niet meegeleverd) aan te raken. 
i Bedien het touchscreen niet met scherpe of puntige voorwerpen.
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Touchscreen reinigen
Het is noodzakelijk het touchscreen regelmatig te reinigen, om de beste aanrakingsgevoelig-
heid te waarborgen. Houdt het beeldscherm vrij van vreemde objecten en stof. 
o Toepassing op "schoonmaakfunctie" zetten.
o De touchscreen met een zachte, vezelvrije doek voorzichtig reinigen. Indien nodig de reini-

gingsdoek iets vochtig maken. 
i Gebruik geen scherpe reinigingsmiddelen, zuren of organische oplosmiddelen.
i Laat geen vocht in het apparaat dringen. Reiniger niet direct op het beeldschermoppervlak

sproeien.
i Gebruik voor het reinigen geen scherpe voorwerpen.

5 Informatie voor elektromonteurs
5.1 Montage en elektrische aansluiting

GEVAAR!
Elektrische schok bij aanraken van onderdelen die onder spanning staan.
Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben.
Voorafgaand aan werkzaamheden aan het apparaat alle bijbehorende installa
tieautomaten vrijschakelen. Spanningvoerende delen in de omgeving afdekken!

Apparaat monteren en aansluiten
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(8)

(7)

(9) (10) (11) (12) (13) (14)

Afbeelding 3: Achterzijde - aansluitingen

(7) Netvoedingsaansluiting
(8) Aansluiting KNX
(9) Programmeer-LED
(10) Programmeerknop
(11) Service-interface
(12) Resettoets voor opnieuw starten
(13) LED's voor ethernet-verbinding (link- en activity status)
(14) Ethernet-aansluiting

i Aanbeveling: Voor optimale aflezing op ooghoogte monteren.

3/682590203
J:0082590203 24.11.2014

Smart Panel 5.1 KNX



(1)

(16)

(15)

Afbeelding 4: Montage in inbouwbehuizing

o Inbouwhuis in de goede positie in de wand monteren.
o Aansluitkabels door de aanwezige doorvoeren trekken. 

GEVAAR!
Elektrische schok bij aanraken van onderdelen die onder spanning staan! Net
spanning en laagspanning bevinden zich in een gemeenschappelijke behui
zing. In geval van storing kunnen ook andere aangesloten componenten onder
netspanning staan.
Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben.
De netspanningsaders altijd met de meegeleverde slang beveiligen. 
Kabels zodanig leggen, dan laagspanningsaders zijn beveiligd ten opzichte van
de netspanning.

o Netspanningskabel op lengte van de meegeleverde slang maken.
o Over de ommantelde netspanningsaders L en N de meegeleverde slang trekken.
o Netspanning  L en N op klem (7) aansluiten.
o KNX busleiding op klem (8) aansluiten.
o Ethernet-kabel op de Ethernet-aansluiting (14) aansluiten.
o Apparaat in inbouwbehuizing (15) monteren. Tekst OBEN TOP aanhouden. Meegeleverde

schroeven (16) gebruiken.
o Beschermfolie van het touchscreen-oppervlak (2) aftrekken.
o Designframe (1) in juiste positie plaatsen en aandrukken.

Frames afnemen
o Het frame aan beide zijden met de vingers van het apparaat trekken. Gebruik geen

gereedschap, om het frame niet te beschadigen. 

Start het apparaat opnieuw
Via de resettoetsen kan het apparaat zonder spanningsonderbreking opnieuw worden gestart.
i Eventueel kunnen gegevens verloren gaan, die niet vooraf zijn opgeslagen (bijvoorbeeld

gegevens van de datalogger).
o Resettoets op de voorzijde (4) of aan de achterzijde (12) van het apparaat kort indrukken.

Na circa 1 minuut wordt het apparaat opnieuw gestart.
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5.2 Inbedrijfname
Fysiek adres laden
o Programmeertoets (10) indrukken.

De programmeer-LED (9) brandt.
o Fysiek adres toekennen.

De programmeer-LED gaat uit.

Toepassingssoftware laden
i Projectering en inbedrijfstelling met een externe projecterings- en inbedrijfstellingssoftware.
i Vooringesteld IP-adres bij uitlevering: 192168178113
o Verbinding met inbedrijfstellings-PC via IP-verbinding maken.
o Projecteringsgegevens met de inbedrijfstellingssoftware downloaden. 
 - of - 
Projecteringsgegevens zijn op de USB-stick opgeslagen.
o Steek de USB-stick in de betreffende bus (3). In de KNX-bedieningsinterface het symbool

instellingen ‘ en daarna de positie "Import" kiezen. Station en pad kiezen en met de pro-
jecteringsgegevens openen.

6 Bijlage
6.1 Technische gegevens
Voeding
Nominale spanning AC 230 V ~
Netfrequentie 50 / 60 Hz
Stroomverbruik max. 100 mA
Fijnzekering Littelfuse/Wickmann 372 1160 T 1,6 L 250
Opgenomen vermogen ca. 2,5 W (Display uit)
Opgenomen vermogen max. 11,5 W
Typisch opgenomen vermogen 4,5 W (40% helderheid)
Omgevingscondities
Omgevingstemperatuur 0 ... +40 °C
Opslag-/ transporttemperatuur -10 ... +70 °C
Relatieve vochtigheid 15 ... 85 % (Geen condens)
Beschermingsklasse II
Weergave
Type TFT 15,5 cm [5,7''] VGA
Resolutie 640×480 Pixel
Aantal kleuren 262.000
Kijkhoek horizontaal ± 70 °
Kijkhoek verticaal ± 60 °
Touchscreen Resistief
USB
USB-versie 1.1/2.0
Aansluiting 1× type A
Netwerk
Type 10/100/1000 MBit/s Ethernet
Aansluiting RJ45-bus 8/4 polig
Afmetingen
Afmeting B×H×D ca. 220×140×48 mm (zonder frames)
Afmeting beeldscherm B×H ca. 115 × 86,5 mm
KNX medium TP
Ingebruiknamemodus S-modus
Nominale spanning KNX DC 21 ... 32 V SELV
Opgenomen vermogen KNX typ. 150 mW
Soort aansluiting KNX Standaard aansluitklem
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6.2 Toebehoren
Inbouwbehuizing Art. nr. EBG 24
Afdekraam voor Smart Panel 5.. Art. nr. .. 781 ..
Afdekraam voor Smart Panel 5.. Art. nr. R 5 .. E

6.3 Garantie
Technische en formele veranderingen aan het product, voor zover deze de technische vooruit-
gang dienen, zijn voorbehouden.
Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.
Verzendt het apparaat s.v.p. met een beschrijving van de fout aan onze centrale klantenservice.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon: +49.23 55.8 06-0
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04
kundencenter@jung.de
www.jung.de

Service Center
Kupferstr. 17-19
44532 Lünen
Germany
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