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1 Anvisninger til veiledningen 

Les nøye gjennom denne håndboken og følg anvisningene i den. På denne måten unngår du 
personskader og materielle skader og garanterer sikkert drift og lang levetid for produktet. 

Ta godt vare på håndboken. 

Hvis du leverer produktet videre, skal også denne håndboken følge med. 

ABB påtar seg ikke noe ansvar for skader som følge av at håndboken ikke er fulgt. 

Hvis du trenger mer informasjon eller hvis du har spørsmål om produktet, henvender du deg til 
ABB eller du kan besøke oss på internett på: 

www.BUSCH-JAEGER.com 
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2 Sikkerhet 

Produktet er konstruert etter nåværende tekniske standarder og er driftssikkert. Det er testet og 
forlot fabrikken i sikkerhetsteknisk feilfri stand. 

Likevel forekommer det restfarer. Les og følg sikkerhetsanvisningene for å unngå farer. 

ABB påtar seg ikke noe ansvar for skader som følge av at sikkerhetsanvisningene ikke er fulgt. 

 

2.1 Anvisninger og symboler som brukes 

De følgende anvisningene gjør deg oppmerksom på spesielle farer ved omgang med produktet 
og gir nyttige råd: 
 

 

Fare 

Livsfare / alvorlige helseskader 
– Respektive varselsymbol i kombinasjon med signalordet "Fare" angir en 

umiddelbar fare som fører til død eller alvorlige (irreversible) personskader. 
 
 

 

Advarsel 

Alvorlige helseskader 
– Respektive varselsymbol i kombinasjon med signalordet "Advarsel" angir en 

umiddelbar fare som kan føre til død eller alvorlige (irreversible) 
personskader. 

 
 

 

Forsiktig 

Helseskader 
– Respektive varselsymbol i kombinasjon med signalordet "Forsiktig" angir en 

fare som kan føre til lettere (reversible) personskader. 
 
 

 

Advarsel 

Materielle skader 
– Dette symbolet i kombinasjon med signalordet "OBS" angir en situasjon som 

kan føre til skader på selve produktet eller på gjenstander i nærheten av 
produktet. 

 
 

 

Anvisning 
Dette symbolet i kombinasjon med signalordet "Merk" angir nyttige tips og 
anbefalinger for effektiv bruk av produktet. 

 
 

 

Dette symbolet advarer om elektrisk spenning. 

 

  

 

 

 

 

 



 

Sikkerhet
 

 
 

 

 

 

KNX teknisk håndbok 2CKA002373B8903 │8
 

 

2.2 Forskriftsmessig bruk 

Busch-ControlTouch® er kun beregnet for bruk inne i bygninger. Apparatene muliggjør enkel og 
direkte betjening av hjemmeautomatiseringssystemer via Apple-enheter, Android-enheter eller 
bærbar/stasjonær datamaskin. Styringen skjer via en direkte KNX-forbindelse (i huset) eller via 
internett (utenfor huset). Den tilhørende appen merker seg statusen til f.eks. brytere og 
dimmere. Dermed kan denne åpnes og avspilles via appen, uten komplisert programmering. 

Enheten er beregnet på følgende: 

■ Bruk iht. angitte tekniske data 

■ Installasjon i tørre innvendige rom og kun på DIN-skinner iht. DIN EN 60715, 

■ Bruk med tilkoblingsmuligheter som finnes på enheten. 

Til tiltenkt bruk hører også overholdelse av alle angivelsene i denne håndboken. 

 

2.3 Ikke tiltenkt bruk 

All bruk som ikke omtales i Kapittel 2.2 „Forskriftsmessig bruk“ på side 8, anses som ikke 
tiltenkt og kan føre til personskader og materielle skader. 

ABB er ikke ansvarlig for skader som skyldes ikke tiltenkt bruk av enheten. Risikoen er 
brukerens/eierens eneansvar. 

Enheten er ikke beregnet på følgende: 

■ Egne konstruksjonsmessige endringer 

■ Reparasjoner 

■ Bruk utendørs 

■ Bruk i våtrom 

■ Bruk med ekstra buskobler 

 
 

2.4 Målgruppe / personalets kvalifikasjoner 

2.4.1 Installasjon, igangsetting og vedlikehold 

Installasjon, igangsetting og vedlikehold av produktet må kun utføres av elektriker med 
relevante kvalifikasjoner. 

Elektrikeren må ha lest og forstått håndboken og må følge anvisningene. 

Elektrikeren må overholde gjeldende nasjonale forskrifter vedrørende installasjon, 
funksjonskontroll, reparasjoner og vedlikehold av elektriske produkter. 

Elektrikeren må kjenne de "Fem sikkerhetsreglene" (DIN VDE 0105, EN 50110) og bruke dem 
riktig: 

1. Frikobling 

2. Sikre mot utilsiktet gjeninnkobling 

3. Fastsette spenningsfrihet 

4. Jorde og kortslutte 

5. Dekk til eller isoler deler i nærheten som står under spenning. 
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2.5 Sikkerhetsmerknader 
 

 

Fare – elektrisk spenning! 

Elektrisk spenning! Livsfare og brannfare pga. elektrisk spenning på 
100 … 240 V. 
Ved direkte eller indirekte kontakt med spenningsførende deler, går farlig strøm 
gjennom kroppen. Følgen kan være elektrisk støt, forbrenning eller dødsfall. 
■ Arbeid på 100 … 240 V nettet må kun utføres av elektrikere. 
■ Før montering/demontering må nettspenningen slås av. 
■ Bruk aldri enheten med skadde tilkoblingskabler. 
■ Ikke åpne fastskrudde deksler på enhetens kapsling. 
■ Enheten må kun brukes når den er i teknisk feilfri stand. 
■ Ikke foreta endringer eller reparasjoner på enheten, dens bestanddeler eller 

på tilbehøret. 
■ Hold enheten unna vann og fuktige omgivelser. 

 
 

 

OBS! – Skader på enheten pga. ytre påvirkning! 

Fuktighet og tilsmussing av enheten kan føre til at enheten blir ødelagt. 
■ Under transport, lagring og under drift må enheten beskyttes mot fuktighet, 

smuss og skader. 
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3 Anvisninger vedrørende beskyttelse av miljøet 

3.1 Miljø 
 

 

Tenk på å beskytte miljøet! 

Brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke kastes i vanlig 
husholdningsavfall. 
– Enheten inneholder verdifulle råstoffer som kan brukes på nytt. Lever derfor 

enheten inn på et gjenvinningsanlegg. 

 

Alle forpakningsmaterialer og apparater er utstyrt med merking og godkjenningsmerker for 
korrekt og forskriftsmessig avhending. Lever forpakningsmateriale og elektroniske apparater og 
tilhørende komponenter inn ved autoriserte innsamlingssteder eller avfallshåndteringsfirmaer. 

Produktene overholder de lovpålagte kravene, særlig loven om elektriske og elektroniske 
apparater og REACH-direktivet. 

(EU-direktiv 2012/19/EU WEEE og 2011/65/EU RoHS) 

(EU-REACH-direktiv og lov om gjennomføring av forskriften (EF) nr.1907/2006) 
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4 Oppbygging og funksjon 

4.1 Apparatoversikt 
 

 

Fig. 1: Apparatoversikt 

[A] Tilkobling hjelpespenning 5 ... 36 V DC 

[B] Tilkoblingskontakt 5 V DC 

[C] Reset-tast 

[D] UTP-tilkobling (LAN) 

[E] Indikering driftsstatus (LED-lamper) 

[F] Tilkobling KNX-bus 

 

Busch-ControlTouch® er kun beregnet for bruk inne i bygninger. Apparatene muliggjør enkel og 
direkte betjening av hjemmeautomatiseringssystemer via Apple-enheter (også Apple 
SmartWatch), Android-enheter eller bærbar/stasjonær Apple SmartWatch. Den tilhørende 
appen merker seg statusen til f.eks. brytere og dimmere. Dermed kan denne åpnes og avspilles 
via appen, uten komplisert programmering. 

4 TE REG-apparatet kan kobles direkte til en KNX-buslinje via den integrerte buskobleren. 

Igangseting / Parametrering skjer nettbasert via myABB Living Space®. Også tilpasninger til 
apparatinnstillingene skjer herfra, og lastes deretter automatisk inn i REG-apparatet. Disse 
tilpasningene er også tilgjengelige umiddelbart. Alle data ligger dermed på den personlige 
tilgangen til internettportalen myABB Living Space®. Den direkte styringen skjer via en sikker 
internettforbindelse. 
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Andre produktegenskaper: 

■ Enkel visningen ved hjelp av listemeny og fargekonsept 

■ Endringer kan gjøres online 

■ Enkel APP-fjernstyring for KNX (også via VPN-forbindelse) 

■ Enkel styring av KNX-funksjonene i bygningen 

■ Tilkobling av UPnP-apparater (f.eks. Sonos) 

■ Tilkobling av Philips Hue-lamper 

■ Tilkobling av IP-kameraer 

■ Oppretting av egne skripter for logiske funksjoner (f.eks. IF then ELSE) 

■ Scener og tidsprogrammer er redigerbare og/eller kan opprettes av sluttkundene 

■ Bruk som meldeanlegg 

■ Alarm- og feilmeldinger via Push-melding 
 

 

Anvisning 
For strømforsyning må man ha en separat nettdel  
(f.eks. priOn nettdel 6358-101). 

 
 

4.2 Innhold i leveransen 

Følgende er inkludert i leveransen: 

■ 4 TE REG-apparat 

■ UTP-kabel 

Appen kan lastes ned gratis fra Apple Store eller Google Store. Nettdel til strømforsyningen 
(f.eks. priOn nettdel 6358-101) må bestilles separat!  

 

4.3 Typeoversikt 
 

Artikkelnummer Produktnavn Bruk 

6136/APP-500 

Busch-ControlTouch® Boligbygg, små og 
mellomstore 
næringsbygg, kontorbygg 
og hoteller 

Tab.1: Typeoversikt 
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4.4 Funksjoner 

4.4.1 Funksjonsoversikt 

De følgende tabellene inneholder en oversikt over betjeningselementene, mulige funksjoner og 
bruk av apparatet. 
 

Betjeningselementer 

Bryter Indikering av luftfuktighet 

Dimmer Indikering av vindhastighet 

Persienne Andre indikeringer 

Start scene Verdisender 

Dato / tid Justere RTR-temperatur 

Goto Account RTR-driftsmodus 

Goto-meny Regulator 

Goto-side Send kommando 

RGB-styring Skyvebryter  

Tasterekke Statisk tekst 

Tom linje Variabel tekst 

Tast IP-kamera 

Temperaturvisning Nettsted 

Lysstyrkeindikering Diagram 

Indikering av lufttrykk  

Tab.2: Oversikt over betjeningselementene 
 

Funksjoner 

Scene-redigerer Tilstedeværelsesregistrerings-alternativ 
(henvisning fra lokale brukere i Wi-Fi-nettverk via 
arpscan) 

Ukekoblingsur (med Astrofunksjon) Lokal brukerstøtte (og roller med 
brukerrettigheter) 

Logikk-skripter (f.eks. IF then ELSE) KNXnet/IP tunnel -> ETS-
programmeringsalternativ (kan frigis av 
sluttbrukeren) 

Alarmmeldinger (E-post og Push-meldinger) "Lese krav" (hvilke objekter må leses etter en ny 
start) 

Diagrammer (med zoomfunksjon) "Bridge"-funksjon, for å sette telegrammer i et til 
Philips Hue-telegram 

RGB / RGBW støtte uPnP Audio støtte (f.eks. Sonos) 

IP-kamera (MJPEG) 
TCP-kommandoer (utgående, ingen 
tilbakemelding!) 

PTZ støtte (Axis, Mobotix) 
HTTP-kommandoer (utgående, ingen 
tilbakemelding!) 

Tab.2: Oversikt over funksjoner 
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Via uPnP-funksjonen "UPNP COMMANDS" kan man aktivere ulike kommandoer, f.eks. for 
Sonos-funksjoner. Disse kommandoene vises automatisk når en overensstemmende uPnP-
enhet (f.eks. Sonos-høyttaler) kobles til som støtter disse funksjonene. 

Disse ekstrafunksjonene (kommandoer) kan utløses av en scene, et tidsprogram, en handling 
(trigger) eller et skript. 

 

4.4.2 Funksjonsbeskrivelse 

Ved hjelp av apparatet og den tilhørende appen kan KNX-anlegg betjenes med iPhone, iPad 
eller iPod touch (også Apple Watch). Brukervennligheten står i fokus, både for installatøren og 
sluttbrukeren. Med appen kan sluttbrukeren gjøre de fleste tilpasningene selv.  

Med gratisappen er det enkelt å betjene KNX-anlegg. Appen kommuniserer med apparatet via 
en sikker kanal, slik at appen også kan brukes via internett. Da apparatet merker seg statusen 
til bryterne og dimmerne, kan appen åpne og gjengi disse uten at en komplisert programmering 
er nødvendig. 

Alle tilkoblede apparater er deltaker på KNX-busen. 
 

 

Fig. 2: Funksjonsbeskrivelse 

 

  



 

Tekniske data
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5 Tekniske data 

5.1 Tekniske data 
 

Betegnelse Verdi 

Tilkoblingsspenning  Hjelpespenning 5 … 36 VDC 

Strømforbruk  250 mA (ved 5 VDC) 

KNX-tilkobling Bus-tilkoblingsklemme, skrueløs 

Ethernet 10 / 100 Mbit 

Lagre 4GB eMMC (Flash), 256MB DDR2 RAM 

Prosessor Cortex A5 

Omgivelsestemperatur 0 °C … +70 °C 

Relativ luftfuktighet 0 til 90% (ikke kondenserende) 

Beskyttelsesklasse IP 20 

Brannbestandighet kapsling UL94-V0 

Lagringstemperatur -40 °C … +85 °C 

Benyttede nettverksporter inngang 

■ Discovery(2198 UDP) 

■ Apper (2199 TCP) 

■ HTTP (80 en 8000 TCP) 

■ HTTP-trigger (8001 TCP) 

Benyttede nettverksporter utgang 

■ DNS (53 TCP) 

■ NTP (123 TCP/UDP) 

■ HTTP(80 TCP) 

■ HTTPS (443 TCP) 

■ KNXnet/IP (3671 UDP) 

■ uPnP (1900 UDP, 3400 TCP) 

■ Avhengig av kommandoene, kan flere porter være 
tilgjengelig. 

Tab.3: Tekniske data 

 

  



 

Tekniske data
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5.2 Målskisser 
 

 

Fig. 3: Mål Busch-ControlTouch®  

 
 

 

Anvisning 
Alle mål er angitt i mm. 

 

  



 

Tilkobling, innbygging / montering
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6 Tilkobling, innbygging / montering 

 

 

Fare – elektrisk spenning! 

Livsfare pga. elektrisk spenning på 100 … 240 V ved kortslutning på ekstra-
lavspenningsledningen. 
– Ekstra-lavspennings- og 100 … 240 V-ledninger må ikke legges sammen i 

en innfellingsboks! 
 

 

6.1 Krav til installatøren 
 

 

Fare – elektrisk spenning! 

Du må kun installere apparater hvis du har nødvendig elektroteknisk kunnskap 
og erfaring. 
■ Feil installasjon medfører fare både for ditt eget liv og for brukerne av det 

elektriske anlegget. 
■ Ikke forskriftsmessig installasjon kan føre til alvorlige materielle skader, 

f.eks. brann. 
 
Nødvendig fagkunnskap og betingelser for installasjonen er minimum: 
■ Bruk de "Fem sikkerhetsreglene" (DIN VDE 0105, EN 50110): 

1. Frikobling 
2. Sikre mot utilsiktet gjeninnkobling 
3. Fastsette spenningsfrihet 
4. Jorde og kortslutte 
5. Dekk til eller isoler deler i nærheten som står under elektrisk spenning. 

■ Bruk egnet personlig verneutstyr. 
■ Bruk kun egnede verktøy og måleapparater. 
■ Kontroller hvilken type strømnettet er (TN-system, IT-system, TT-system) for 

å sikre tilhørende tilkoblingsbetingelser (klassisk nulling, jording, nødvendige 
sikkerhetstiltak osv.). 

 

  

 

 



 

Tilkobling, innbygging / montering
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6.2 Montering 

Rekkemonteringsenheter skal bare monteres på DIN-skinner iht. DIN EN 500022 / 
DIN 60715 TH 35 (inkludert industriutførelse).  

 

 
 

 

 

Montere 

Utfør følgende trinn for å montere 
enheten: 

1. Fest rekkemonteringsapparatet på 
DIN-skinnen. 

Fig. 4: Montasje på DIN-skinner 

 Demontere 

Utfør følgende trinn for å demontere 
enheten: 

1. Trekk låsen nedover ved hjelp av en 
skrutrekker [1]  

2. Trykk apparatet oppover [2] og slå 
det deretter forover [3]. 

Fig. 5: Løsne DIN-skinnene 

 

  



 

Tilkobling, innbygging / montering
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6.3 Elektrisk tilkobling 
 

 

Fig. 6: Elektrisk tilkobling 

 

  



 

Betjening
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7 Betjening 

7.1 Betjening av utvidet drift 
 

 

Fig. 7: Taster og LED-lamper på apparatet 

[A] Tast: R1 

[B] Tast: R2 

[C] LED: OK 

[D] LED: Nettverk 

 

7.1.1 NULLSTILLINGSALTERNATIVER 
 

 

Anvisning 
Med de 2 tastene kan man enten foreta en Soft-omstart (tilbakestille appen) eller 
en helt ny oppstart. 

 

Tast Handling Funksjon 

R1 Holdes inne under oppstart Tilbake til fabrikkinnstillinger 

 Trykk kort  Helt ny oppstart 

 Trykk lenge (> 3 sekunder) Tilbake til fabrikkinnstillinger 
 

R2 Trykk kort  Tilbakestille applikasjonen 

 

  



 

Betjening
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7.1.2 Driftsstatuser  
 

 

Anvisning 

De 2 LED-lampene viser enten 
– Klarstilling 
– Status til LAN-forbindelsen 
– Status til KNX-forbindelsen 

 

LED Farge 
Visningsmodu
s 

Funksjon 

"OK" Grønt Blinker sakte Oppstart eller avslåing 

 Grønt Permanent Applikasjon er startklar 
 

"Nettverk" Grønt Blinker sakte Normal prosess - OK 

 gul Blinker sakte Ingen KNX-forbindelse 

 rød Blinker fort LAN-problem, ikke nettverk 

 
Rød / 
Grønn 

Intervall 
Ingen internettforbindelse, kun LAN-forbindelse 

 

7.1.3 Betjening av systemet via appen  

Etter at en profil er blitt lastet inn i appen (se kapittel „Innstillinger“ på side 131), er den 
tilgjengelig. Apparatene som er integrert i KNX-bussystemet kan kun betjenes direkte via 
appen. Den følgende figuren viser et eksempel på en visning (knapp). 
 

 

 

Hvilke betjeningselementer som er tilgjengelig og som 
kan opprettes, finner du i Kapittel 8.6.10 „Opplisting 
profil(side-)elementer (handlinger)“ på side 73. 

Fig. 8: Betjeningselementer 

 

  



 

Igangsetting
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a)

1)

 

8 Igangsetting 

8.1 Kort veiledning typisk igangsetting 

8.1.1.1 Utførelse av installatør / fagkunde 
 

 

  Innlogging av myABB Living Space®   

     

  Registrere apparat for tilgangen (Account) 
myABB Living Space® (innlegging 
serienummer) 
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   Opprette app-tilgang (Account) 
Tildeling av navn og passord 

 Overføring av prosjektdata fra ETS 
(Stille inn gruppeadresser) 

 

    

 Opprette visualisering   

     

  Installere apparat hos sluttbrukeren  
(+ nettverkstilkobling) 

  

     

  Finne apparat i nettverket via IP-Finder   
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b)

c)

 

Utførelse av installatør / fagkunde (fortsettelse fra forrige visning) 
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 Ta apparatet i bruk  
(Igangsettingsassistent) 

  

   Legge inn data for app-tilgang 
(se ovenfor) 

   

     

O
pp

re
tte

ls
e 

fr
a

 a
pp

 p
å 

sl
ut

te
nh

et
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 Installere app på sluttenheten   

    

 Legge inn data for app-tilgang (se over) 
 

  

    

  Velge profil   

    

  Klar til bruk  

 

1. Invitasjon til sluttkunder (se følgende oversikt) 

a) Kapittel 8.3 „Forklaring av igangsettingsforløpet“ på side 26 + Kapittel 8.4 „Innlogging / 
Registrering av en Busch-ControlTouch®“ på side 28  

b) Kapittel 8.7 „Andre innstillinger for apparatet (konfigurasjonsside)“ på side 107  

c) Kapittel 8.8 „Innlesing av konfigurasjonen i Busch-ControlTouch®“ på side 115  
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a)

b)

2)

 

8.1.1.2 Utførelse av sluttbruker (fortsettelse fra forrige visning) 
 

  Mottak e-post = Innlogging av myABB Living 
Space® 

  

     

  Registrer apparat for tilgangen (Account) 
myABB Living Space® Tilpasse (innlegging 
serienummer) 

  

     

O
pp

re
tte

ls
e 

vi
a

 w
eb

-
ko

nf
ig

ur
as

jo
ns

si
de

n
 

   Opprette app-tilgang (Account) 
Tildeling av navn og passord 

   
Opprette visualisering 

   

    

     

O
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e 
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pp

 p
å 
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 Installere app på sluttenheten til sluttbrukeren   

    

 Legge inn data for app-tilgang (se over)   

     

  Klar til bruk   

   

 

2. Sluttbruker kan tilpasse visualisering 

a) se kapittel „Forklaring av igangsettingsforløpet“ på side 26 + se kapittel „Innlogging / 
Registrering av en Busch-ControlTouch®“ på side 28  

b) se kapittel „Innlesing av konfigurasjonen i Busch-ControlTouch®“ på side 115  
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1)

2)

1)
3)

 

Oversikt system Busch-ControlTouch® 
 

 

 

Tilgang via myABB Living Space® 
Tilgang via eget passord 

   
Tilgang for alle 
komponenter via 
et passord   

   

   

   

   

   

App-tilgang (Account) → Behandling av 
profiler og visninger 
Passord for apparat ved registrering 
(passord også for direkte tilgang 
apparat og app)! 

  

 Apparat → Behandling bl.a. av scener 
og tidsprogrammer 
Passord for app-tilgang! 

 

  

   

   

 App → Behandling bl.a. av scener og 
tidsprogrammer + styring funksjoner 
Passord for app-tilgang! 

 

  

  

  

   

1)  Internettforbindelse nødvendig 
2)  Tilkobling apparat og internettforbindelse nødvendig 
3)  Overføring data = Tilkobling apparat og internettforbindelse nødvendig; 

styring apparat = også mulig fra nettverket i huset (uten internett) 



 

Igangsetting
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8.2 Forberedende arbeid 
 

 

Anvisning 
Apparatene er produkter i KNX-systemet og overholder KNX-direktivene. For 
forståelsen forutsettes inngående fagkunnskap gjennom KNX-opplæring. 
Apparatene er produkter i KNX-systemet og overholder KNX-direktivene. For 
forståelsen forutsettes inngående fagkunnskap gjennom KNX-opplæring. Videre 
må man ha tilsvarende kunnskap om andre komponenter i 
bygningsautomasjonssystemet (f.eks. Philips Hue), hvis disse skal brukes i 
systemet. 

 

1. Tildele gruppeadresser:  

– Gruppeadressene tildeles i kombinasjon med ETS. Dette blir gjort av installatøren. 

2. Eksportere ETS4 eller ETS5-prosjekt! 

– Denne filen kan lastes inn i profilen til Busch-ControlTouch®. Dette blir gjort av 
installatøren. 

 

8.3 Forklaring av igangsettingsforløpet 

Dette kapitlet forklarer arbeidstrinnene som er nødvendig for å igangsette en Busch-
ControlTouch®. Det henvender seg både til utførende installatør (fagkunde) og dennes 
sluttkunder. Hvert apparat må først registreres gjennom en "Fagkunde", slik at sluttkunden 
deretter kan gjøre sine individuelle konfigurasjonsinnstillinger for apparatet sitt. Til dette formålet 
må installatøren opprette en tilgang til myABB Living Space® og registrere tilsvarende. 
Sluttkunden kan kan også la seg registrere. Når installatøren har registrert apparatet sitt, kan 
vedkommende generere en automatisk e-post til sluttkunden. Denne e-posten inneholder en 
kobling til registreringssiden. Her kan sluttkunden deretter logge seg inn for å få personlig 
tilgang til dette apparatet. 

Igangsettingsforløpet er beskrevet på følgende måte: 

1. Registrering apparat 

– For å foreta installasjon / konfigurasjon er en registrering på forhånd nødvendig. 
Dette skjer via myABB Living Space® (forklaring, se Kapittel 8.4 „Innlogging / 
Registrering av en Busch-ControlTouch®“ på side 28). Dermed får man en personlig 
tilgang for apparatet til igangkjørings-serveren. 

 

 

Anvisning 
Obs! Dette er ikke den direkte igangsettingen av apparatet! 

2. Konfigurasjon 

– Konfigurasjonen skjer fra myABB Living Space® i en nettleser. Systemkonfigurasjonen 
opprettes ved hjelp av denne programvaren. 

– Systemkonfigurasjonen er lagret på en sentral server, og lastes ned av Busch-
ControlTouch® KNX. 

– Importen av gruppeadressene fra ETS 4, ETS5 eller høyere skjer via innlesingen av 
KNX-prosjektet direkte på igangsettingsserveren. 

– Ytterligere ekstrafunksjoner, som f.eks. Philips Hue, kan konfigureres separat.  

3. Forbindelse mellom apparatene (elektrisk tilkobling Busch-ControlTouch® se Kapittel 6.3 
„Elektrisk tilkobling“ på side 19). 

  



 

Igangsetting
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Flere komponenter i bygningsautomasjonssystemet (f.eks. Philips Hue) må installeres. 
 

 

Anvisning 
Alle apparater i systemet må være kablet korrekt og koblet til Bus-linjen. Busch-
ControlTouch må være integrert i nettverket. Først deretter kan apparatet tilføres 
spenning. 

4. Igangsetting av apparatet fra direkte tilgang til apparatet. 

5. Initialisering 

– Overføring av de individuelt konfigurerte dataene på apparatet (system) 

6. Installere og sette opp appen 
 

 

Anvisning 
Appen for å styre de tilkoblede KNX-enhetene kan lastes ned via Apple Store 
eller Google Store. Du finner forklaring av betjeningen i Kapittel 7.1.3 „Betjening 
av systemet via appen“ på side 21. 

 

8.3.1 Konfigurasjonsoversikt 

Konfigurasjonen kan deles inn i 4 delkomponenter: 

1. Apparat (Busch-ControlTouch®) 

Selve apparatet må registreres av installatøren. Dette er grunnlaget for de videre 
konfigurasjonstrinnene. Til slutt kan apparatet også registreres av sluttkunden for å gjøre 
kundespesifikke endringer eller suppleringer. 

2. Prosjekt 

Prosjektet inneholder den aktuelle tekniske konfigurasjonen (systemkonfigurasjon) for 
husautomatiseringssystemet og gruppeadressene som tilhører prosjektet. Alle apparatene i 
systemet (også tilleggskomponenter, som f.eks. kameraer) er definert her. Når prosjektet 
overføres til en Busch-ControlTouch®, frigjøres systemkomponentene for apparatet og tildeles 
den. 

3. Profil 

Profilen inneholder formen til visningen (knapp) for smarttelefoner og nettbrett for å betjene 
bygningsautomasjonssystemet via Busch-ControlTouch®. Ved overføring av profilen til en 
Busch-ControlTouch® blir visningen for apparatet frigjort og anvist. 

4. Sider 

Hver profil har en startside (menyside) og som regel flere følgesider. Følgesidene utstyres med 
handlinger (kommandoer) som kan velges fra den aktuelle siden. Dermed blir det f.eks. 
opprettet en side for hvert rom. Sidene er dermed de forskjellige visningsknappene som brukes 
til å kontrollere og betjene profilen. 
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KNX teknisk håndbok 2CKA002373B8903 │28
 

 
 

 

Anvisning 
Installatøren (fagkunde) kan opprette prosjektet og overføre det til apparatet. 
Selvfølgelig kan installatøren (fagkunde) administrere flere prosjekter og 
apparater ved hjelp av en tilgang. Vedkommende har også tilgang til 
konfigurasjonsmiljøet til sluttkunden. 
Obs!  
Sluttkunden kan ved hjelp av sin personlige tilgang via myABB Living Space® 
sperre tilgangen til profilene for fagkunden. Her åpner du appen "Busch-
ControlTouch" (Bane: Startside -> Service & Tools -> myABB Living Space® -> 
Mine installasjoner -> Busch-ControlTouch®). Ved flere apparater velger du 
respektive apparat fra listen. Fra fanen "Apparater" kan man sperre ved å 
aktivere funksjonen "Begrenset tilgang for fagkunden". 

 

 

Anvisning 
Sluttkunden kan tilpasse prosjektet og de tilhørende sidene tilsvarende. Det kan 
hende at flere apparater og profiler kan brukes ved siden av hverandre. På 
smarttelefonen eller nettbrettet kan du velge profilen som et apparat skal 
tilordnes. 

 

Nedenfor er det avsluttende konfigurasjonsforløpet vist, etter at apparatet er registrert og en 
profil er opprettet. Busch-ControlTouch® må konfigureres tilsvarende før den kan brukes. 

1. Opprette en profil med sider 

2. Oppretting av sider. Disse blir utstyrt med handlinger (kommandoer) som kan velges fra den 
aktuelle siden. 

3. Innstilling til startsidene (menysider) 

4. Innlesing av konfigurasjonen i Busch-ControlTouch® 

5. Valgfri oppretting av scener og tidsprogrammer (direkte i apparatet) 

6. Installasjon og innstilling av appen 

 
 

8.4 Innlogging / Registrering av en Busch-ControlTouch® 

Registreringen av produktet ditt er blant annet viktig for at garantien skal gjelde. I tillegg er 
registreringen nødvendig for å konfigurere apparatet. Hvert apparat må først registreres 
gjennom en installatør (fagkunde", slik at sluttkunden deretter kan gjøre sine individuelle 
konfigurasjonsinnstillinger for apparatet sitt. Det må skje en første innlogging hvis det fortsatt 
ikke er tilgang til registreringssiden. For å gjøre dette må installatøren opprette en tilgang til 
myABB Living Space® og registrere seg tilsvarende. Sluttkunden kan kan også la seg registrere. 
Når installatøren har registrert apparatet sitt, kan vedkommende generere en automatisk e-post 
til sluttkunden. Denne e-posten inneholder en kobling til registreringssiden. Her kan sluttkunden 
deretter logge seg inn for å få personlig tilgang til dette apparatet. 
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8.4.1 Første pålogging Busch-ControlTouch® ved myABB Living Space® uten eksisterende 
tilgang 

8.4.1.1 Registrere og logge inn 

1. Åpne siden myABB Living Space® og registrer deg som ny bruker. Assistenten leder deg 
gjennom registreringsprosessen. 

 

Anvisning 
Når du foretar igangsetting, er det svært viktig at du velger "Fagkunde".  

 

 

Fig. 9: Registrering 

Du mottar en e-post på e-postadressen som du har oppgitt.  

Brukerkontoen din aktiveres ved å åpne koblingen i e-posten. 

2. Nå kan du logge deg inn på portalen med brukernavn og passord. 
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8.4.1.2 Registrere og innrette Busch-ControlTouch® via myABB Living Space®  
 

 

Fig. 10: Menypunktet "Min installasjon" 
 

1. Åpne "Mine installasjoner" etter innloggingen. 

2. Klikk / Trykk deretter på "Busch-ControlTouch®" 

3. Klikk / Trykk deretter på "Åpne Busch-ControlTouch®" 
 

 

Fig. 11: Registrere apparat 

4. Legg inn serienummeret (se etiketten på siden av apparatet) til apparatet. Bekreft 
innleggingen med "Neste". 

5. Assistenten fører deg gjennom den videre registreringen. 

 

 

 

Anvisning 
Her angir du brukernavnet og passordet for app-tilgangen! Disse dataene blir 
brukt senere for direkte igangsetting og adgang til appen. 
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KNX teknisk håndbok 2CKA002373B8903 │31
 

 
 

 

6. Bekreft med "Neste". 
Nå kan du begynne å opprette prosjektet (se kapittel „Opprette et prosjekt - 
Systemkonfigurasjon“ på side 35). 

 
 

8.4.2 Første igangsetting apparat (direkte tilgang)  
 

 

Anvisning 
■ Apparatet må kables og installeres riktig. 
■ Før apparatet tilføres spenning, må det integreres i nettverket. 
■ Det må være internettforbindelse.  

 

 

For å få til dette må en tilsvarende forbindelse til respektive apparat være på plass. Denne 
forbindelsen kan meget enkelt opprettes via et spesielt program, den såkalte "IP Finder". 

 
 

 

Anvisning 
■ Programmet "IP-Finder" (Tilleggsprogramvare: Finn din Busch-

ControlTouch®) må installeres på forhånd. Det kan lastes ned gratis fra 
programvarenedlastingssiden til e-katalogen (www.busch-jaeger-
catalogue.com). Under installasjonen må informasjonen til 
installasjonsassistenten følges. 

■ For å koble til må det være internettforbindelse. I tillegg må apparatet være 
integrert i nettverket. 
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1. Sørg for at apparatet er korrekt tilkoblet nettverket og at det er registrert 
tilsvarende. 

2. Åpne programmet "IP-Finder". 

Fig. 12: Ikon IP-finder 
 

 

 

3. I vinduet som åpner seg, vises alle apparater som er 
korrekt tilkoblet i nettverket (bildet viser et eksempel). 

4. Velg respektive apparat ved å dobbeltklikke. 
Forbindelsen blir nå opprettet. 

Assistenten for første igangsetting blir åpnet. Denne 
leder deg automatisk gjennom prosessen. 

Fig. 13: IP-Finder 
 

 

 

5. Velg et språk. 

Fig. 14: Menyen Språk 
 

 

 

6. Legg inn informasjon om den lokale plasseringen. 

Fig. 15: Menyen Innstilling av plassering 
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7. Nå legger du inn brukernavnet og passordet for den 
personlige tilgangen på Busch-ControlTouch®), som 
er blitt tildelt for app-tilgangen (se kapittel „Første 
pålogging Busch-ControlTouch® ved myABB Living 
Space® uten eksisterende tilgang“ på side 29). 

Apparatet valideres tilsvarende. 

Fig. 16: Menyen Brukernavn og passord 
 

 

 

8. Kontroller deretter nettverksinnstillingene for 
apparatet som er tilkoblet. 

Fig. 17: Menyen Nettverksinnstilling 
 

 

 

9. Avslutt første igangsetting. 
Den direkte tilgangssiden til apparatet blir åpnet (se 
kapittel „Andre innstillinger for apparatet 
(konfigurasjonsside)“ på side 107). 

Fig. 18: Installasjon avsluttet 

 



 

Igangsetting
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8.4.3 Sende invitasjon til kunder  

Kunden kan også få en personlig tilgang til konfigurasjonen til apparatet, når dette er ønskelig. 
Dermed kan vedkommende (avhengig av tilgangsrettigheter) også tilpasse profilinnstillinger. Til 
dette må det foretas en innlogging på myABB Living Space® (om nødvendig må også en første 
registrering for tilgangen foretas).  

Før invitasjonen blir sendt, må apparatet innrettes tilsvarende (se forrige kapittel). Sluttkunden 
mottar en e-post med en kobling for registreringssiden. Der kan vedkommende innrette den 
personlige tilgangen til apparatet, som beskrevet i Kapittel 8.4.1 „Første pålogging Busch-
ControlTouch® ved myABB Living Space® uten eksisterende tilgang“ på side 29. Installatøren 
må stille inn forsendelsen på konfigurasjonssiden se kapittel „Sende invitasjon til kunder“ på 
side 112. 

 
 

8.4.4 Innlogging ny Busch-ControlTouch® ved myABB Living Space® med eksisterende 
tilgang 

Logge inn på myABB Living Space® portalen 
 

 

Anvisning 
Installatøren (fagkunden) kan ha en tilgang, men administrere flere apparater 
herfra! 

 

1. Åpne siden myABB Living Space®. 

2. Logg deg inn på portalen med brukernavn og passord. 

 

3. Registrere og innrette Busch-ControlTouch® via myABB Living Space® portalen: 

 

Det er ikke registrert noen enhet ennå.  Det er allerede registrert en enhet. 

Etter innloggingen blir du bedt om å tillate 
adgang til Busch-ControlTouch®. 
a. Trykk på respektive knapp for å gjøre 

dette. 

 a. Åpne applikasjonen "Busch-
ControlTouch" 
(bane: Startside → Service & Tools → 
myABB Living Space® → Mine 
installasjoner → Busch-ControlTouch®). 
og klikk på følgende knapp: 

  

 
  b. Klikk på "+ Registrer ny enhet". 

 

4. Legg deretter inn serienummeret (se etiketten på siden av apparatet) til apparatet.  

5. Bekreft inntastingen. 

Assistenten fører deg gjennom den videre registreringen. 

6. Når registreringen er ferdig, følger du angivelsene i Kapittel 8.4.2 „Første igangsetting 
apparat (direkte tilgang)“ på side 31 og Kapittel 8.4.3 „Sende invitasjon til kunder“ på 
side 34. 

 

  



 

Igangsetting
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8.5 Opprette et prosjekt - Systemkonfigurasjon 

8.5.1 Generelle anvisninger  

Hvert prosjekt inneholder komponenter i bygningsautomasjonssystemet. Hver komponent 
består av en kombinasjon av type, navn og gruppeadresse, for å entydig identifisere 
komponentene.  

Typen (datatype) til komponentene må stemme over ens med egenskapene til 
bygningsautomasjons-komponentene som disse skal brukes for (f.eks. bryter for "Slå på lys").  

Navnet på komponentene er viktig for at sluttkunden skal kunne identifisere det. Med en 
entydig betegnelse (f.eks. kjøkkenbordlampe) er det dermed enkelt å tilordne komponentene. 
Sluttkunden kan selv tilpasse navnene fra skjermen (app). 

Komponentenes gruppeadresse blir brukt for funksjonstilordningen: 

■ Gruppen som sender inneholder gruppeadressen som et telegram skal sendes til. For hver 
komponent kan maks. en sendende gruppeadresse brukes. 

■ Statusgruppene inneholder en eller flere gruppeadresser for å vise statusen til en 
komponent. Ofte er den sendende gruppeadressen også en statusgruppe samtidig. 

■ Verdien inneholder verdien som skal sendes eller verdien som Busch-ControlTouch® 
(bygningsautomasjonssystemet) skal reagere på. 

Gruppeadressene blir brukt av de forskjellige protokollene i bygningsautomasjonssystemet, 
f.eks. KNX, Hue osv. Spesifikasjoner for disse protokollene finner du i de respektive kapitlene i 
denne håndboken. 
 

 

Merk 
For hver komponent kan man bestemme om disse skal være tilgjengelige for 
sluttkunden for bruk i scener eller tidsbryteren (tidsprogrammer). Vanligvis skal 
alle aktuatorer (lys, persienne osv.) som utløses av vanlige brytere, også være 
tilgjengelige for scener og tidsbryteren. 

Sluttkunden kan utløse en hel rekke med handlinger via scenene, ved at f.eks. bare en bryter 
blir trykket en gang. Sluttkunden kan selv sammenstille scenene. Til dette må installatøren 
(fagkunde) på forhånd opprette en basis for scener, hvor Busch-ControlTouch® 
(bygningsautomasjonssystem) reagerer tilsvarende. For å gjøre dette må Busch-ControlTouch® 
motta de spesielle gruppeadressene og verdiene. Når f.eks. et KNX-apparat (f.eks. bryter) 
sender et telegram til en av disse adressene, vil Busch-ControlTouch® spille av denne scenen. 
 

 

Merk 
Scenen som installatøren (fagkunden) har bestemt en gruppeadresse for, kan 
ikke slettes av sluttkunden. 

Scener kan også endres fra visningen (appen). Sluttkunden kan også tilpasse navnene på 
scenene. 

Scener kan settes opp fra de aktuelle verdiene til de inkluderte komponentene. Til dette 
formålet sendes et NX-læretelegramm med verdiendringen på KNX-bussen for de respektive 
gruppeadressene. 
 
 

 

Merk 
■ Dette må etterfølges av et langt tastetrykk på et sceneelement 

(enhet/visualisering (app). Dermed blir scenen lagret, og ikke avspilt! 
■ uPnP/TCP-kommandoer og utførte skript blir ikke oppdatert med denne 

handlingen. 
■ For hver enhet kan det bare opprettes og brukes ett KNX-prosjekt. Det kan 

imidlertid hende at flere enheter blir innlogget. For å gjøre dette kan det 
opprettes parallelle prosjekter. 



 

Igangsetting
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8.5.2 Opprette prosjekt  
 

 

Anvisning 
Vær oppmerksom på at ved tilpasninger av et eksisterende prosjekt eller når et 
prosjekt skal opprettes i tillegg, må alltid tilgang skje fra myABB Living Space®. 
Her åpner du applikasjonen "Busch-ControlTouch" (bane: Startside → Service & 
Tools → myABB Living Space® → Mine installasjoner → Busch-ControlTouch®).  
Ved flere apparater velger du respektive apparat fra listen. Tilpasningene kan 
gjøres fra fanen "Prosjekter". 

 

8.5.2.1 Åpne konfigurasjonsside 

Åpne siden myABB Living Space® og logg deg inn. 
 

 

 

1. Klikk på "Mine installasjoner" 
2. Klikk på "Busch-ControlTouch" 

Fig. 19: Mine installasjoner 
 

 

Fig. 20: Sluttenheter 

De eksisterende sluttenhetene vises. 
 

 

 

3. Klikk på ikonet. 

Fig. 21: Ikon 
 



 

Igangsetting
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Fig. 22: Konfigurasjonsside 

Konfigurasjonssiden vises. 
 

 

Merk 
Brukeren kan arkivere enheter og prosjekter ved å trykke på arkiveringsknappen 
(pilen peker på arkiv). Dermed blir enheten eller prosjektet i menylinjen 
forskjøvet til "Arkiv". Det blir da ikke lenger vist i opplistingen. Arkiverte enheter 
og prosjekter kan bearbeides videre. Velg ganske enkelt objektet under "Arkiv". 
Deretter kan objektet gjenopprettes ved å klikke på arkiveringsknappen (pilen 
peker bort fra Arkiv).  
– Hvis en fagkunde arkiverer enheten, arkiveres også alle tilhørende 

prosjekter.  
– Hvis en sluttbruker arkiverer enheten, arkiveres også alle tilhørende 

prosjekter.  

 

Fra konfigurasjonssiden kan man opprette et prosjekt. 

1. Velg ønsket enhet. 

2. Trykk på prosjekter. 

Prosjektoversikten åpnes. 

 

Fig. 23: Prosjektoversikt 

3. Trykk på "Legg til +nytt prosjekt". 



 

Igangsetting
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Et nytt prosjekt blir opprettet. 
 

 

Merk 
Under registreringen blir det automatisk opprettet et standardprosjekt 
[Standardprosjekt (apparatnummer)]. Dette kan også brukes til redigering. 

4. Fyll inntastingsfeltene i henhold til spesifikasjonene. 
 

 

Merk 
Feltene for gruppeadressene må ikke fylles ut. Her kan etter behov "kun 
sendende" gruppeadresser legges inn. 

5. Bekreft med "Endre". 

Angivelsene til det nye prosjektet blir lagret.  

6. Nå gjør du flere tilpasninger for prosjektet. Følg angivelsene i de følgende underkapitlene. 
 

 

Merk 
Brukeren kan arkivere enheter og prosjekter ved å trykke på arkiveringsknappen 
(pilen peker på arkiv). Dermed blir enheten eller prosjektet i menylinjen 
forskjøvet til "Arkiv". Det blir da ikke lenger vist i opplistingen. 
Arkiverte enheter og prosjekter kan bearbeides videre. Velg ganske enkelt 
objektet under "Arkiv". Deretter kan objektet gjenopprettes ved å klikke på 
arkiveringsknappen (pilen peker bort fra Arkiv).  

 
 

8.5.3 Gruppeadresser  
 

 

Merk 
Gruppeadressene og bygningsspesifikasjonene må være opprettet på forhånd i 
ETS og lagres som prosjektfil! Dette kan også gjøres på forhånd uten at alle 
KNX-enhetene er tilkoblet på systemet. 

Fra menypunktet "Gruppeadresser" kan gruppeadresser importeres fra ETS til prosjektet. 
 

 

 

 

Fig. 24: Redigere gruppeadresser 
 

1. I prosjektoversikten trykker du på menypunktet "Gruppeadresser" 

2. Trykk på "Rediger"-knappen 
 



 

Igangsetting
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Fig. 25: Importere KNXproj-fil 

3. Trykk på knappen "Importer KNXproj-fil". 

Dermed kan en ETS-prosjektfil importeres til prosjektet. 
 

 

Fig. 26: >>Gruppeadresser<< 

4. Trykk på knappen "Velg fil". 



 

Igangsetting
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Fra dialogvinduet kan du velge ønsket prosjektfil. Disse blir deretter importert i prosjektet. 
 

 

Fig. 27: >>Eksempel KNXproj Import<< 

5. Nå kan du definere gruppeadressene som du ønsker å bruke i visningen. Du kan gå fram på 
flere måter: 

a Du velger en bestemt gruppeadresse fra listen og angi hva du ønsker å bruke 
gruppeadressene til (f.eks. til en bryter eller en dimmer). Du kan selvfølgelig bare velge 
funksjoner som stemmer over ens med datapunkttypene som er tildelt i ETS. 

b Du kan også velge en komplett hovedgruppe eller en mellomgruppe, og deretter tilordne 
samtidig alle gruppeadresser som stemmer over ens. 

c Du går over bygningsstrukturen og søker etter gruppeadressen din. 

Videre er det mulig å gruppere gruppeadressene likt ved tilordningen og etter: 

– Hoved- og mellomgrupper 

– Bygningsplan 

– Gruppen gir seg selv et navn 
 



 

Igangsetting
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Fig. 28: Funksjoner 
 

Angivelser for gruppeadressene kan gjøres både i den øverste blokken (fanen 
"Gruppeadresser") og i den nederste blokken. Fra fanen "Bygning" kan det ikke gjøres noen 
direkte tilpasninger (kun kobling til komponenter fra "Verdi sendt" og "Verdi mottatt"). Følgende 
tilpasninger kan gjøres: 

■ Navn på komponentene 

■ Send (gruppeadresse) 

■ Status (gruppeadresse) 

■ Legg til statusgruppe 

■ Gruppering 

■ Gruppenavn 

■ Deaktiver/aktiver Tillat i scener og tidsbrytere 

■ Deaktiver/aktiver lesefunksjon 

■ Type (fra valgliste) 

■ Kopier og legg til komponenter fra "Legg til som:" 

■ Legg til komponenter fra "+". Typen kan fastsettes på forhånd via valglisten. 

■ Slett komponentene ved hjelp av søppelbøttesymbolet. 
 



 

Igangsetting
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Merk 
■ Alle tilpasningene må lagres med knappen "Lagre". 
■ For at det skal være lettere å finne bestemte komponenter kan man også 

bruke filterfunksjonene. 
■ Komponentene kan legges til eksisterende grupper. Dessuten kan nye 

grupper legges til. 
■ Man kan alltid gjøre tilpasninger senere. 

– Rekkefølgen til listen kan endres ved å dra og slipp. 

– Gruppene kan åpnes med "+". Dermed kan man se alt som hører til gruppen. 

– Via knappen "Automatisk opprettet profil" kan en profil opprettes automatisk ved hjelp av 
KNX-bygningsstruktur. Den automatiske opprettelsen gjelder også sider og styringer. For å 
gjøre dette må en KNXproj-fil importeres på forhånd. 

 
 

8.5.4 Kameraer  
 

 

Anvisning 
Vær oppmerksom på at ved tilpasninger av et eksisterende prosjekt eller når et 
prosjekt skal opprettes i tillegg, må alltid tilgang skje fra myABB Living Space®. 
Her åpner du applikasjonen "Busch-ControlTouch" (bane: Startside → Service & 
Tools → myABB Living Space® → Mine installasjoner → Busch-ControlTouch®).  
Ved flere apparater velger du respektive apparat fra listen. Tilpasningene kan 
gjøres fra fanen "Prosjekter". 

 

Fra menypunktet "Kameraer" kan nettverkskameraer overføres til prosjektet. Disse kan så være 
tilgjengelig for bruk i appen. 
 

 

 

 

Fig. 29: Legge til kameraer 

1. Trykk på "Kameraer"  

2. Trykk på "Legg til kamera" 



 

Igangsetting
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Fig. 30: Kamera inntastingsfelt 

3. Her legger du inn nødvendige data i inntastingsfeltene. 

Følgende opplisting er forklarende: 

■ Navn: Fritt navn (f.eks. kamera husinngang) 
■ Type: I tillegg til Axis/Vapix eller Mobotix kan også andre typer fastsettes. 
■ URL: Avhengig av kameratype, må enten kameraets hoved-URL-adresse 

(Axis/Vapix eller Mobotix) eller URL-adressen til MJPEG-Streams/-bildet 
(Andre) angis. Kameraet kan dermed styres direkte. 

■ URL ekstern: Den eksterne URL-adressen er viktig når man er på reise og ønsker å se 
kamerabildene fra appen. Til dette bruker man "Port forwarding". Den 
eksterne URL-adressen blir også ført inn i appen. Appen kan deretter hente 
dataene direkte. 

■ Bredde: Kameraets bildeformat 
■ Høyde: Kameraets bildeformat 
■ Intervall (s): Angivelse i sekunder med hvilket intervall et kamerabilde skal sendes. 
■ Mobil/WIFI: Her kan man bestemme hva som skal skje ved en WIFI-forbindelse. 
■ Brukernavn: Enkelte kameraer har en adgangskode. Innlegging av brukernavnet. 
■ Passord:  Enkelte kameraer har en adgangskode. Innlegging av passordet. 
■ Kameratype: Avhengig av kameratype, kan også kameranummeret (bare ett kamera = 

ingenting lagt inn) eller funksjoner som f.eks. zooming angis. 
 

4. Til slutt bekrefter du med knappen "Legg til". 

  



 

Igangsetting
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Kameraet vises i listen over tilgjengelige kameraer. 
  

 

Anvisning 
Man kan alltid gjøre tilpasninger senere: 
■ Tilpasse data: 

I listen trykker du på rediger-symbolet ved siden av kameraet. 
Redigeringssiden åpnes. 
Til slutt trykker du på knappen "Legg til". 

■ Slette: 
I listen trykker du på rediger-symbolet ved siden av kameraet. 
Redigeringssiden åpnes. 
Klikk på søppelbøttesymbolet. 

For at det skal være lettere å finne kameraer i listen kan man også bruke filterfunksjonene. 

Kameraene kan legges til eksisterende grupper. Dessuten kan nye grupper legges til. 

 
 

8.5.5 Kommandoer  
 

 

Anvisning 
Vær oppmerksom på at ved tilpasninger av et eksisterende prosjekt eller når et 
prosjekt skal opprettes i tillegg, må alltid tilgang skje fra myABB Living Space®. 
Her åpner du applikasjonen "Busch-ControlTouch" (bane: Startside → Service & 
Tools → myABB Living Space® → Mine installasjoner → Busch-ControlTouch®).  
Ved flere apparater velger du respektive apparat fra listen. Tilpasningene kan 
gjøres fra fanen "Prosjekter". 

 

Fra menypunktet "Kommandoer" kan man angi kommandoer for IP-tilkoblede enheter for å 
snakke direkte til disse og integrere dem i bygningsautomasjonssystemet. 
 

 

Fig. 31: Kommandoer 

1. Trykk på "Kommandoer". 

2. Oppgi følgende for den aktuelle enheten: 

■ Type (TCP-anrop mulig!) 

■ Navn på enheten 

■ IP-adresse (til enheten) 

■ Port-nummer (til enheten) 
 



 

Igangsetting
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Anvisning 
Denne innleggingen må bekreftes med "Lagre". 

 

3. Trykk på "Lagre"-knappen. 

4. Opprett en ny HTTP-kommando. 

5. Velg deretter kommandotype.  

6. Gi i tillegg kommandotypen et navn (for tilordning senere) og kommandoverdien 
(heksadesimal verdi). 

7. Trykk til slutt på "Lagre". 

TCP-anropet kan nå brukes for funksjonen "Utløser". 

 
 

8.5.6 Datalogger  
 

 

Anvisning 
Vær oppmerksom på at ved tilpasninger av et eksisterende prosjekt eller når et 
prosjekt skal opprettes i tillegg, må alltid tilgang skje fra myABB Living Space®. 
Her åpner du applikasjonen "Busch-ControlTouch" (bane: Startside → Service & 
Tools → myABB Living Space® → Mine installasjoner → Busch-ControlTouch®).  
Ved flere apparater velger du respektive apparat fra listen. Tilpasningene kan 
gjøres fra fanen "Prosjekter". 

 

Fra menypunktet "Datalogger" kan dataene fra komponenter opptegnes. Dermed blir det 
bestemt hvilke datapunkter som skal lagres. Disse kan så fremstilles grafisk ved hjelp av 
betjeningselementet "Datalogger". 
 

 

 

 

Fig. 32: Legge til datalogger 

1. Trykk på menypunktet "Datalogger" 

2. Trykk på knappen "Legg til datalogger". 
 



 

Igangsetting
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Fig. 33: Datalogger inntastingsfelt 

3. Her angir du et navn.  

4. Bestem tidsrommet for registrering 

Flere kan kan være valgt parallelt. 

5. Bestem datatypen: 

■ Middelverdi, Minimum og 
Maksimum:  

Senderen sender flukterende verdier f.eks. temperatur (Normal 
lagring av dataene) 

■ Summer/differanser (sum 
sendes)  

f.eks. sender en teller sin måleravlesing (samlet verdi) → Delta 
blir beregnet av Busch-ControlTouch® (telleren har ikke denne 
funksjonen!) 

■ Summer / differanser: 
(Delta blir sendt)  

f.eks. en teller som sender sin måleravlesing (Delta beregnes 
direkte av telleren)  

6. Velg komponentene (de som leverer dataene).  

7. Til slutt trykker du på knappen "Legg til". 

Dataloggeren vises i listen over tilgjengelige dataloggere. 
 

 

Anvisning 
Man kan alltid gjøre tilpasninger senere: 
■ Tilpasse data: 

I listen trykker du på rediger-symbolet ved siden av dataloggeren. → 
Redigeringssiden blir åpnet. Til slutt må du trykke på knappen "Legg til". 

■ Slette: 
I listen klikker/trykker du på rediger-symbolet ved siden av dataloggeren. → 
Redigeringssiden blir åpnet. Trykk på søppelbøttesymbolet. 

For at det skal være lettere å finne dataloggere i listen kan man også bruke filterfunksjonene. 

Dataloggerne kan legges til eksisterende grupper. Dessuten kan nye grupper legges til. 
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8.5.7 Tilstedeværelsesmelding  
 

 

Anvisning 
Vær oppmerksom på at ved tilpasninger av et eksisterende prosjekt eller når et 
prosjekt skal opprettes i tillegg, må alltid tilgang skje fra myABB Living Space®. 
Her åpner du applikasjonen "Busch-ControlTouch" (bane: Startside → Service & 
Tools → myABB Living Space® → Mine installasjoner → Busch-ControlTouch®).  
Ved flere apparater velger du respektive apparat fra listen. Tilpasningene kan 
gjøres fra fanen "Prosjekter". 

 

Fra menypunktet "Tilstedeværelsesmelding" kan man bestemme at en utløser (trigger) skal 
kobles til straks sluttenheten kommer inn i nettverksområdet til boligautomasjonssystemet. 
Dermed kan f.eks. lamper i gangen bli slått på når man kommer inn i huset. 
  

 

Fig. 34: Tilstedeværelsesmelding 

1. Trykk på menypunktet "Tilstedeværelsesmelding". 

2. Tilpass angivelsene tilsvarende: 

■ Navn  Velge en tilsvarende gruppeadresse (f.eks. slå på en 
lampe). For at det skal være lettere å finne gruppeadresser i 
listen kan man også bruke filterfunksjonene. 

■ Natt Angivelse av tidspunkt for nattsenking (manuell tilpasning er 
mulig). I løpet av denne tiden vil man ikke bli forstyrret, og 
dermed skal denne funksjonen være inaktiv. 

■ Tidsutkobling (min)  Meldingen blir sendt i dette intervallet. 

3. Til slutt trykker du på "Lagre"-knappen. 

Tilstedeværelsesmeldingen blir bl.a. vist i listen over tilgjengelige tilstedeværelsesmeldinger for 
alarmene eller utløseren. 
 

 

Anvisning 
Man kan alltid gjøre tilpasninger senere: 
■ Tilpasse data: 

Tilpass dataene enten ved at annen gruppeadresse blir valgt eller 
tidsangivelsene blir tilpasset. Til slutt må du trykke på "Lagre"-knappen. 

■ Slette: 
Slett oppføringen for gruppeadressen under "Navn". Til slutt må du trykke på 
"Lagre"-knappen. 

For at det skal være lettere å finne gruppeadresser i listen kan man også bruke 
filterfunksjonene. 

 



 

Igangsetting
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8.5.8 Utløser (trigger)  
 

 

Anvisning 
Vær oppmerksom på at ved tilpasninger av et eksisterende prosjekt eller når et 
prosjekt skal opprettes i tillegg, må alltid tilgang skje fra myABB Living Space®. 
Her åpner du applikasjonen "Busch-ControlTouch" (bane: Startside → Service & 
Tools → myABB Living Space® → Mine installasjoner → Busch-ControlTouch®).  
Ved flere apparater velger du respektive apparat fra listen. Tilpasningene kan 
gjøres fra fanen "Prosjekter". 

 

Fra menypunktet "Utløser" kan man fastsette betingelser som utløser (trigger) en hendelse / en 
funksjon. Når en betingelse er oppfylt, utløses det en fastlagt hendelse for dette (f.eks. kobling 
av en lampe (gruppeadresse) eller avspilling av en scene). 

Inntil 5 betingelser og inntil 5 handlinger kan innrettes. Via knappen "Legg til utløser" kan ekstra 
utløsere legges til. 
 

 

Fig. 35: Legg til utløser 

1. Trykk på menypunktet "Utløser" 

2. Trykk på knappen "Legg til utløser". 
 

 

Fig. 36: Utløser inntastingsfelt 

Hver utløserfunksjon kan aktiveres og deaktiveres. 

Denne funksjonen kan også utføres i oversiktlisten ved å klikke på navnet. 

3. Angi et navn.  

4. Med "Betingelse" bestemmer du hvilken som utløser en utløserfunksjon. 
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KNX teknisk håndbok 2CKA002373B8903 │49
 

Betingelser som er basert på en gruppeadresse kan enten være en utløsende betingelse eller 
en betingelse som vaiderer en annen betingelse ved utløsning. Typen betingelse kan endres 
ved å klikke på symbolet til venstre for hver betingelse. 
 

 

Merk 
Betingelser som http-utløser er alltid utløsende betingelser. 

Ved bruk av mer enn én betingelse kan du bruke OG eller ELLER i valideringen for å 
sammenligne de de ulike betingelsene. Klikk på OG/ELLER for å bytte mellom de to 
alternativene. 

På venstre og høyre side av betingelsene kan du sette klammer for mer kompliserte funksjoner 
ved å klikke til venstre eller høyre for en betingelse. En klamme kan fjernes ved et høyreklikk på 
den. Antallet relative klammer blir validert. 

Handlinger blir alltid utført i den rekkefølgen de er tilføyd igjen. For å ta en pause mellom 
utførelsen av aksjoner benytte en "VENTE"-aksjoner. 

For å gjøre utløseren tilgjengelig på enheten, må prosjektet være lastet inn på enheten. 
Utløserene vises på siden "Alarmmeldinger" på enheten. Her kan utløserne aktiveres eller 
deaktiveres. I tillegg kan man også foreta en simulering for å kontrollere handlingene som skal 
utføres. 

Når alternativet "Handlinger" aktiveres i brukerprotokollene, viser loggfilen valideringen av 
utøseren og om den aktuelle handlingen er blitt riktig utført.  

Følgende betingelser kan velges (avhengig av betjeningstype er flere innstillinger mulig for å 
variere betingelsen ytterligere): 

■ Gruppeadresse (fastsette en gruppeadresse som utløser en hendelse / funksjon) 

■ HTTP-trigger 

■ Protokoll tilkoblet/frakoblet (tilkobling eller frakobling med KNX-protokoll) 

■ Utløser tilstedeværelsesmelding (utløsning ved melding når sluttenheten igjen er i 
hjemmenettverket) 

5. Med "Handlinger" bestemmer du hvilken hendelse / hvilken funksjon som blir utløst når 
betingelsen er oppfylt. 

Følgende utløserfunksjoner kan velges (avhengig av utløsertype er flere innstillinger mulig for å 
variere utløserfunksjonen ytterligere): 

■ Gruppeadresse (bestemme en gruppeadresse som blir utløst) 

■ Hent fram scene 

■ Skript (hente et definert skript. Denne må opprettes på forhånd) 

■ Kommando (åpne en bestemt kommando. Denne må opprettes på forhånd) 

■ Tilstedeværelsessimulering 

■ Vent 

6. Til slutt trykker du på "Ferdig"-knappen.  
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Utløserfunksjonen blir vist i listen over tilgjengelige utløserfunksjoner. 
  

 

Merk 
Man kan alltid gjøre tilpasninger senere: 
■ Tilpasse data: 

I listen trykker du på rediger-symbolet ved siden av utløserfunksjonen. → 
Redigeringssiden blir åpnet. Til slutt må du trykke på "Ferdig"-knappen. 

■ Slette data: 
I listen trykker du på rediger-symbolet ved siden av utløserfunksjonen. → 
Redigeringssiden blir åpnet. Trykk på søppelbøttesymbolet. 

For at det skal være lettere å finne utløserfunksjoner i listen kan man også bruke 
filterfunksjonene. 

Utløserfunksjonene kan legges til eksisterende grupper. Dessuten kan nye grupper legges til. 

 
 

8.5.9 Skripter  
 

 

Anvisning 
Vær oppmerksom på at ved tilpasninger av et eksisterende prosjekt eller når et 
prosjekt skal opprettes i tillegg, må alltid tilgang skje fra myABB Living Space®. 
Her åpner du applikasjonen "Busch-ControlTouch" (bane: Startside → Service & 
Tools → myABB Living Space® → Mine installasjoner → Busch-ControlTouch®).  
Ved flere apparater velger du respektive apparat fra listen. Tilpasningene kan 
gjøres fra fanen "Prosjekter". 

 

Fra menypunktet "Skripter" kan man skrive egne små programmer (skripter) som kan brukes i 
Busch-ControlTouch®. Disse skriptene er svært fleksible, og kan brukes for å legge et utall 
tilleggsfunksjoner til et bygningsautomasjonssystem. De kan opprette logikkfunksjoner, 
forsinkelseshandlinger (trigger), scenarier med RGB-sekvenser og mye mer. Skripter kan 
utløses via en scene, et tidsprogram, en handling (trigger) eller en annen skript. 
 

 

Fig. 37: Legge til skripter 

1. Trykk på menypunktet "Skripter" 

2. Trykk på knappen "Legg til skript".  
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Fig. 38: Skripter inntastingsfelt 

3. Hver skript kan aktiveres og deaktiveres.  
 

 

Anvisning 
En deaktivert skript kan ikke brukes. Den kan imidlertid opprettes og aktiveres 
etter behov. Aktiveringen kan også skje fra oversiktslisten (klikk på navnet). 
Dette gjelder både for listene på konfigurasjonssiden og for den direkte 
tilgangssiden til apparatet. 

4. Angi et navn.  

5. Bestem hva som skal skje etter start (f.eks. start av skripten).  

6. Bestem om skripten for scener og tidsprogrammer skal være tilgjengelige. 

7. Nå programmerer du skripten. 

 

Anvisning 
Det anbefales at knappen "Lagre og kontroller" trykkes. En logisk kontroll av 
skriptene som er lagt inn kjøres i tillegg. Feil angivelser vises. 

8. Til slutt trykker du på knappen "Lagre og lukk". 

Dermed blir skripten registrert i listen over skripter som er tilgjengelige. 
 

 

Anvisning 
Man kan alltid gjøre tilpasninger senere: 
■ Tilpasse data: 

I listen klikker/trykker du på rediger-symbolet ved siden av skripten. → 
Skript-redigerer blir åpnet. Til slutt må du trykke på knappen "Lagre og lukk". 

■ Slette: 
I listen trykker du på rediger-symbolet ved siden av skripten. → Skript-
redigerer blir åpnet. Trykk på søppelbøttesymbolet. 

For at det skal være lettere å finne skripter i listen kan man også bruke filterfunksjonene. 

Skriptene kan legges til eksisterende grupper. Dessuten kan nye grupper legges til. 
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8.5.9.1 Opprette skript  

Skript-redigerer 
 

 

Merk 
Du finner eksempelskripter under www.busch-jaeger-catalogue.com 

Når du legger til eller redigerer et skript, kan du velge om det skal aktiveres. Du kan velge om 
skriptet skal være tilgjengelig for sluttbrukeren, for bruk i scenarier eller tidsplaner. Du kan også 
velge om skriptet skal starte automatisk når apparatet (re)startes. 

VIKTIG: Deaktiverte skripter kan ikke kjøres og vil ikke bli startet når de tilhører en scenario, en 
handling eller en tidsplan. Dette kan være nyttig for testing og feilsøking. Husk likevel at et skript 
kan aktiveres eller deaktiveres av et annet skript.  
 

 

Fig. 39: Script-editor 

Linjenumrene som vises ut for skriptet er kun til informasjon og brukes ikke i selve skriptet. 
Kommandoer kan legges til ved å skrive dem inn direkte, eller ved å bruke kommandovalg-
verktøyet, som finnes øverst i høyre hjørne. Forsikre deg om at du befinner deg på riktig sted i 
skript-editoren når du legger til kommandoer med kommandoverktøyet. Når du legger til en 
kommando med kommandoverktøyet, vil riktige felt mht. konfigurasjonen bli automatisk lagt til 
som linker. Dette er en hurtig og enkel måte å legge til riktige kommandoer på ved å bruke 
editoren.  
 

 

 

Når du har lagt inn en eller flere kommandoer i editoren, kan du verifisere om de er gyldige ved 
å klikke på knappen "Lagre og kontroller". Den aktuelle skripten blir kontrollert og vist i editoren 
på nytt. Alle korrekte linjer vises i svart. Alle røde linjer betyr at linjen inneholder en feil. 
Kommentarer vises alltid i grønt.  
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Etter at linjer er korrigert eller langt til, kan du enkelt verifisere skriptet på nytt ved å bruke 
knappen "Save and check". Når alt er riktig, kan du bruke knappen "Save and close" til å lukke 
editoren.  
 

 

Merk 
Merk: Skripter som inneholder feil, kan lagres og startes. Linjene som inneholder 
feil (og som vises i rødt), blir imidlertid ikke utført når skriptet kjøres. 
Programmet hopper over dem, og fortsetter med neste linje. 

 

 

Skript vil automatisk slutte å kjøre etter at siste kommando i skriptet er kjørt. 

Når du bruker kommandovalg-verktøyet, vil deler av kommandoen bli vist i hakeparenteser []. 
Disse delene må erstattes av en gyldig innverdi. Standardteksten som vises mellom disse 
hakeparentesene angir hva som er nødvendig verdi.  

Skript skrives som kommandoer og verdier. I tillegg kan skript utvides til å omfatte variabler, 
beregninger, funksjoner og bestemte styreskrukturer som IF-setinger og WHILE-sløyfer. 

 

Kommandoer 

Kommandodelen er inndelt i de forskjellige hovedtypene kommandoer som er tilgjengelige. 

 

Styrekomponenter 

SET [component] TO [value]  

Med denne kommandoen kan du sette komponenter med et bit, byte og float (2 byte) til en 
bestemt verdi. Bruk tegnet "."som skilletegn for flyttallsverdier. Du kan også bruke andre 
komponenter som verdidel i denne kommandoen. Dette gjør det mulig å sette en komponent til 
verdien av en annen. 

SET [RGB component] TO [red],[green],[blue]  

Med denne kommandoen kan du gi en RGB-komponent en bestemt farge. Fargen må beskrives 
med rød-, grønn- og blåverdi, alle i området 0 -- 255. I stedet for å bruke statiske verdier, kan du 
erstatte en hvilken som helst del av de tre primærfargedelene med en BYTE-komponent. Du 
kan også erstatte alle komponentdelene samlet med en annen enkelt RGB-komponent. Dette 
gjør det mulig å sette en RGB-komponent til en annen RGB-komponentfarge. 

FADE [component] TO [value] IN [time]  

Denne komponenten er ganske lik de to kommandoene over; du kan bruke den på byte, floats 
og RGB-verdier. I stedet for å angi verdien direkte, endrer denne kommandoen verdiene i trinn 
fra gjeldende verdi til spesifisert verdi. Du kan spesifisere tiden som en statisk verdi, eller du 
kan bruke verdien til en komponent. Mulige tidsenheter er MSEC/SEC/MIN/HOUR/DAY. Hvis 
ingen enhet er spesifisert for tidsverdien, forutsettes millisekunder. Denne kommandoen endrer 
verdien av komponenten hvert sekund. Denne kommandoen endrer verdien av komponenten 
hvert sekund.  
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FADE [component] TO [value] in [time] STEP [time] 

Denne kommandoen er lik kommandoen over, bortsett fra at den i tillegg legger til 
spesifikasjonen av tid per trinn. Når tid per trinn ikke er spesifisert, vil FADE-kommandoen skifte 
verdi hvert sekund. Ved å spesifisere tid per trinn, kan du endre denne til f.eks. hvert 30. minutt, 
eller hvert 100 millisekund. Minimumsverdien er 100 millisekunder. Denne kommandoen endrer 
verdien av komponenten hvert sekund.  

READ [component]  

Med denne kommandoen kan du hente gjeldende status til en komponent på bussen. Du kan 
også bruke kommandoen til scenarier. Denne vil utføre en READ for hver komkponent som er 
inkludert i scenariet. 

 

Styre (andre) skript  

STOP 

Denne kommandoen stopper skriptet som kjører.  

RESTART 

Denne kommandoen starter gjeldende skript igjen. Med andre ord starter den kjøringen igjen fra 
begynnelsen av skriptet.  

VIKTIG: Å starte et skript uten å bruke en WAIT-kommando, vil sende (se neste avsnitt) skriptet 
i en direkte uendelig sløyfe, noe som må unngås.  

START [script]  

Dette vil starte et annet skript hvis det ikke kjører i øyeblikket. Erstatt [script] med skriptet du 
ønsker å starte.  

START AT BEGIN [script]  

Denne kommandoen starter et skript til hvis dette ikke kjører allerede. Hvis det kjører, ber den 
skriptet om å starte fra begynnelsen igjen (ny start). Erstatt [script] med skriptet som du ønsker 
å starte (på nytt).  

STOP [script]  

Dette vil stoppe et annet skript hvis det kjører. Erstatt [script] med skriptet du ønsker å stoppe. 

SET [script] TO [on/off]  

Med denne kommandoen kan du aktivere eller deaktivere et skript. Erstatt [script] med skriptet 
du ønsker å aktivere/deaktivere. Alle verdier større enn 0 tolkes som PÅ, alle verdier på 0 eller 
lavere tolkes som AV. Dette kan være nyttig når du bruker en bestemt komponent til å 
aktivere/deaktivere skript.  

Deaktivering av et skript som kjører i øyeblikket vil stoppe skriptet umiddelbart.  
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Bruke forsinkelser 

WAIT [time] or WAIT [time] MSEC/SEC/MIN/HOUR/DAY  

Denne kommandoen pauser skriptet en bestemt tid. Hvis ingen tidsenheter er angitt, forutsettes 
millisekunder. Maksimum ventetid er ca. 20 dager. I stedet for å legge inn en statisk verdi, kan 
du bruke en verdi fra en komponent (BYTE eller 2BYTE). 
 

 

WAIT [time] RANDOM [time]  

Denne kommandoen tilsvarer den forrige kommandoen, bortsett fra at denne kommandoen 
venter på at den angitte tiden skal utløpe, i tillegg til en vilkårlig generert tid i intervallet for 
sekunder. Eksempel: WAIT 1 HOUR RANDOM 30 MIN vil vente mellom 1 time og 1,5 timer. 
Hver gang kommandoen kjøres, vil dette bli rekalkulert med forskjellig resultat. 

Scenarier, varsler og tidsplaner 

Eksisterende scenarier, varsler og tidsplaner kan brukes i skript ved å bruke følgende 
kommandoer:  

CALL [scenario]  

Dermed blir det forhåndsdefinerte scenariet hentet fram. Erstatt [scenario] med scenariet som 
du ønsker å hente fram.  

LEARN [scenario]  

Denne vil modifisere scenariet. Alle komponenter i scenariet vil bli satt til sin nåværende status i 
en hjemmeautomasjon-installasjon. 

CALL [alert] or CALL [alert] WITH [value]  

Denne kommandoen gjør det mulig å bruke alarmtjenesten innenfra et skript. Dersom ingen 
verdi er gitt på forhånd, brukes 0. Erstatt [alert] med den faktiske alarmen du vil hente opp. 

SET [scheduler] TO [on/off]  

Med denne kommandoen kan du aktivere eller deaktivere en tidsplan. Erstatt [scheduler] med 
tidsplanen du ønsker å aktivere eller deaktivere. Alle verdier større enn 0 tolkes som PÅ, alle 
verdier på 0 eller lavere tolkes som AV. Husk at dette bare vil fungere på tidsplaner som kan 
aktiveres eller deaktiveres manuelt. Tidsplaner som aktiveres eller deaktiveres automatisk 
basert på en komponent, kan ikke aktiveres eller deaktiveres av et skript.  

Kommandoer 

EXECUTE [network command] 

Denne kommandoen gjør det mulig å bruke en nettverkskommando innenfra et skript. Erstatt 
[network command] med kommandoen du ønsker å bruke. 

EXECUTE [ir command] 

Denne kommandoen gjør det mulig å bruke en infrarød-kommando innenfra et skript. Erstatt [ir 
command] med kommandoen du ønsker å bruke. 

EXECUTE ON [upnp device] [upnp command] 

Denne kommandoen gjør det mulig å bruke en uPnP-enhet innenfra et skript. Erstatt [upnp 
device] og [upnp command] med kommandoen du ønsker å bruke. 

EXECUTE ON [diva] [diva macro] 

Denne kommandoen gjør det mulig å bruke en diva-enhet innenfra et skript. Erstatt [diva] med 
ønsket diva-servier, og [diva macro] med diva-makroen du ønsker å bruke. 



 

Igangsetting
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Verdier  

Når du setter inn en kommando fra skriptkommando-listen, vises verdier og komponenter i [ ] 
hakeparenteser. Disse vises for å indikere at du må legge inn disse på riktig sted. Når mulig vil 
editoren lage en link til riktig opføring av komponenter, skript, varsler, tidsplaner eller scenarier. 
Riktig verdi kan deretter velges. 

Gyldige komponenter skrives f.eks. som SCENARIO (123/navn). I dette eksemplet er et 
scenario innrykket med identifikasjonen "123". Navnet viss kun for å gjøre det lettere å lese. Du 
trenger ikke legge inn riktig navn, fordi riktig navn blir satt inn automatisk etter at skriptet er 
validert. 

For mange kommandoer bruker du vanligvis en statisk verdi, f.eks WAIT 20 SEC. Men i enkelte 
tilfeller kan det være nyttig å bruke vedien til en komponent i stedet. Ved alle kommandoer kan 
du erstatte den statiske verdien med en komponent.  

Tidsverdier forutsettes i millisekunder hvis det ikke er spesifisert noen tidsenhet. Gyldige 
enheter er: MSEC, SEC, MIN, HOUR og DAY. 

 

Variabler og beregning  

Grunnkommandoene og verdiene kan utvides ved å bruke variabler og beregninger. 

 

Variabler 

Du kan definere dine egne variabler i skripter som er definert som globale variabler, kan brukes 
på tvers av alle ulike skripter i enheten. En variabel starter med et dollartegn „$”, for eksempel: 
$AVERAGE Navnet på variabelen kan bestå av alfanumeriske tegn (A--‐Z og 0--‐9). 

Du kan bruke variabler til å lagre enhver verdi, for eksempel: 

$LIGHTPERCENTAGE =0 

SET BYTE(21/Spots) TO $LIGHTPERCENTAGE 

Eller  

$LIGHTSPOTS = BYTE(21/Spots) 

SET BYTE(24/Spots Kitchen) TO $LIGHTSPOTS 

 

Beregning 

Du kan bruke variabler til å beregne verdier ved hjelp av aritmetiske operatorer. Beregninger 
skrives på følgende måte:  

$MAXLIGHT = ( 2 * 10 ) + 10 

Du kan selvsagt bruke komponentverdier også, for eksempel: 

$MAXLIGHT = ( 2 * BYTE(21/Spots) ) + 10 

VIKTIG: Når du benytter beregninger, må du alltid bruke hakeparentes. Hvis hakeparentes ikke 
blir brukt, blir beregningen behandlet i den rekkefølgen den er skrevet: For eksempel gir 2 * 10 
+ 10 = 30, men 10 + 2 * 10 gir 120. Du kan forhindre dette ved å skrive: 10 + (2*10). Ha alltid 
dette i tankene når du benytter beregninger. 

Floating�point verdier kan brukes ved å bruke "." separator, for eksempel 2.42 

Vær oppmerksom på at alle variabler ABB er globale. Så hvis du velger en bestemt verdi i én 
skrip, kan en annen skript også bruke denne verdien. Hvis du ønsker å bruke en bestemt verdi 
bare i én skript, må du forsikre deg om at andre skripter ikke bruker det samme variabelnavnet. 
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Følgende operatorer kan brukes: 

+ pluss  

- minus  

* multipliser  

/ divider  

% modulo (divisjonspåminnelse)   

^ power (potens)  

& og (resultat = 1 hvis begge verdier er større enn 0, 0 hvis 
ikke) 

| hhv. (resultat = 1 hvis en av verdiene er større enn 0, 0 hvis 
ikke) 

= er lik  (resultat = 1 hvis sann, 0 hvis usann) 

< er mindre enn (resultat = 1 hvis sann, 0 hvis usann) 

> er større enn  (resultat = 1 hvis sann, 0 hvis usann) 

<> er ikke lik  (resultat = 1 hvis sann, 0 hvis usann) 

En kvadratrot kan regnes ut ved hjelp potens-operator ^ (1/2) = til potensen av ½ = kvadratroten 
av verdien. 

 

Funksjoner  

Flere funksjoner er tilgjengelig i skriptene for å beregne verdier. Disse funksjonene kan brukes i 
kombinasjon med kommandoer eller variabler. 

 

Matematisk 

ROUND (value) or ROUND (value, precision) 

Returnerer den avrundete verdien til den gitte verdien. Hvis det ikke er angitt noen nøyaktighet, 
blir en nøyaktighet på 0 brukt. For eksempel ROUND(4,3) = 4 og ROUND(4,321, 1) = 4,3  

FLOOR (value) or FLOOR (value, precision) 

Returnerer den avrundete verdien til den gitte verdien. Hvis det ikke er angitt noen nøyaktighet, 
blir en nøyaktighet på 0 brukt. For eksempel FLOOR(4,7) = 4 og FLOOR(4,987, 1) = 4,9 

CEIL (value) or CEIL (value, precision) 

Returnerer den avrundete verdien til den gitte verdien. Hvis det ikke er angitt noen nøyaktighet, 
blir en nøyaktighet på 0 brukt. For eksempel CEIL(4,3) = 5 og CEIL(4,321, 1) = 4,4 

ABS (value) 

Returnerer den absolutte verdien til den gitte verdien, så ABS(--‐4) = 4 og ABS(6,13) = 6,13. 

MIN (value, value, value, ..) 

Returnerer minimumsverdien til alle parameterne som er gitt. Krever minimum én parameter. 

MAX (value, value, value, ..) 

Returner maksimumsverdien til alle gitte parametere. Krever minimum én parameter. 

AVG (value, value, value, ..) 

Returnerer gjennomsnittsverdien til alle gitte parametere. Krever minimum én parameter. 

RANDOM (max value) 

Returnerer en tilfeldig verdi mellom 0 og den gitte maksimumsverdien. 
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Tidsfunksjoner 

NOW() 

Returnerer den aktuelle tiden som et tidsstempel i sekunder siden 1. januar 1970 (unix-dato). 
Dette tidsstemplet kan sammenlignes med en tidligere verdi for å bestemme hvor lang tid som 
har gått. 

DAYTIME() of DAYTIME(timestamp) 

Returnerer 1 hvis solen er oppe, og 0 hvis solen er nede. Når et tidsstempel er gitt, brukes 
denne tiden, ellers brukes den aktuelle tiden. 

SECOND() of SECOND(timestamp) 

Returnerer antall sekunder (0--‐59). Når et tidsstempel er gitt, brukes denne tiden, ellers brukes 
den aktuelle tiden. 

MINUTE() of MINUTE(timestamp) 

Returnerer antall minutter (0--‐59). Når et tidsstempel er gitt, brukes denne tiden, ellers brukes 
den aktuelle tiden. 

HOUR() of HOUR(timestamp) 

Returnerer antall timer (0--‐23). Når et tidsstempel er gitt, brukes denne tiden, ellers brukes den 
aktuelle tiden. 

DAYOFWEEK() of DAYOFWEEK(timestamp) 

Returnerer ukedagen (1--‐7). Når et tidsstempel er gitt, brukes denne tiden, ellers brukes den 
aktuelle tiden. 1 = søndag, 2 = mandag, .. 7 = lørdag. 

DAYOFMONTH() of DAYOFMONTH(timestamp) 

Returnerer dagen i måneden (1--‐31). Når et tidsstempel er gitt, brukes denne tiden, ellers 
brukes den aktuelle tiden. 

DAYOFYEAR() of DAYOFYEAR(timestamp) 

Returnerer dagen i året (1--‐366). Når et tidsstempel er gitt, brukes denne tiden, ellers brukes 
den aktuelle tiden. 

MONTH() of MONTH(timestamp) 

Returnerer måneden (1--‐12). Når et tidsstempel er gitt, brukes denne tiden, ellers brukes den 
aktuelle tiden. 

YEAR() of YEAR(timestamp) 

Returnerer året, for eksempel "2015". Når et tidsstempel er gitt, brukes denne tiden, ellers 
brukes den aktuelle tiden. 
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Tekstfunksjoner 

CONCAT("abc", "def", ....) 

Tekster kan knyttes sammen. 

Eksempel: CONCAT ("abc", "def", "ghi") blir „abcdefghi“ 

FORMAT(format, parameters....) 

Med denne funksjonen kan teksten formateres. "Format" beskriver hvordan dette skal gjøres. 
Følgende "parametre" angir tekstdelen dette skal gjøres for. Normal tekst blir deretter vist i 
henhold til formatangivelsen. Følgende formatalternativer kan benyttes: 

– Bruk"%s" for å legge en annen tekst inn i den andre. 
Eksempel: FORMAT("Nå er det %s.", "tørt") gir "Nå er det tørt." 

– Bruk "%d" for å legge til et helt tall i teksten. 
Eksempel: FORMAT("Det er nå %d grader.", 10) gir "Det er nå 10 grader." 

– Bruk "%f" for å legge til en flytende kommaverdi i teksten. 
Eksempel: FORMAT("Det er nå %f grader.", 10.12345) gir "Det er nå 10.12345 grader." 

– Bruk "%f" for å legge til et desimaltall i teksten. Ved bruk av "%xf" kan man med "x" angi 
hvor mange desimalplasser som skal vises. 
Eksempel: FORMAT("Det er nå %.2f grader.", 10.12345) gir "Det er nå 10.12 grader." 

– Bruk "%%" for å vise et prosentsymbol. 
Eksempel: FORMAT("Vinduet i stuen er nå %d%% lukket.", 10) gir "Vinduet i stuen er nå 
10% lukket." 

SUBSTR(text, startindex) und SUBSTR(text, startindex, length) 

Med denne funksjonen kan man bestemme at bare en del av en tekst skal vises. Startindeksen 
(startindex) starter på 0. Dersom ingen lengdeparameter (length) er angitt, er tekstdelen etter 
startindeksen den nye tekstslutten. 

Eksempel: SUBSTR("abcdef", 3) blir "def". 

Eksempel: SUBSTR("abcdef", 3, 1) gir "d". 

STRLEN(text) 

Denne funksjonen gir lengden på den angitte teksten. 

Eksempel: STRLEN("abcdef" gir "6". 

Textoperator  „." 

Denne operatore kan brukes for å knytte tekster sammen. 

Eksempel: "abc"."def"."ghi" gir "abcdefghi". 
 

 

Merk 
Tekstfunksjonene kan brukes som tekst (DPT 16.x) for gruppeadresser og 
variabler. 
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Kontrollstrukturer  

IF og WHILE  

Du kan bruke IF-setninger og WHILE-sløyfer til å utføre bestemte handlinger bare hvis en 
betingelse er oppfylt. Betingelsen kan defineres ved hjelp av alle aritmetiske operatorer som 
forklart ovenfor. 

For eksempel: 

IF $LIGHT > 33,33 

  $LIGHT = 33,33  

Handlingen som er skrevet på den andre linjen, utføres bare når beregningen bak IF-setningen 
er TRUE (større enn 0). Handlingen vil bli hoppet over hvis resultatet er FALSE (0 eller under). 

Hvis du bruker en IF-setning, kan du også legge til en ELSE-setning, som dette: 

IF $LIGHT > 33,33 

  $X = 100 

ELSE 

  $X = 0 

ELSE-setningen skal alltid være på en separat linje, direkte under kommandoen for å utføres 
når betingelsen til IF-setningen er oppfylt. 

Bortsett fra IF-setningen, kan også en WHILE-setning brukes. Forskjellen på en IF-setning og 
en WHILE-setning er at en IF-setning utføres én gang og en WHILE-setning vil bli gjentatt til 
tilstanden ikke lenger er oppfylt, for eksempel: 

$COUNT = 0 

WHILE $COUNT < 10 

$COUNT = $COUNT+1 

Eksemplet ovenfor vil øke variabel COUNT til den er 10 eller større. Hvordan man utfører flere 
kommandoer, se neste del.  

VIKTIG: Når tilstanden aldri opphører, vil WHILE-sløyfen fortsette i det uendelige. Å tillate dette 
uten å bruke en WAIT-kommando, vil bringe skripten i en direkte uendlig sløyfe, noe som må 
unngås. 
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BEGIN og END 

Hvis du må utføre mer enn én kommando etter en IF-, WHILE- eller ELSE-setning, kan du 
bruke BEGIN- og END-setninger. 

Disse skal også skrives på separate linjer, for eksempel: 

$X = 0 

WHILE $X < 11 

  BEGIN 

    $Y = $X * 10 

    SET BYTE(22/EXAMPLE BYTE) TO $Y 

     $X = $X + 1 

END 

Et annet eksempel: 

IF $LIGHT > 33,33 

  BEGIN 

    $X = 100 

    $Y = 0 

  END 

ELSE 

  BEGIN 

    $X = 0 

    $Y = 100 

END   

Annet  

SEND WAKEONLAN TO [ma:c :ad:re:ss] 

Med denne kommandoen kan du sende en "wake on lan"-kommando til en nettverksenhet. 
Bytt [ma:c :ad:re:ss] med mac--‐adressen til den tiltenkte enheten. 

OPEN KNXTUNNEL 

Med denne kommandoen kan du aktivere KNX-tunneltilgangen på enheten for programmering 
med ETS for en periode på 8 timer. 

CLOSE KNXTUNNEL 

Med denne kommandoen kan du deaktivere KNX-tunneltilgangen på enheten for 
programmering med ETS. 

Når du bruker alle beskrevne kommandoer, verdier, funksjoner og kontrollstrukturer, kan du 
opprette nesten en hvilken som helst funksjonalitet som er nødvendig. 
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8.5.10 Tilordne en enhet til et prosjekt  

Det kan opprettes flere prosjekter. Men det kan kun brukes ett prosjekt i en enhet. Dermed må 
det alltid brukes bare ett prosjekt i en enhet. Dette skjer via funksjonen "Prosjekt i enheten". Du 
kan velge alle eksisterende prosjekter fra listen. Tilgangen skjer via myABB Living Space®. Her 
åpner du applikasjonen "Busch-ControlTouch" (bane: Startside → Service & Tools → myABB 
Living Space® → Mine installasjoner → Busch-ControlTouch®). Hvis det er flere enheter, velger 
du respektive enhet fra listen. Du kan åpne funksjonen fra fanen "Apparater".  

 

8.5.11 Kopiere prosjekt  

Hvert prosjekt kan også kopieres med alle dataene. Dette har den fordelen at man f.eks. ønsker 
å gjøre noen tilpasninger bare for en annen sluttkunde. 

1. I høyre menyspalte velger du prosjektet som skal kopieres. 

Prosjektet åpnes. 

2. Trykk på kopieringssymbolet øverst til høyre.  

Prosjektet blir kopiert og vises i menyspalten med [duplicated]. 

 

8.5.12 Slette prosjekt  

Hvert prosjekt kan også slettes igjen.  

1. I menyspalten velger du prosjektet som skal slettes. 

Prosjektet åpnes. 

2. Trykk på søppelbøttesymbolet.  

3. Bekreft meldingen. 

Prosjektet blir slettet. 

 

8.5.13 Sikkerhetskopiere prosjekt (Backup)  

Prosjekter kan sikkerhetskopieres med en backup. 

1. I menyspalten velger du prosjektet som skal sikkerhetskopieres. 

Prosjektet åpnes. 

2. Trykk på Cloud-symbolet (med pluss). 

Prosjektet blir sikkerhetskopiert. 
 

 

Merk 
– Sikkerhetskopierte prosjekter blir lagret i menyen "Backup" (se 

menyspalten). 
– Et sikkerhetskopiert prosjekt kan ikke redigeres.  

 

  



 

Igangsetting
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8.5.14 Gjenopprette et prosjekt (Backup) 

Du kan gjenopprette en sikkerhetskopi.  

1. Velg menyen "Backup" i menyspaltem. Deretter må du velge den ønskede 
sikkerhetskopien. 

2. Trykk på Cloud-symbolet (med pil). 

Prosjektet blir kopiert tilbake til den normale listen. 
 

 

Merk 
Backup kan også slettes fra menyen. 

 

8.5.15 Eksportere prosjekt (eksportfunksjon)  

Prosjekter kan nå eksporteres i en fil og lastes ned (download).  

1. I menyspalten velger du prosjektet som skal eksporteres. 

Prosjektet åpnes. 

2. Trykk på nedlastingssymbolet. 

3. Velg et lagringssted. 

Prosjektet blir lastet ned. 

 

8.5.16 Importere prosjekt (importfunksjon)  

Brukeren kan laste inn (eksporterte) prosjektfiler i menyen.  

1. I menyspalten velger du funksjonen "Importer prosjekt fra fil".  

2. Deretter må du velge den ønskede prosjektfilen. 

3. Trykk deretter på "Åpne". 

Prosjektet blir lastet inn i menyen. 

 
 

8.6 Opprette en profil 

Profilen inneholder formen til visningen (knapp) for smarttelefoner og nettbrett for å betjene 
bygningsautomasjonssystemet via Busch-ControlTouch®. Ved overføring av profilen til en 
Busch-ControlTouch® blir visningen for apparatet frigjort og anvist. 

Hver profil er en samling av sider. Dermed har hver profil en startside (navigasjonsside) og som 
regel flere følgesider. Disse kan skilles i flere menysider og påfølgende styringssider. 
Navigasjonssidene består av sidekoblinger til styringssidene. Styringssidene utstyres med 
handlinger (kommandoer) som kan velges fra den aktuelle siden. Dermed blir det f.eks. 
opprettet en side for hvert rom. Sidene er dermed de forskjellige visningsknappene som brukes 
til å kontrollere og betjene profilen. 
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Ved registrering av apparatet blir det automatisk opprettet en standardprofil. Denne kan 
redigeres videre. Profilens grunninnstillinger bestemmer det generelle utseendet (som 
bakgrunnsvarge) til sidene. 
 

 

Anvisning 
Vær oppmerksom på at det ved tilpasninger av en eksisterende profil eller når 
en profil skal opprettes i tillegg, alltid på være en tilgang via myABB Living 
Space®. Her åpner du applikasjonen "Busch-ControlTouch" (bane: Startside → 
Service & Tools → myABB Living Space® → Mine installasjonen → Busch-
ControlTouch®). Ved flere apparater velger du respektive apparat fra listen. 
Tilpasningene kan gjøres fra fanen "Apparater". 

 

8.6.1.1 Åpne konfigurasjonsside 

Åpne siden myABB Living Space® og logg deg inn. 
 

 

 

1. Klikk på "Mine installasjoner" 
2. Klikk på "Busch-ControlTouch" 

Fig. 40: Mine installasjoner 
 

 

Fig. 41: Sluttenheter 

De eksisterende sluttenhetene vises. 
 

 

 

3. Klikk på ikonet. 

Fig. 42: Ikon 
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Fig. 43: Konfigurasjonsside 

Konfigurasjonssiden vises. 
 

 

Merk 
Brukeren kan arkivere enheter og prosjekter ved å trykke på arkiveringsknappen 
(pilen peker på arkiv). Dermed blir enheten eller prosjektet i menylinjen 
forskjøvet til "Arkiv". Det blir da ikke lenger vist i opplistingen. Arkiverte enheter 
og prosjekter kan bearbeides videre. Velg ganske enkelt objektet under "Arkiv". 
Deretter kan objektet gjenopprettes ved å klikke på arkiveringsknappen (pilen 
peker bort fra Arkiv).  
– Hvis en fagkunde arkiverer enheten, arkiveres også alle tilhørende 

prosjekter.  
– Hvis en sluttbruker arkiverer enheten, arkiveres også alle tilhørende 

prosjekter.  

 
 

8.6.1.2 Åpne standard-profil  

1. Trykk på "Profiler". 

Standardprofilen åpnes. 
 

 

Fig. 44: Profiler inntastingsfelt 

Nå kan du redigere standardprofilen direkte eller opprette en kopi (se kapittel „Kopiere profil“ på 
side 67), som deretter blir redigert. 
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2. Legg inn et nytt navn for profilen. Du kan velge mellom følgende: 

■ Annet apparat, når flere apparater er tilgjengelige. 
■ Hvilken side startsiden på en sluttenhet skal være, etter at appen er blitt startet (side må 

opprettes på forhånd!). Hvis det ikke angis noe her, åpnes alltid siden etter at appen er 
startet, som er blitt vist sist. 

■ Tilbake til side: (denne siden åpnes automatisk etter at Time-Out er utløpt) (Sider må 
opprettes på forhånd!). 

■ Tilbake-til-side-timeout (s): Etter den innstilte tiden åpnes automatisk siden som er lagt 
inn under "Tilbake til side". 

 

 

Anvisning 
De andre feltene er kun til informasjon! 

3. Klikk / Trykk deretter på knappen "Endre". 

De tilpassede angivelsene til profilen blir lagret.  

4. Nå gjør du flere tilpasninger for prosjektet. 

Følg angivelsene i de følgende underkapitlene. 
 

 

 

Anvisning 
Oftere er det enklere å velge en profil som må være lik profilen som skal 
opprettes på nytt. Denne kan deretter kopieres (se kapittel „Kopiere profil “ på 
side 67), slik at det kan fremstilles en fullstendig kopi av profilen. Denne kopien 
kan så tilpasses. 

 

Oppføringen "Utvidede alternativer" er kun tilgjengelig når installatøren har frigitt dette 
alternativet under "Apparater"! 

Standardsideinnstillingene kan tilpasses for navigasjons- og styringssidene. Fargene fra 
forskjellige bestanddeler til sidene kan endres. 
 

 

Anvisning 
De enkelte alternativene må være aktivert, slik at tilpasningene blir overført. 
Fargeverdiene kan ganske enkelt tilpasses ved å legge inn i inntastingsfeltene. 
En umiddelbar overføring skjer ved å trykke på knappen "Endre". Tilpasningene 
kan straks kontrolleres i bildet av iPhone.  
Tilpasningene som følger her gjelder generelt for alle navigasjons- og 
styringssider. Det kan imidlertid gjøres individuelle tilpasninger for de enkelte 
sidene (se kapittel „Kopiere profil “ på side 67). 

 
 

■ Bakgrunnsfarge: Tilpasning av bakgrunnsfargen for hele siden (uten tittelblokk) 
■ Farge 

bakgrunnsfargeforløp: 
Tilpasning av grunnfargen til bakgrunnsfargeforløpet for hele siden 
(uten tittelblokk) 

■ Skriftfarge: Tilpasning av skriftfargen fra tekster på hele siden (uten tittelblokk) 
■ Skilletegnfarge: Tilpasning av skillelinjen mellom sideinnhold (tekstblokker) 
■ Tittelforgrunnsfarge: Tilpasning av skriftfargen fra teksten til sidetittelen (kun tittelblokk) 
■ Tittelbakgrunnsfarge: Tilpasning av bakgrunnsfargen for tittelblokken (kun tittelblokk) 
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8.6.1.3 Opprette ny profil  

Fremgangsmåten er den samme som oppført under punktet "Åpne (standard)-profil". Her blir 
menypunktet "Legg til ny profil" åpnet. 

Det blir lagt til en ny profil (iht. "Standardprofil) som er listet opp i menyspalten. Denne kan så 
tilpasses på normal måte. 

 
 

 

Anvisning 
Oftere er det enklere å velge en profil som må være lik profilen som skal 
opprettes på nytt. Denne kan deretter kopieres (se kapittel „Kopiere profil “ på 
side 67), slik at det kan fremstilles en fullstendig kopi av profilen. Denne kopien 
kan så tilpasses. 

 

8.6.2 Kopiere profil  

Hver profil kan også kopieres med alle dataene. Dette har den fordelen at man kan overføre en 
profil hvor man f.eks. ønsker å gjøre noen tilpasninger bare for en annen sluttkunde. 

1. I menyspalten velger du profilen som skal kopieres.  

Profilen åpnes. 

2. Trykk på kopieringssymbolet øverst til høyre.  

3. Profilen blir kopiert og vises i menyspalten med [duplicated]. 

 

8.6.3 Slette profil  

Hver profil kan også slettes igjen.  

1. I høyre menyspalte velger du profilen som skal slettes. 

Profilen åpnes. 

2. Trykk på søppelbøttesymbolet.  

3. Bekreft meldingen. 

Profilen blir slettet. 

 

8.6.4 Sikkerhetskopiere profil (Backup)  

Profiler kan sikkerhetskopieres med en backup.  

1. I menyspalten velger du profilen som skal sikkerhetskopieres. 

Profilen åpnes. 

2. Trykk på Cloud-symbolet (med pluss). 

Profilen blir sikkerhetskopiert. 
 

 

Merk 
Sikkerhetskopierte profiler blir lagret i menyen "Backup" (se menyspalten). 

 

  



 

Igangsetting
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8.6.5 Gjenopprette en profil (Backup) 

Du kan gjenopprette en sikkerhetskopi.  

1. Velg menyen "Backup" i menyspalten. Deretter må du velge den ønskede sikkerhetskopien. 

2. Trykk på Cloud-symbolet (med pil). 

Profilen blir kopiert tilbake til den normale listen.  
 

 

Merk 
Backup kan også slettes fra menyen. 

 

8.6.6 Eksportere profil (eksportfunksjon)  

Profiler kan nå eksporteres i en fil og lastes ned (download).  

1. I menyspalten velger du profilen som skal eksporteres. 

Profilen åpnes. 

2. Trykk på nedlastingssymbolet. 

3. Velg et lagringssted. 

Profilen blir lastet ned. 

 

8.6.7 Importere profil (importfunksjon)  

Brukeren kan laste inn (eksporterte) profilfiler i menyen.  

1. I menyspalten velger du funksjonen "Importer profil fra fil".  

2. Deretter må du velge den ønskede profilfilen. 

3. Trykk deretter på "Åpne". 

Profilen blir lastet inn i menyen. 

 
 

8.6.8 Sperre profil (sperrefunksjon)  

En fagkunde kan beskytte en profil mot endringer. Ved å klikke på låsesystemet kan profilen 
verken endres av sluttbrukeren eller av fagmannen. Sluttbrukeren kan ikke fjerne sperren, det 
kan bare gjøres av fagkunden.  
 

 

Merk 
Alle brukere kan imidlertid kopiere profilen og deretter gjøre endringer i kopien. 

 

1. Bruk tilgangen for fagkunder. 

2. I menyspalten velger du profilen som skal sperres. 

Profilen åpnes. 

3. Trykk på låsesymbolet (åpnet). Profil er nå sperret. 
 

 

Merk 
For å fjerne sperren fra profilen henter du profilen opp som beskrevet ovenfor og 
gjentar fremgangsmåten. Låsesymbolet er nå imidlertid lukket. 
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8.6.9 Oppretting av sider  

Hver side kan utformes individuelt. Det å opprette en navigasjonsside skiller seg fra å opprette 
en styringsside bare i valget for sidetype som må gjøres. Dermed blir det bestemt hvilke 
generelle profilinnstillinger som vises for siden (se kapittel „Første igangsetting apparat (direkte 
tilgang)“ på side 31), f.eks. bakgrunnsfargen. Dette kan imidlertid også bestemmes for hver 
side. Navigasjonssidene inneholder som regel sidekoblinger til styringssidene. Styringssidene 
derimot utstyres med handlinger (kommandoer) som kan velges fra den aktuelle siden. Dermed 
blir det f.eks. opprettet en styringsside for hvert rom. 

Når det opprettes en profil, opprettes det automatisk en standardside. Denne kan redigeres 
videre. 

 

8.6.9.1 Åpne standard-side  
 

 

Anvisning 
Vær oppmerksom på at ved tilpasninger av en eksisterende side eller når en 
side skal opprettes i tillegg, må alltid tilgang skje fra myABB Living Space®. Her 
åpner du applikasjonen "Busch-ControlTouch" (bane: Startside → Service & 
Tools → myABB Living Space® → Mine installasjoner → Busch-ControlTouch®). 
Ved flere apparater velger du respektive apparat fra listen. Tilpasningene kan 
gjøres fra fanen "Apparater". 

 

8.6.9.2 Åpne konfigurasjonsside 

Åpne siden myABB Living Space® og logg deg inn. 
 

 

 

1. Klikk på "Mine installasjoner" 
2. Klikk på "Busch-ControlTouch" 

Fig. 45: Mine installasjoner 
 

 

Fig. 46: Sluttenheter 

De eksisterende sluttenhetene vises. 
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3. Klikk på ikonet. 

Fig. 47: Ikon 
 

 

Fig. 48: Konfigurasjonsside 

Konfigurasjonssiden vises. 
 

 

Merk 
Brukeren kan arkivere enheter og prosjekter ved å trykke på arkiveringsknappen 
(pilen peker på arkiv). Dermed blir enheten eller prosjektet i menylinjen 
forskjøvet til "Arkiv". Det blir da ikke lenger vist i opplistingen. Arkiverte enheter 
og prosjekter kan bearbeides videre. Velg ganske enkelt objektet under "Arkiv". 
Deretter kan objektet gjenopprettes ved å klikke på arkiveringsknappen (pilen 
peker bort fra Arkiv).  
– Hvis en fagkunde arkiverer enheten, arkiveres også alle tilhørende 

prosjekter.  
– Hvis en sluttbruker arkiverer enheten, arkiveres også alle tilhørende 

prosjekter.  
 

 

Anvisning 
Det må være opprettet en profil på forhånd se kapittel 8.4.2 „Første igangsetting 
apparat (direkte tilgang)“ på side 31. 

 

1. Trykk på tilhørende profil. 

Profilen åpnes. 

Det blir automatisk opprettet en "Side 1". 
 

 

Fig. 49: Profil inntastingsfelt 

2. Trykk på oppføringen "Side 1". 
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Siden blir åpnet. 
 

 

Fig. 50: Side 1 Inntastingsfelt 

3. Nå kan du redigere denne standardsiden direkte videre eller ta en kopi (se kapittel 8.6.13 
„Kopiere sider “ på side 102)for så å redigere den. 

4. Legg inn et nytt navn for siden (f.eks. romnavn for en styringsside). 

Dette vises direkte på siden og i hver kobling til denne siden. 

5. Bestem om det dreier seg om en navigasjonsside eller en styringsside.  

6. Velg om ønskelig et symbol for siden. 

Dette symbolet vil deretter bli vist med en sidekobling til menysiden. 
 

 

Anvisning 
Velge individuelle symboler: 
Det kan også hende at egne symboler (bilder) blir tatt med i valget. For å gjøre 
dette kan installatøren legge til egne bilder fra fanen "Bilder". Fanen (Funksjon) 
er kun tilgjengelig når installatøren har frigitt alternativet "Utvidede alternativer" 
under "Apparater". Bildene kan velges og lastes inn med knappen "Legg til 
bilder". 

7. For hver side kan du bestemme at denne skal beskyttes med en PIN-kode. I 
inntastingsfeltet ken en tilhørende PIN-kode angis. 

Når siden åpnes, blir man spurt om PIN-koden. 

8. Funksjonen "Be om TouchID" kan også aktiveres i tillegg. Dette er kun fornuftig hvis din 
mobile sluttenhet støtter denne funksjonen. 

9. Ved hjelp av funksjonen "Legg til" kan man nå legge til forskjellige profil(side)-elementer 
(handlinger eller sidekoblinger) til siden. For å gjøre dette velger man et element i 
utvalgslisten. 

10. Deretter trykker du på "+" for å legge til elementet. 

  



 

Igangsetting
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Deretter vises det i bildet av iPhone. 
 

 

Anvisning 
■  se kapittel 8.6.10 „Opplisting profil(side-)elementer (handlinger)“ på side 73 

lister opp de aktuelle profil(side-)elementene med innstillingsmulighetene. 
Klikk / Trykk på elementet i bildet av iPhone. Deretter vises 
innstillingsmulighetene for elementet. 

■ Rekkefølgen til profil(side-)elementene kan tilpasses senere. Forskyv 
elementene ved å dra og slipp i bildet av iPhone. 

11. Klikk / Trykk deretter på "Lagre"-knappen. 

De tilpassede angivelsene til siden blir lagret.  

 
 

 

Anvisning 
Ofte er det enklere først å velge en side som må være lik den nye siden som 
skal opprettes. Denne kan deretter kopieres (se kapittel „Kopiere sider“ på side 
102) slik at det blir utarbeidet en fullstendig kopi av siden. Denne kopien kan så 
tilpasses. 

 
 

Oppføringen "Utvidede alternativer" er kun tilgjengelig når installatøren har frigitt dette 
alternativet under "Apparater"! 

Sideinnstillingene kan tilpasses individuelt. Fargene fra forskjellige bestanddeler til sidene kan 
endres. Ellers blir de generelle sideinnstillingene for navigasjons- og styringssidene overført fra 
profilen.  
 

 

Anvisning 
De enkelte alternativene må være aktivert, slik at tilpasningene blir overført. 
Fargeverdiene kan ganske enkelt tilpasses ved å legge inn i inntastingsfeltene. 
En umiddelbar overføring skjer ved å trykke på knappen "Endre". Tilpasningene 
kan straks kontrolleres i bildet av iPhone.  
Tilpasningene her gjelder individuelt kun for den redigerte siden! 

 
 

■ Bakgrunnsfarge: Tilpasning av bakgrunnsfargen for hele siden (uten tittelblokk) 
■ Farge 

bakgrunnsfargeforløp: 
Tilpasning av grunnfargen til bakgrunnsfargeforløpet for hele siden 
(uten tittelblokk) 

■ Skriftfarge: Tilpasning av skriftfargen fra tekster på hele siden (uten tittelblokk) 
■ Skilletegnfarge: Tilpasning av skillelinjen mellom sideinnhold (tekstblokker) 
■ Tittelforgrunnsfarge: Tilpasning av skriftfargen fra teksten til sidetittelen (kun tittelblokk) 
■ Tittelbakgrunnsfarge: Tilpasning av bakgrunnsfargen for tittelblokken (kun tittelblokk) 

 

  



 

Igangsetting
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8.6.9.3 Opprette ny side  

Fremgangsmåten er den samme som oppført under punktet "Åpne "(standard)-side". Her blir 
menypunktet "Legg til ny side" åpnet. 

Det blir deretter lagt til en ny side (iht. "Side 1") som blir listet opp i menyspalten. Denne kan så 
tilpasses på normal måte. 

 
 

 

Anvisning 
Ofte er det enklere først å velge en side som må være lik den nye siden som 
skal opprettes. Denne kan deretter kopieres (se kapittel „Kopiere sider“ på side 
102) slik at det blir utarbeidet en fullstendig kopi av siden. Denne kopien kan så 
tilpasses. 

 
 

8.6.10 Opplisting profil(side-)elementer (handlinger)  

8.6.10.1 Valg av RTR-modus 
 

 

Fig. 51: Valg av RTR-modus 

Følgende RTR-modi kan aktiveres og blir sendt som KNX-standard (det tilhørende symbolet 
vises kun ved aktivering): 

■ Komfort:  Oppvarming/kjøling befinner seg på normalnivå. 
■ Standby:  Oppvarmings-/kjøleeffekten senkes litt. 
■ ECO:  Oppvarmings-/kjøleeffekten senkes mye. 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Status GA:  Tilordning av en tilsvarende status-gruppeadresse 
■ Farge på funksjonslinjen:  Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 

For temperatur er oransje planlagt. 

 

  



 

Igangsetting
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8.6.10.2 Kommandosender 
 

 

Fig. 52: Kommandosender 

Herfra kan kommandoer sendes ut til tilkoblede apparatkomponenter som er blitt opprettet 
under 'Prosjekt → Kommandoer' (se kapittel „Kommandoer“ på side 44). 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn: Betegnelse på kommandosenderen 
■ Tilordne kommandoer: Hvis kommandoer er tilgjengelige, kan man velge disser her. 
■ Be om bekreftelse: Etter å ha mottatt en kommando, blir en tilsvarende bekreftelse sendt 

tilbake. Denne må deretter bekreftes. Først deretter blir 
kommandoen utført. Dette skal forhindre at det blir utført en handling 
utilsiktet. 

■ Symbol: Velg om ønskelig et symbol for dette elementet. Dette symbolet vil 
deretter bli vist. 

 
 

 

Anvisning 
Velge individuelle symboler: 
Det kan også hende at egne symboler (bilder) blir tatt med i valget. For å gjøre 
dette kan installatøren legge til egne bilder fra fanen "Bilder". Denne fanen 
(Funksjon) er kun tilgjengelig når installatøren har frigitt alternativet "Utvidede 
alternativer" under "Apparater". Bildene kan velges og lastes inn med knappen 
"Legg til bilder". 

 

  



 

Igangsetting
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8.6.10.3 Vis belysningsstyrke 
 

 

Fig. 53: Vise lysstyrke 

Herfra kan den aktuelle lysstyrken / lysintensiteten til et valgt element (gruppeadresse) vises. 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 
 

■ Navn: .Betegnelse på statusvisningene lysstyrke. 
■ Lysstyrke: Tilordning av en tilsvarende gruppeadresse. 
■ Farge på funksjonslinjen: Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 

Funksjoner av denne typen er grå. 

 
 

8.6.10.4 Datalogger 
 

 

Fig. 54: Datalogger 

Fra elementet "Datalogger" kan dataene fra komponenter fremstilles grafisk. Hvis disse 
komponentene med sensorer er knyttet sammen via gruppeadresser, kan for eksempel 
strømforbruket i et hus, effekten til en solcelle eller fyllnivået til oljetanken vises. Dataloggerne 
opprettes under 'Prosjekt → Datalogger' (se kapittel „Datalogger“ på side 45) og kan velges her. 

  



 

Igangsetting
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Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn: Betegnelse på dataloggeren 
■ Type: Velge visningstype (linje eller søyler) 

 

2 diagrammer kan vises og redigeres tilsvarende (Ved diagram 2 kan det angis om kun diagram 
1 skal vises)! 

■ Datalogger: Hvis dataloggere er tilgjengelige, kan man velge disser her. 
■ Vise minimums- og maksimumsverdi: Hvis "Ja" er valgt, vises en linje langs minimums- og 

maksimumsverdien. 
■ Verdifaktor: Alle verdier blir multiplisert med den angitte faktoren, og 

resultatet vist tilsvarende (f.eks. skifte fra W etter KW). 
■ Verdiforskyving: Alle verdier blir endret til den angitte enheten, og resultatet 

vist tilsvarende (f.eks. endre fra F til °C). 
■ Påskrift y-akse: = Legge inn tekst for å beskrive y-aksen (vertikal). 
■ Minimum y-akse (tillegg): Angi fra hvilken verdi minimum en visning av y-aksen skjer. 
■ Maksimum y-akse (tillegg): Angi inntil hvilken verdi maksimum en visning av y-aksen 

skjer. 
■ Tvinge innstillinger for y-akse: Ved innstillingen "Ja" blir angivelsen av minimums- og 

maksimumsverdiene til y-aksen aktivert. 
■ Farge på funksjonslinjen: Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. Funksjoner av 

denne typen er grå som standard. 

 

  



 

Igangsetting
 

 
 

 

 

 

KNX teknisk håndbok 2CKA002373B8903 │77
 

 

8.6.10.5 Dato/klokkeslett 
 

 

Fig. 55: Dato/Klokkeslett 

Her vises (sende) dato og / eller klokkeslett. 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn: Betegnelse til visning av dato/klokkeslett 
■ Type: Velge type tid: 

 – Aktuelt klokkeslett: Aktuell systemtid som eventuelt blir sendt 
kontinuerlig via internett. 

 – Soloppgang: Tidspunkt for soloppgang ved den lokale 
plasseringen av apparatet. 

 – Solnedgang: Tidspunkt for solnedgang ved den lokale 
plasseringen av apparatet. 

 – Tidsstempel: Et 4 byte verdiobjekt blir brukt til å motta et 
tidsstempel via en ekstern KNX-enhet. 

■ Vise dato: Etter aktivering vises datoen. 
■ Bruke amerikansk 

datoformat: 
Etter aktivering blir følgende datoformat brukt: måned/dag/år. 

■ Vise tid: Etter aktivering vises tiden iht. innstilt type tid. 
■ Bruke 24-timers 

format: 
Etter aktivering blir 24-timers formatet (f.eks. 21:34, ellers vises 09:34) brukt til 
å vise tiden.  

■ Vise sekunder: Etter aktivering vises sekundene i tillegg. 
■ Fortløpende 

klokke: 
Etter start fortsetter visningen av klokkeslettet automatisk, og oppdateres når 
man har tilgang til internett. 

■ Farge på 
funksjonslinjen: 

Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 
Funksjoner av denne typen er grå. 

 

  



 

Igangsetting
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8.6.10.6 Dimmer 
 

 

Fig. 56: Dimmer 

Fra elementet "Dimmer" kan det opprettes en dimmerregulering. Dermed kan en tilordnet lampe 
både dimmes og slås av og på. 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn: Betegnelse på dimmeren 
■ Dimmer: Velge en tilhørende gruppeadresse til en dimmer → dimmerstyringen skjer 

via dimmekanalen. 
■ Bryter: Velge en tilhørende gruppeadresse til en bryter → direkte inn- og utkobling 

kan også skje via dimmekanalen. 
■ Dimmertype: Bestemme dimmertypen: 

 Skyvebryter med tekst (navn på dimmeren) 

 Taster (-/+ indikering av verdi) med tekst (navn på dimmeren) 
■ Innretting av tekst: Bestemme innretting av teksten (via elementet) for dimmernavnet: 

 – Venstre 

 – Midt på 

 – Høyre 
■ Trinnbredde for +/-: Herfra kan man bestemme trinnbredden til dimmerjusteringen. 
■ Vise kun: Kun statusen vises. Direkte betjening er ikke mulig. 
■ Kun slå av: Vanligvis kan lyset slås på eller av med lyssymbolet. Hvis denne 

funksjonen er aktiv, kan man kun slå av med lyssymbolet. 
■ Farge på 

funksjonslinjen: 
Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 
Funksjoner av denne typen er gule. 

 

  



 

Igangsetting
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8.6.10.7 Gå til konto 
 

 

Fig. 57: Gå til konto 

Herfra kan man følge en kobling direkte til en konto i appen. Denne blir dermed åpnet. 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn: Betegnelse på kontokoblingen 
■ Konto: Hvis kontoer er tilgjengelige, kan man velge disse her. 
■ Be om 

bekreftelse: 
Etter å ha mottatt en kommando, blir en tilsvarende bekreftelse sendt tilbake. 
Denne må deretter bekreftes. Først deretter blir kommandoen utført. Dette skal 
forhindre at det blir utført en handling utilsiktet. 

■ Symbol: Velg om ønskelig et symbol for dette elementet. Dette symbolet vil deretter bli vist. 
I tillegg kan man bestemme om symbolet skal vises til høyre eller venstre for 
teksten. 

 

 

Anvisning 
Velge individuelle symboler: 
Det kan også hende at egne symboler (bilder) blir tatt med i valget. For å gjøre 
dette kan installatøren legge til egne bilder fra fanen "Bilder". Fanen (Funksjon) 
er kun tilgjengelig når installatøren har frigitt alternativet "Utvidede alternativer" 
under "Apparater". Bildene kan velges og lastes inn med knappen "Legg til 
bilder". 

 

■ Farge på 
funksjonslinjen: 

Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. Funksjoner av denne typen er grå 
som standard. 

 

  



 

Igangsetting
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8.6.10.8 Gå til meny 
 

 

Fig. 58: Gå til meny 

Herfra kan man følge en kobling direkte til en meny i appen. Denne blir dermed åpnet. 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn: Betegnelse på menykoblingen 
■ Gå til meny: Følgende menyer i appen kan velges: 

 – Konfigurasjonsmeny 

 – Innstillinger 

 – Scener 

 – Tidsur 

 – Alarm-logg 
■ Be om 

bekreftelse: 
Etter å ha mottatt en kommando, blir en tilsvarende bekreftelse sendt tilbake. 
Denne må deretter bekreftes. Først deretter blir kommandoen utført. Dette skal 
forhindre at det blir utført en handling utilsiktet. 

■ Symbol: Velg om ønskelig et symbol for dette elementet. Dette symbolet vises deretter. 
I tillegg kan man bestemme om symbolet skal vises til høyre eller venstre for 
teksten. 

■ Farge på 
funksjonslinjen: 

Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 
Funksjoner av denne typen er grå. 

 

  



 

Igangsetting
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8.6.10.9 Gruppehode 
 

 

Fig. 59: Gruppehode 

Herfra kan avsnitt på en side genereres. Dermed kan f.eks. sidekoblinger sammenfattes og 
betegnes tilsvarende (f.eks. første etasje som gruppehodenavn → deretter opplisting av alle 
sidekoblinger i denne etasjen) 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn Betegnelse på gruppehodet 

 
 

8.6.10.10 Persienne 
 

 

Fig. 60: Persienne 

Fra elementet "Persienne" kan det opprettes en persiennestyring. Dermed kan en tilordnet 
persienne betjenes. For å gjøre dette må installatøren innrette 2 brytere. Når man trykker på 
bryteren [Langt trykk → på en av tastene], begynner persiennen å bevege seg. Motoren går til 
gangtidsenden er nådd eller til bryteren [Kort trykk] trykkes på nytt. Ved en kort betjening til kan 
lamellene bli forskjøvet. Ved lang betjening til starter bevegelsen igjen (retningen er avhengig 
av trykkingen på den aktuelle tasten). 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn: Betegnelse på persiennen 
■ Bryter for opp/ned [lang 

betjening]: 
Valg av en tilhørende gruppeadresse til en persienneaktuator → styrer 
opp- og nedkjøring av persiennen. 



 

Igangsetting
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■ Bryter for stopp/lameller 
[kort betjening]: 

Valg av en tilhørende gruppeadresse til en persienneaktuator → herfra 
kan man stoppe bevegelsen til persiennen og styre lamelldreiingen. 

■ Be om bekreftelse: Etter å ha mottatt en kommando, blir en tilsvarende bekreftelse sendt 
tilbake. Denne må deretter bekreftes. Først deretter blir kommandoen 
utført. Dette skal forhindre at det blir utført en handling utilsiktet. 

■ Symbol for ned: Velg om ønskelig et symbol for denne funksjonen. Dette symbolet vil 
deretter bli vist når tasten for "ned" betjenes. 

■ Symbol for opp: Velg om ønskelig et symbol for denne funksjonen. Dette symbolet vil 
deretter bli vist når tasten for "opp" betjenes. 

■ Farge på funksjonslinjen: Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 
Funksjoner av denne typen er blå. 

 
 

8.6.10.11 Kamera 
 

 

Fig. 61: >>Kamera<< 

 

Herfra kan man bruke integrerte intercom-kameraer direkte. Kamerabildene vises i appen etter 
visningstype.  

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Kameranavn: Betegnelse på kameraappen 
■ Visningstype: Her kan man bestemme om bare ett kamera eller flere kameraer skal brukes. 

Visningen tilpasses tilsvarende: 

 – Enkeltvis: Bare ett fastsatt kamera (kamera 1) blir brukt. Kun bilder på dette 
kameraet vises. 

 – Firedobbel: Opptil 4 fastsatte kameraer (kamera 1 - 4) kan brukes. Bilder på 
dette kameraet vises samtidig og ved siden av hverandre. Når 
funksjonen "Tillat kamerautvalg" er aktivert, kan de enkelte 
kamerabildene velges. Dette enkeltbildet vises deretter stort. 

 – Følge: Opptil 10 fastsatte kameraer (kamera 1 - 10) kan brukes. Bilder på 
dette kameraet vises vekselvis etter hverandre. Intervallet for 
skiftet kan angis i sekunder. 

■ Kamera xx: Her kan man bestemme hvilket kamera(er) som skal brukes. 
■ Farge på 

funksjonslinjen: 
Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 
Funksjoner av denne typen er grå. 

 

  



 

Igangsetting
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8.6.10.12 Tomt område 
 

 

Fig. 62: Tomt område 

Herfra kan tomme områder (sidedeler uten innhold, såkalte "Plassholdere") genereres på en 
side. Dermed kan sider struktureres på en oversiktlig måte (f.eks. kan avsnitt avgrenses bedre 
fra hverandre). 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Lavere høyde  Denne høyden på området kan reduseres. 
Denne høyden er fastsatt på forhånd. 

 
 

8.6.10.13 Vis lufttrykk 
 

 

Fig. 63: Vise lufttrykk 

Herfra kan det aktuelle lufttrykket til et valgt element (gruppeadresse) vises. 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn: Betegnelse på statusvisningen lufttrykk 
■ Lufttrykk: Tilordning av en tilsvarende gruppeadresse 
■ Farge på 

funksjonslinjen: 
Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 
Funksjoner av denne typen er grå. 
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8.6.10.14 Vise luftfuktighet 
 

 

Fig. 64: Vise luftfuktighet 

Herfra kan den aktuelle luftfuktigheten til et valgt element (gruppeadresse) vises. 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn: Betegnelse på statusvisningen luftfuktighet 
■ Lufttrykk: Tilordning av en tilsvarende gruppeadresse 
■ Farge på 

funksjonslinjen: 
Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 
Funksjoner av denne typen er grå. 

 
 

8.6.10.15 RGB-betjening 
 

 

Fig. 65: RGB-betjening 

Herfra kan et RGB-betjeningselement for tilhørende lamper (LED-lamper, Philips Hue osv.) 
innrettes. Tilordningen skjer via valgte elementer (gruppeadresser). For lampene kan det så 
foretas bestemte innstillinger. På denne måten kan f.eks. fargene skiftes eller varm-hvitandelen 
tilpasses. De følgende figurene viser et eksempel. Funksjonen åpnes ved å trykke på pilen i 
betjeningselementet. 
 



 

Igangsetting
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Fig. 66: RGB-betjeningselement 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn: Betegnelse på RGB-betjeningselementet 
■ Gruppeadresse: Tilordning av en tilsvarende gruppeadresse 
■ Farge på 

funksjonslinjen: 
Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. Funksjoner av denne typen er 
gule som standard. 

 
 

8.6.10.16 Bryter 
 

 

Fig. 67: Bryter 

Fra elementet "Bryter" kan det defineres en lysstyring. Dermed kan en tilordnet lampe slås slås 
av og på.  

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn: Betegnelse på bryteren (f.eks. navnet på lampen som kobles) 
■ Bryter: Velge en tilsvarende gruppeadresse til en lysaktuator. 
■ Vise kun: Kun statusen vises. Direkte betjening er ikke mulig. 
■ Be om 

bekreftelse: 
Etter å ha mottatt en kommando, blir en tilsvarende bekreftelse sendt tilbake. 
Denne må deretter bekreftes. Først deretter blir kommandoen utført. Dette skal 
forhindre at det blir utført en handling utilsiktet. 

■ Symbol for av: Velg om ønskelig et symbol for denne funksjonen. 
Dette symbolet vises når lyset blir slått av. 

■ Symbol for på: Velg om ønskelig et symbol for denne funksjonen. 
Dette symbolet vises når lyset blir slått på. 

■ Farge på 
funksjonslinjen: 

Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 
Funksjoner av denne typen er gule. 

 
 



 

Igangsetting
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8.6.10.17 Sidekobling 
 

 

Fig. 68: Sidekobling 

Herfra kan det kobles direkte til en side som er opprettet. Denne blir dermed åpnet. 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ På side: Velge siden som det skal kobles til. Sidene må opprettes på forhånd. Først deretter 
vises disse. Valget vises også som navn. 

 
 

8.6.10.18 Statisk tekst 
 

 

Fig. 69: Statisk tekst 

Herfra kan en statisk tekst vises i appen. Dette er kun en tekstvisning, og har ingen annen 
funksjon.  

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn: Teksten som angis her, vises i appen. 
■ Symbol: Velg om ønskelig et symbol for dette elementet. Dette symbolet vil deretter bli 

vist. I tillegg kan man bestemme om symbolet skal vises til høyre eller venstre 
for teksten. 

■ Farge på 
funksjonslinjen: 

Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 
Funksjoner av denne typen er grå. 

 

  



 

Igangsetting
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8.6.10.19 Scene 
 

 

Fig. 70: Scene 

Fra elementet "Scene" kan det tilordnes en scene. Scenen startes ved å klikke / trykke på dette 
elementet. Scenene må opprettes av installatøren på forhånd. 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn: Betegnelse på scenene (f.eks. oppvekking) 
■ Scene: Velge en tilhørende gruppeadresse til en scene. 
■ Be om 

bekreftelse: 
Etter å ha mottatt en kommando, blir en tilsvarende bekreftelse sendt tilbake. 
Denne må deretter bekreftes. Først deretter blir kommandoen utført. Dette skal 
forhindre at det blir utført en handling utilsiktet. 

■ Symbol: Velg om ønskelig et symbol for dette elementet. Dette symbolet vises deretter. 
I tillegg kan man bestemme om symbolet skal vises til høyre eller venstre for 
teksten. 

■ Farge på 
funksjonslinjen: 

Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har.  
Funksjoner av denne typen er magenta. 

 

  



 

Igangsetting
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8.6.10.20 Tastelinje 
 

 

Fig. 71: Tastelinje 

Ved en tastelinje kan inntil 6 enkelte taster i rekke vises. Hver tast kan utløse en annen funksjon 
eller sende forskjellige verdier. Symbolene kan være forskjellige, avhengig av tilstanden. 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Antall taster: Velge hvor mange taster (inntil 6) i rekke som skal vises 
 
 

 

Anvisning 
Nå lagrer du innstillingene. 
Tastene vises i bildet av iPhone. Trykk på en tast i bildet av iPhone. For denne 
tasten kan man deretter foreta flere innstillinger. 

 
 

■ Taster som 
skal innrettes: 

Nå velger du hvilke av tastene som er valgt i bildet som skal innrettes. Hvis tast 2 
ble markert, skal også tast 2 innrettes nå. Deretter blir for eksempel "Innstillinger 
for tast 2" vist. 

■ Symbol tast 
sluppet: 

Velg om ønskelig et symbol for denne funksjonen. Dette symbolet vises når 
tasten blir sluppet igjen. 

■ Symbol tast 
trykket: 

Velg om ønskelig et symbol for denne funksjonen. Dette symbolet vises når 
tasten blir trykket. 

 
 

 

Anvisning 
Velge individuelle symboler: 
Det kan også hende at egne symboler (bilder) blir tatt med i valget. For å gjøre 
dette kan installatøren legge til egne bilder fra fanen "Bilder". Fanen (Funksjon) 
er kun tilgjengelig når installatøren har frigitt alternativet "Utvidede alternativer" 
under "Apparater". Bildene kan velges og lastes inn med knappen "Legg til 
bilder". 

   



 

Igangsetting
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■ Status GA: Tilordning av en tilsvarende status-gruppeadresse. Følgende muligheter finnes: 

 – Bryter (DPT 1.x) 

 – Dimmer (DPT 5.001) 

 – 1-bit verdi (DPT 1.x) 

 – 1-byte verdi (DPT 5.010) 

 – 2-byte verdi (DPT 9.x Float) 

 – 2-byte verdi (DPT 7.x) 

 – 2-byte verdi (DPT 8.x) 

 – 4-byte verdi (DPT 14.x Float) 

 – 4-byte verdi (DPT 12.x) 

 – 4-byte verdi (DPT 13.x) 

 – Temperatur (DPT 9.001) 

 – Belysningsstyrke (DPT 9.004) 

 – Vindhastighet (DPT 9.005) 

 – Lufttrykk (DPT 9.006) 

 – Luftfuktighet (DPT 9.007) 

 – Scene (DPT 18.001) 
■ Betjening: Her kan man bestemme betingelsene for når tast-funksjonen skal utløses. 
■ Sende, når 

trykket: 
Når tasten trykkes, kan verdier bli sendt. Du har følgende muligheter 
(gruppeadresser): 

 – Send 1-bit verdi (DPT 1.x) 

 – Send 1-byte verdi (DPT 5.010) 

 – Send 2-byte verdi (DPT 9.x Float) 

 – Send 2-byte verdi (DPT 7.x) 

 – Send 2-byte verdi (DPT 8.x) 

 – Send 4-byte verdi (DPT 14.x Float) 

 – Send 4-byte verdi (DPT 12.x) 

 – Send 4-byte verdi (DPT 13.x) 

 – Scene (DPT 18.001) 
■ Sende, når 

sluppet: 
Når tasten blir sluppet, kan verdier bli sendt. Du har følgende muligheter 
(gruppeadresser): 

 – Send 1-bit verdi (DPT 1.x) 

 – Send 1-byte verdi (DPT 5.010) 

 – Send 2-byte verdi (DPT 9.x Float) 

 – Send 2-byte verdi (DPT 7.x) 

 – Send 2-byte verdi (DPT 8.x) 

 – Send 4-byte verdi (DPT 14.x Float) 

 – Send 4-byte verdi (DPT 12.x) 

 – Send 4-byte verdi (DPT 13.x) 

 – Scene (DPT 18.001)  
■ Farge på 

funksjonslinjen:  
Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 
Funksjoner av denne typen er grå. 

 
 

 

Anvisning 
Prosessen må gjentas for hver tast. 

 



 

Igangsetting
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8.6.10.21 Vis temperatur 
 

 

Fig. 72: Vise temperatur 

Herfra kan den gjeldende målte temperaturverdien til et valgt element (gruppeadresse) vises. 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 
 

■ Navn: Betegnelse på statusvisningen temperatur 
■ Temperatur: Tilordning av en tilsvarende gruppeadresse 
■ Desimalplasser: Herfra kan man bestemme hvor mange desimalplasser som skal vises. 
■ Farge på 

funksjonslinjen: 
Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 
Funksjoner av denne typen er oransje. 

 

  



 

Igangsetting
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8.6.10.22 Endre temperatur 
 

 

Fig. 73: Endre temperatur 

Fra elementet "Endre temperatur" kan man innrette en temperaturstyring. Dermed kan man ved 
en tilordnet romtermostat (termostat) senke eller øke temperaturen.  

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn Betegnelse på termostaten (f.eks. navnet på romtermostaten som skal 
kobles) 

■ Visning av nominell 
verdi 

Tilordning av en tilhørende gruppeadresse (se eksempel lenger ned) 

■ Faktisk temperatur  Tilordning av en tilhørende gruppeadresse (se eksempel lenger ned) 
■ Krav/bekreftelse om 

nominell verdi  
Tilordning av en tilhørende gruppeadresse (se eksempel lenger ned) 

■ Øke / Senke trinn  Herfra kan man bestemme med hvilken faktor justeringen av 
temperaturtrinnet skal skje (ved hvert klikk/trykk på tasten økes/reduseres 
temperaturen med f.eks. 0,5 °C når faktoren er 0,5). 

■ Desimalplasser Herfra kan man bestemme hvor mange desimalplasser som skal vises. 
■ Minimal Herfra kan man bestemme hvilken temperaturverdi som skal sendes som 

Minimum. 
■ Maksimal Herfra kan man bestemme hvilken temperaturverdi som skal sendes som 

Maksimum. 
■ Farge på 

funksjonslinjen  
Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 
Funksjoner av denne typen er oransje 

I det følgende avsnittet blir det kort forklart hva man må være oppmerksom på når 
temperaturjustering av en Master-RTR skal skje via Busch-ControlTouch®  

1. Følgende objekter må være knyttet til en gruppeadresse: 
  



 

Igangsetting
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Fig. 74: Objekter / Gruppeadresser 

(Numrene på gruppeadressene er bare et eksempel) 

2. Disse gruppeadressene må deretter opprettes i et prosjekt tilsvarende Busch-
ControlTouch®: 

 

 

Fig. 75: Gruppeadresser 

3. Funksjonene som er opprettet må deretter knyttes til betjeningselementet "Endre 
temperatur": 

  

 

Fig. 76: Endre betjeningselement temperatur 

 

  



 

Igangsetting
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8.6.10.23 UPnP-skyvebryter 
 

 

Fig. 77: UPnP-skyvebryter 

Herfra kan kommandoer (f.eks. tilpass lydstyrke) sendes ut til tilkoblede UPnP-
apparatkomponenter som er blitt opprettet under 'Prosjekt → Kommandoer' (se kapittel 
„Kommandoer“ på side 44). I så fall skjer styringen ved hjelp av en skyvebryter/tast som 
betjeningselement. 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn: Betegnelse på skyvebryteren/tasten (f.eks. navnet på apparatet) 
■ Tilordne 

kommandoer: 
Hvis kommandoer er tilgjengelige, kan man velge disser her  

■ Skyvebryter-
varianter: 

Bestemme type skyvebryter/regulator: 

 – Skyvebryter med tekst (navn på regulatoren) 
 

 – Taster (-/+ med indikering av verdi) med tekst (navn på regulatoren) 
■ Innretting av tekst: Bestemme innretting av teksten (via elementet) for regulatornavnet: 

 – Venstre 

 – Midt på 

 – Høyre 
■ Trinnbredde for +/-  Herfra kan man bestemme trinnbredden til regulatorjusteringen. 
■ UPnP-skyvebryter Vis 

kun: 
Kun regulatorverdiene vises. Direkte betjening er ikke mulig. 

■ Farge på 
funksjonslinjen: 

Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 
Funksjoner av denne typen er grå. 

 

  



 

Igangsetting
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8.6.10.24 Variabel tekst 
 

 

Fig. 78: Variabel tekst 

Herfra kan variable tekster fra KNX- eller UPnP-apparater vises. På denne måten kan f.eks. den 
aktuelle Interpret hvis sang nettopp blir avspilt, vises. Ved skifte av sang vises deretter en 
annen tekst. For denne funksjonen må tilhørende apparater være på plass i systemet, slik at 
disse kan tilordnes her. 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Velge om man skal bruke et KNx- eller UPnP-apparat: 

 – Variable tekstkomponenter = KNX-apparat 

 – Variabel tekst UPnP = UPnP-apparat 

 

Eksisterende apparater vises, avhengig av hva som er valgt. Disse kan velges. 

■ Farge på 
funksjonslinjen 

Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. Funksjoner av denne typen er grå 
som standard. 

■ For "Variabler tekst UPnP" kan du bruke følgende spesialverdier: 

 – [tt] = Tittel 

 – [cr] = Oppretter 

 – [ar] = Kunstner 

 – [au] = Forfatter 

 – [ge] = Genre 

 – [at] = Albumtittel 

 – [st] = Status 

 – [so] = Kilde 

 – [nt] = Antall titler 

 – [tn] = Tittelnummer 

 – [td] = Tittel varighet 

 – [tp] = Tittelposisjon 

 – [md] = Medievarighet 

 – [mp] = Medieposisjon 

 – [pm] = Avspillingsmetode 

 

  



 

Igangsetting
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8.6.10.25 Nettside 
 

 

Fig. 79: Nettside 

Herfra kan man gå direkte til en nettside (internettside). Denne blir dermed åpnet. Denne 
funksjonen kan f.eks. også brukes til å betjene et alarmsystem eller en lydserver via internett. 
En app kan også åpnes via denne koblingen. 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Type: Herfra kan man bestemme om nettsiden skal vises direkte på siden i en 
ramme eller om et nettleservindu skal åpnes. 

■ Navn: Navn på koblingen (f.eks. adresse til nettsiden) 
■ URL: Referanseadressen til nettsiden. Ved en intern kobling (f.eks. internt nettverk) 

må ikke hele adressen angis. 
■ URL ekstern: Referanseadressen til nettsiden. Ved en ekstern kobling (unntatt internt 

nettverk) må hele adressen angis. Altså både tjenestetype, servernavn og 
eventuelt undermapper, når slike brukes. Hvis det ikke er startsiden, da også 
filnavnet! 

■ Farge på 
funksjonslinjen: 

Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 
Funksjoner av denne typen er grå. 

Andre innstillings-/valgmuligheter ved type "PÅ side": 

■ Forhold 
bredde/høyde: 

Herfra kan man bestemme hvordan sideforholdet til den viste rammen er. 

■ Maks. bredde 
(px):  

Herfra kan maks. bredde på dekkrammen i bildepunkter fastsettes. 

■ Maks. høyde (px):  Her kan maks. høyde på dekkrammen angis i bildepunkter. 

Andre innstillings-/valgmuligheter ved type "Åpne i nettleser": 

■ Be om 
bekreftelse:  

Etter å ha mottatt en kommando, blir en tilsvarende bekreftelse sendt tilbake. 
Denne må deretter bekreftes. Først deretter blir kommandoen utført. Dette skal 
forhindre at det blir utført en handling utilsiktet. 

■ Symbol: Velg om ønskelig et symbol for dette elementet. Dette symbolet vises deretter. 
I tillegg kan man bestemme om symbolet skal vises til høyre eller venstre for 
teksten. 

 

  



 

Igangsetting
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8.6.10.26 Vis verdi 
 

 

Fig. 80: Vise verdi 

Her kan man vise gjeldende overførte verdier til et valgt element (gruppeadresse). 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn: Navn på verdiindikatoren. 
■ Verdier: Tilordning av en tilsvarende status-gruppeadresse. Følgende muligheter 

finnes: 

 – Bryter (DPT 1.x) 

 – Dimmer (DPT 5.001) 

 – 1-bit verdi (DPT 1.x) 

 – 1-byte verdi (DPT 5.010) 

 – 2-byte verdi (DPT 9.x Float) 

 – 2-byte verdi (DPT 7.x) 

 – 2-byte verdi (DPT 8.x) 

 – 4-byte verdi (DPT 14.x Float) 

 – 4-byte verdi (DPT 12.x) 

 – 4-byte verdi (DPT 13.x) 

 – Temperatur (DPT 9.001) 

 – Belysningsstyrke (DPT 9.004) 

 – Vindhastighet (DPT 9.005) 

 – Lufttrykk (DPT 9.006) 

 – Luftfuktighet (DPT 9.007) 

 – Scene (DPT 18.001) 
■ Enheter 

(foranstilt): 
Enheten vises foran verdien (f.eks. ved valutategn som €) 

■ Enheter 
(etterstilt): 

Enheten vises etter verdien (f.eks. ved fysiske enheter som ° C) 

 
 



 

Igangsetting
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Anvisning 
Du kan bruke følgende spesielle kombinasjoner i feltet for enhetene:  
[deg] for ° - [2] for ² - [3] for ³ 
Hvis ingen visningsverdi ble valgt, vises ingenting. 

 
 

■ Verdifaktor: = Alle verdier blir multiplisert med den angitte faktoren, og resultatet vist 
tilsvarende (f.eks. skifte til W fra KW). 

■ Verdiforskyving: Alle verdier blir endret til den angitte enheten, og resultatet vist tilsvarende 
(f.eks. endre fra F til °C). 

■ Desimalplasser: Herfra kan man bestemme hvor mange desimalplasser som skal vises. 
■ Farge på 

funksjonslinjen: 
Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 
Funksjoner av denne typen er grå. 

 
 

8.6.10.27 Verdiregulator 
 

 

Fig. 81: Verdiregulator 

Her kan verdiene til et valgt element (gruppeadresse) vises, og man kan tilpasse disse samtidig 
ved hjelp av en tast. Ved en justering blir verdiene alltid vist direkte oppdatert. Dermed kan man 
sende og motta verdier herfra. 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn: Navn på verdiregulatoren (f.eks. apparatets betegnelse). 
■ Verdiobjekt: Tilordning av en tilsvarende gruppeadresse. Verdier blir sendt ut. Følgende 

muligheter finnes: 

 – Bryter (DPT 1.x) 

 – Dimmer (DPT 5.001) 

 – 1-bit verdi (DPT 1.x) 

 – 1-byte verdi (DPT 5.010) 

 – 2-byte verdi (DPT 9.x Float) 

 – 2-byte verdi (DPT 7.x) 

 – 2-byte verdi (DPT 8.x) 



 

Igangsetting
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 – 4-byte verdi (DPT 14.x Float) 

 – 4-byte verdi (DPT 12.x) 

 – 4-byte verdi (DPT 13.x) 

 – Temperatur (DPT 9.001) 

 – Belysningsstyrke (DPT 9.004) 

 – Vindhastighet (DPT 9.005) 

 – Lufttrykk (DPT 9.006) 

 – Luftfuktighet (DPT 9.007) 
■ Statusverdiobjekt: Tilordning av en tilsvarende status-gruppeadresse. Følgende muligheter 

finnes: 

 – Bryter (DPT 1.x) 

 – Dimmer (DPT 5.001) 

 – 1-bit verdi (DPT 1.x) 

 – 1-byte verdi (DPT 5.010) 

 – 2-byte verdi (DPT 9.x Float) 

 – 2-byte verdi (DPT 7.x) 

 – 2-byte verdi (DPT 8.x) 

 – 4-byte verdi (DPT 14.x Float) 

 – 4-byte verdi (DPT 12.x) 

 – Scene (DPT 18.001) 

 – 4-byte verdi (DPT 13.x) 

 – Temperatur (DPT 9.001) 

 – Belysningsstyrke (DPT 9.004) 

 – Vindhastighet (DPT 9.005) 

 – Lufttrykk (DPT 9.006) 

 – Luftfuktighet (DPT 9.007) 
■ Øke / Senke trinn: Herfra kan man bestemme med hvilken faktor justeringen av 

temperaturtrinnet skal skje (ved hvert klikk/trykk på tasten økes/reduseres 
temperaturen med f.eks. 0,5 °C når faktoren er 0,5). 

■ Enheter (etterstilt): Enheten vises etter verdien (f.eks. ved fysiske enheter som ° C) 
 
 

 

Anvisning 
Du kan bruke følgende spesielle kombinasjoner i feltet for enhetene:  
[deg] for ° - [2] for ² - [3] for ³ 
Hvis ingen visningsverdi ble valgt, vises ingenting. 

 
 

■ Faktor: Alle verdier blir multiplisert med den angitte faktoren, og resultatet vist 
tilsvarende (f.eks. skifte fra W etter KW). 

■ Verdiforskyving: Alle verdier blir endret til den angitte enheten, og resultatet vist tilsvarende 
(f.eks. endre fra F til °C). 

■ Minimal: Herfra kan man bestemme hvilken verdi som skal sendes som Minimum. 
■ Maksimal: Herfra kan man bestemme hvilken verdi som skal sendes som Maksimum. 
■ Farge på 

funksjonslinjen: 
Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. Funksjoner av denne typen er 
grå som standard. 

 

  



 

Igangsetting
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8.6.10.28 Verdisender 
 

 

Fig. 82: Verdisender 

Herfra kan man sende verdier til et valgt element (gruppeadresse). 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn: Navn på verdisenderen (f.eks. apparatets betegnelse). 
■ Sende verdi: Tilordning av en tilsvarende gruppeadresse. Verdier blir sendt ut. Følgende 

muligheter finnes: 

 – Send 1-bit verdi (DPT 1.x) 

 – Send 1-byte verdi (DPT 5.010) 

 – Send 2-byte verdi (DPT 9.x Float) 

 – Send 2-byte verdi (DPT 7.x) 

 – Send 2-byte verdi (DPT 8.x) 

 – Send 4-byte verdi (DPT 14.x Float) 

 – Send 4-byte verdi (DPT 12.x) 

 – Send 4-byte verdi (DPT 13.x) 
■ Be om bekreftelse: Etter å ha mottatt en kommando, blir en tilsvarende bekreftelse sendt tilbake. 

Denne må deretter bekreftes. Først deretter blir kommandoen utført. Dette 
skal forhindre at det blir utført en handling utilsiktet. 

■ Symbol: Velg om ønskelig et symbol for dette elementet. Dette symbolet vises 
deretter. I tillegg kan man bestemme om symbolet skal vises til høyre eller 
venstre for teksten. 

■ Farge på 
funksjonslinjen: 

Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 
Funksjoner av denne typen er grå. 

 

  



 

Igangsetting
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8.6.10.29 Verditast 
 

 

Fig. 83: Verditast 

Herfra kan man sende verdier til et valgt element (gruppeadresse) ved hjelp av en tast. Man kan 
sende andre verdier ved å trykke på tasten enn når man slipper tasten. 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn: Navn på verditasten (f.eks. apparatets betegnelse). 
■ Sende, når trykket: Tilordning av en tilsvarende gruppeadresse. Verdier blir sendt ut når tasten 

trykkes. Følgende muligheter finnes: 

 – Send 1-bit verdi (DPT 1.x) 

 – Send 1-byte verdi (DPT 5.010) 

 – Send 2-byte verdi (DPT 9.x Float) 

 – Send 2-byte verdi (DPT 7.x) 

 – Send 2-byte verdi (DPT 8.x) 

 – Send 4-byte verdi (DPT 14.x Float) 

 – Send 4-byte verdi (DPT 12.x) 

 – Send 4-byte verdi (DPT 13.x) 
■ Sende, når sluppet: Tilordning av en tilsvarende gruppeadresse. Verdier blir sendt ut når tasten 

slippes. Følgende muligheter finnes: 

 – Send 1-bit verdi (DPT 1.x) 

 – Send 1-byte verdi (DPT 5.010) 

 – Send 2-byte verdi (DPT 9.x Float) 

 – Send 2-byte verdi (DPT 7.x) 

 – Send 2-byte verdi (DPT 8.x) 

 – Send 4-byte verdi (DPT 14.x Float) 

 – Send 4-byte verdi (DPT 12.x) 

 – Send 4-byte verdi (DPT 13.x) 
■ Minimumstid 

([sek.]): 
Tasten må være trykket minimum denne innstilte tiden for at verdien for 
"Send, når trykket" skal bli sendt. 

■ Maksimumstid 
([sek.]): 

Hvis tasten blir trykket lenger enn denne innstilte tiden, blir verdien for "Send, 
når sluppet" sendt. 

■ Symbol: Velg om ønskelig et symbol for dette elementet. Dette symbolet vil deretter 
bli vist. I tillegg kan man bestemme om symbolet skal vises til høyre eller 
venstre for teksten. 

■ Farge på 
funksjonslinjen: 

Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 
Funksjoner av denne typen er grå. 
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8.6.10.30 Vis vindhastighet 
 

 

Fig. 84: Vise vindhastighet 

Herfra kan den aktuelle vindhastigheten til et valgt element (gruppeadresse) vises. 

Andre innstillings-/valgmuligheter: 

■ Navn: Betegnelse på statusvisningen vindhastighet 
■ Vindhastighet: Tilordning av en tilsvarende gruppeadresse 
■ Farge på 

funksjonslinjen: 
Bestemme hvilken farge funksjonslinjen har. 
Funksjoner av denne typen er grå. 

 
 

8.6.11 Slette sider  

Hvert profil(sider-)element kan også slettes igjen.  

1. Velg tilhørende profil i meny-spalten. 

Profilen åpnes. 

2. I høyre menyspalte velger du deretter siden hvor elementet som skal slettes befinner seg. 

Siden blir åpnet. 

3. Nå velger du elementet på bildet av iPhone. 

4. Trykk på søppelbøttesymbolet.  

5. Bekreft meldingen. 

Elementet blir slettet. 

  



 

Igangsetting
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8.6.12 Kopiere sideelement  

Hvert profil(sider-)element med alle innstillinger kan også kopieres. 

1. Velg tilhørende profil i meny-spalten. 

Profilen åpnes. 

2. I høyre menyspalte velger du deretter siden hvor elementet som skal kopieres befinner seg. 

Siden blir åpnet. 

3. Nå velger du elementet på bildet av iPhone. 

4. Trykk på kopieringssymbolet. 

5. Elementet blir kopiert, og vises i sideinnstillingen med tillegget "Sett inn element".  

6. Trykk på oppføringen "Sett inn element" for å sette inn det kopierte sideelementet i den 
åpne siden. 

 

 

Merk 
Når det kopierte sideelementet skal overføres til en annen side, må den andre 
siden være valgt på forhånd. 

 
 

8.6.13 Kopiere sider  

Hver side med alle data kan også kopieres. Dette har den fordelen at man kan overføre en side 
dit man f.eks. ønsket å gjøre noen tilpasninger for en annen sluttkunde. 

1. Velg tilhørende profil i meny-spalten. 

Profilen åpnes. 

2. I menyspalten velger du deretter siden som skal kopieres. 

Siden blir åpnet. 

3. Trykk på kopieringssymbolet.  

4. Siden blir kopiert, og i menyspalten vises oppføringen "Sett inn side". 

5. Trykk på oppføringen "Sett inn side" for å sette inn den kopierte siden i den åpne profilen. 
 

 

Merk 
Når den kopierte siden skal overføres til en annen profil, må den andre profilen 
være valgt på forhånd. 

 

8.6.14 Slette sider  

Hver side kan også slettes igjen.  

1. Velg tilhørende profil i meny-spalten. 

Profilen åpnes. 

2. I menyspalten velger du deretter siden som skal slettes. 

Siden blir åpnet. 

3. Trykk på søppelbøttesymbolet.  

4. Bekreft meldingen.  

Siden blir slettet. 

 



 

Igangsetting
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8.6.15 Alarmer  

Alarmmeldinger kan sendes til opplistede mottakere / mobilenheter med Push-meldinger eller e-
post. Alarmmeldingene kan konfigureres tilsvarende. 

I det følgende blir det forklart hvordan funksjonen "Alarmer" kan åpnes og tilpasses. De enkelte 
tilpasningsmulighetene blir beskrevet i de andre underkapitlene. 

Alarmer kan opprettes og administreres via konfigurasjonssiden 

 
 

 

Anvisning 
Vær oppmerksom på at ved tilpasninger av en eksisterende alarm eller når en 
alarm skal opprettes i tillegg, må alltid tilgang skje fra myABB Living Space®. Her 
åpner du applikasjonen "Busch-ControlTouch" (bane: Startside → Service & 
Tools → myABB Living Space® → Mine installasjoner → Busch-ControlTouch®). 
Ved flere apparater velger du respektive apparat fra listen. Tilpasningene kan 
gjøres fra fanen "Apparater". 

 

8.6.15.1 Åpne konfigurasjonsside 

Åpne siden myABB Living Space® og logg deg inn. 
 

 

 

1. Klikk på "Mine installasjoner" 
2. Klikk på "Busch-ControlTouch" 

Fig. 85: Mine installasjoner 
 

 

Fig. 86: Sluttenheter 

De eksisterende sluttenhetene vises. 
 

 

 

3. Klikk på ikonet. 

Fig. 87: Ikon 
 



 

Igangsetting
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Fig. 88: Konfigurasjonsside 

Konfigurasjonssiden vises. 
 

 

Merk 
Brukeren kan arkivere enheter og prosjekter ved å trykke på arkiveringsknappen 
(pilen peker på arkiv). Dermed blir enheten eller prosjektet i menylinjen 
forskjøvet til "Arkiv". Det blir da ikke lenger vist i opplistingen. Arkiverte enheter 
og prosjekter kan bearbeides videre. Velg ganske enkelt objektet under "Arkiv". 
Deretter kan objektet gjenopprettes ved å klikke på arkiveringsknappen (pilen 
peker bort fra Arkiv).  
– Hvis en fagkunde arkiverer enheten, arkiveres også alle tilhørende 

prosjekter.  
– Hvis en sluttbruker arkiverer enheten, arkiveres også alle tilhørende 

prosjekter.  

 
 

 

 

Anvisning 
Det må være opprettet en profil på forhånd, se kapittel „Opprette ny profil “ på 
side 67. 

 
 

 

Fig. 89: Profil inntastingsfelt 

1. Trykk på tilhørende profil i menyspalten. 

Profilen åpnes. 
 



 

Igangsetting
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Fig. 90: Alarmer oversikt 

2. Trykk på "Alarmer" i menyspalten. 

En oversikt over alarmene som er opprettet og deres mottakere vises i en oversiktsliste.  

 

8.6.15.2 Alarmoversikt  

En oversikt over alle alarmene som er opprettet og deres mottakere blir åpnet som beskrevet i 
forrige kapittel. 

 
 

8.6.15.3 Opprette og legge til alarm  

Det kan hele tiden opprettes og legges til ekstra alarmer. 

1. Åpne funksjonen "Alarmer". 
 

 

Fig. 91: Legge til alarm 

2. Trykk på "Legg til alarm" i menyspalten.  

Du kan opprette en alarm og tilpasse den nødvendige informasjonen: 

■ Navn: Angi et typisk navn for alarmmeldingen som beskriver alarmsituasjonen (f.eks. åpne 
vindu). 

■ Melding: Her angir du hva som skal meldes, f.eks. tekst, verdier eller en dato. Det kan også 
sendes en kombinasjon av all informasjonen. 

■ Maks. 1 melding 
for hver: 

Her kan man fastsette et tidsintervall alarmen skal sendes på nytt med. 



 

Igangsetting
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■ Mottaker:   

 – Type Velge om alarmen skal sendes som e-post eller Push-melding. 

 – På med e-post → Innlegging av e-postadresse; med Push-melding → 
Valg av mobilenhet 

■ Betjening (utløser alarmen): 

 – Betjening  Bestemme betjeningen som utløser sending av alarmen (f.eks. 
HTTP-trigger). Avhengig av betjening, er ytterligere innstillinger 
nødvendig.  
Betjeningene blir lagt inn med funksjonen "Utløser" ved 
prosjektinnstillingene (se kapittel „Utløser (trigger)“ på side 48). 

3. Nå trykker du på knappen "Endre og tilbake". 

Oversiktslisten åpnes igjen. Her vises alarmmeldingen med angivelsene som er gjort. I 
menyspalten vises også navnet på alarmen som er opprettet. 

 
 

8.6.15.4 Tilpasse alarm  

Eksisterende alarmer kan tilpasses når som helst. 

1. Åpne funksjonen "Alarmer". 

2. I menyspalten trykker du på alarmen som skal tilpasses. 

Alarmen åpnes. Nå kan du tilpasse informasjonen. 

3. Til slutt trykker du på knappen "Endre og tilbake". 

Oversiktslisten åpnes igjen. Her vises alarmmeldingen med den tilpassede informasjonen. I 
menyspalten vises også navnet på alarmen som er opprettet. 

 

8.6.15.5 Slette alarm  

Eksisterende alarmer kan slettes igjen når som helst. 

1. Åpne funksjonen "Alarmer".  

2. I menyspalten trykker du på alarmen som skal slettes. 

Alarmen åpnes. 

3. Trykk på søppelbøttesymbolet. 

Alarmen blir slettet. 

 

  



 

Igangsetting
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8.7 Andre innstillinger for apparatet (konfigurasjonsside)  

Fra konfigurasjonssiden kan man foreta flere innstillinger for apparatet. 

De følgende underkapitlene forklarer innstillingsmulighetene for menypostene i menyspalten 
(Unntak: Sende invitasjon til sluttkunder).  

 

8.7.1.1 Åpne konfigurasjonsside 

Åpne siden myABB Living Space® og logg deg inn. 
 

 

 

1. Klikk på "Mine installasjoner" 
2. Klikk på "Busch-ControlTouch" 

Fig. 92: Mine installasjoner 
 

 

Fig. 93: Sluttenheter 

De eksisterende sluttenhetene vises. 
 

 

 

3. Klikk på ikonet. 

Fig. 94: Ikon 
 

 

Fig. 95: Konfigurasjonsside 



 

Igangsetting
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Konfigurasjonssiden vises. 
 

 

Merk 
Brukeren kan arkivere enheter og prosjekter ved å trykke på arkiveringsknappen 
(pilen peker på arkiv). Dermed blir enheten eller prosjektet i menylinjen 
forskjøvet til "Arkiv". Det blir da ikke lenger vist i opplistingen. Arkiverte enheter 
og prosjekter kan bearbeides videre. Velg ganske enkelt objektet under "Arkiv". 
Deretter kan objektet gjenopprettes ved å klikke på arkiveringsknappen (pilen 
peker bort fra Arkiv).  
– Hvis en fagkunde arkiverer enheten, arkiveres også alle tilhørende 

prosjekter.  
– Hvis en sluttbruker arkiverer enheten, arkiveres også alle tilhørende 

prosjekter.  

 

8.7.2 App-innstillinger  

Appinnstillingene viser tilgangsmodalitetene (forbindelsesparameter) mellom enheten og appen. 
Disse innstillingene kan bare endres direkte i enheten (direktetilgang, se kapittel „Innstillinger i 
apparatet (direkte adgang)“ på side 116) og i appen. Dermed kan de bare endres når man har 
de nødvendige tilgangsrettighetene. Appinnstillingene på konfigurasjonssiden er bare til 
informasjon om forbindelsesparametrene. De kan vises til alle brukere. For hver bruker 
genereres det en QR-kode individuelt med sine verdier. De kan leses inn. Dermed kan dataene 
overføres direkte til sluttenhetene. Dataene blir deretter umiddelbart brukt i appen. 

1. Åpne funksjonen "App-innstillinger".  

2. I høyre menyspalte klikker / trykker du på "App-innstillinger". 
 

 

Fig. 96: App-innstillinger 

3. Nå velger du et brukernavn.  
 

 

Merk 
Bare aktiverte brukere kan velges i appinnstilingene. 

Forbindelsesparameterne til brukeren vises. En tilsvarende QR-kode genereres automatisk. 



 

Igangsetting
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8.7.3 Lokale brukere  

Fra konfigurasjonssiden kan man bestemme hvilken bruker av apparatet og appen som skal ha 
hvilke adgangsrettigheter. Derfor kan brukere opprettes og administreres. 
Brukeradministreringen kan kun skje via rollen "Professional/Administrator". Denne rollen 
opprettes automatisk for installatøren som setter apparatet i drift og registrerer det. For hver 
bruker genereres det en QR-kode individuelt med sine verdier. Denne kan leses inn. Dermed 
kan dataene overføres direkte til sluttenhetene. Dataene blir deretter umiddelbart brukt i appen. 

 

8.7.3.1 Brukeroversikt  

1. Åpne funksjonen "Lokale brukere". 

2. I menyspalten trykker du på "Lokale brukere".  

Alle brukere som er opprettet, vises i menyspalten. 

 
 

8.7.3.2 Opprette og legge til brukere  

Det kan hele tiden opprettes og legges til ekstra brukere. 

1. Åpne funksjonen "Lokale brukere". For å gjøre dette går du fram som beskrevet i Kapittel 
8.7.3 „Lokale brukere“ på side 109. 

2. I høyre menyspalte klikker / trykker du på "Legg til nye". 
  

 

Fig. 97: Lokal bruker 

  



 

Igangsetting
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3. Du kan opprette en bruker og tilpasse den nødvendige informasjonen: 

■ Brukernavn: Legg inn navnet på brukeren. 
■ Passord: Her bestemmer du et passord for tilgangen.  
■ Passord 

(gjenta): 
Passordet må gjentas. 

■ Rolle: Her kan man velge rollen som er fastsatt under funksjonen "Adgangsrettigheter" 
(unntatt Profession-al/Administrator → denne rollen er bestemt, og kan ikke 
endres). En rolle inneholder en pakke med adgangsrettigheter. 

■ Aktivert: Brukeren kan også deaktiveres etter opprettingen. Dermed må ikke brukeren 
f.eks. slettes umiddelbart. 
Bare aktiverte brukere kan velges i appinnstilingene. 

4. Nå klikker / trykker du på "Lagre"-knappen.  

Den nyopprettede brukeren legges til i menyspalten. 
 

 

Merk 
For hver aktiverte bruker genereres det en QR-kode individuelt med sine verdier. 
Denne kan leses inn. Dermed kan dataene overføres direkte til sluttenhetene. 
Dataene blir deretter umiddelbart brukt i appen. 

 

8.7.3.3 Tilpasse brukere  

Eksisterende brukere kan tilpasses når som helst. 

1. Åpne funksjonen "Lokale brukere". 

2. I menyspalten trykker du på brukeren som skal tilpasses. 

Brukeren åpnes. Nå kan du tilpasse informasjonen. 

3. Trykk til slutt på "Lagre". 

 

8.7.3.4 Slette brukere  

Eksisterende brukere kan slettes igjen når som helst. 

1. Åpne funksjonen "Lokale brukere".  

For å gjøre dette går du fram som beskrevet i Kapittel 8.7.3 „Lokale brukere“ på side 109. 

2. I menyspalten klikker du på brukeren som skal slettes. 

Brukeren åpnes. 

3. Klikk / Trykk på søppelbøttesymbolet. 

Brukeren blir slettet. 

 

8.7.4 Adgangsrettigheter (roller)  

Fra konfigurasjonssiden kan såkalte "Roller" opprettes og administreres. En rolle inneholder en 
pakke med adgangsrettigheter. Disse rollene kan tilordnes en bruker på nytt. 
Rolleadministreringen kan kun skje via rollen "Profession-al/Administrator". Denne rollen 
opprettes automatisk for installatøren som setter apparatet i drift og registrerer det. Rollen 
"Professional/Administrator" fastsettes automatisk, og kan heller ikke endres. 

  



 

Igangsetting
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8.7.4.1 Rolleoversikt  

1. Åpne funksjonen "Adgangsrettigheter". 

2. I menyspalten trykker du på "Adgangsrettigheter". 

Alle roller som er opprettet vises i menyspalten. 
 

 

Merk 
Brukere med begrensede rettigheter får en advarsel i appen dersom de forsøker 
å utføre en handling de ikke har tilgangsrettigheter til. 

 
 

8.7.4.2 Opprette og legge til roller  

Det kan hele tiden opprettes og legges til ekstra brukere. 
 

 

Anvisning 
Rollen "Standard" opprettes automatisk! Den inneholder de viktigste 
grunninnstillingene og kan heller ikke slettes. 
Denne kan imidlertid kopieres ved hjelp av "kopieringssymbolet" øverst til høyre, 
og deretter behandles som en ny rolle. Også alle nyopprettede roller kan 
kopieres slik. Kopien merkes i høyre menyspalte med en stjerne. 

1. Åpne funksjonen "Adgangsrettigheter". 

2. Klikk / Trykk på "Legg til ny" i høyre menyspalte.  
 

 

Fig. 98: Adgangsrettigheter 

3. Du kan opprette en rolle og tilpasse innstillingene: 

■ Navn: Legg inn navnet på rollen. 
■ Unntak: Man kan bestemme at det f.eks. skal gjelde en adgangsrettighet bare for en bestemt 

scene. Dette kan bestemmes nøyaktig. 
■ For bestemte funksjoner / bruk av konfigurasjonssiden og appen er det enten leserettigheter og / 

eller skriverettigheter. Dette er gitt på forhånd. Man kan kun bestemme om rettighetene er aktivert 
eller ikke. Man må merke av tilsvarende i boksene. 

4. Nå klikker / trykker du på "Lagre"-knappen. 

Den nyopprettede rollen legges til i høyre menyspalte. 
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8.7.4.3 Tilpasse roller  

Eksisterende roller kan tilpasses når som helst. 

1. Åpne funksjonen "Adgangsrettigheter". 

2. I menyspalten trykker du på rollen som skal tilpasses. 

Rollen åpnes. Nå kan du tilpasse informasjonen. 

3. Trykk til slutt på "Lagre"-knappen.  

 

8.7.4.4 Slette roller  

Eksisterende roller kan slettes igjen når som helst. 

1. Åpne funksjonen "Adgangsrettigheter". 

2. I menyspalten klikker / trykker du på rollen som skal slettes. 

Rollen åpnes. 

3. Klikk / Trykk på søppelbøttesymbolet. 

Rollen blir slettet. 

 

8.7.5 Sende invitasjon til kunder  

Kunden kan også få en personlig adgang til konfigurasjonen til apparatet (se kapittel „Sende 
invitasjon til kunder“ på side 34). Sluttkunden mottar en e-post med en kobling for 
registreringssiden. Installatøren må stille inn forsendelsen på konfigurasjonssiden. 
 

 

Send innlasting 

1. I feltet "E-post" legger du inn gyldig e-postadresse til sluttkunden. 

2. Send e-post med knappen "Send invitasjon". 
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8.7.6 Si opp kontoen til en fagkunde 
Bekrefte oppsigelsen til en fagkunde   

Via konfigurasjonssiden på enheten kan sluttbrukeren fremtvinge at kontoen til en fagkunde 
skal meldes ut av en enhet (men bare dersom sluttbrukeren og fagkunden ikke er samme 
person). Når enheten meldes ut, blir prosjektet kopiert. Det fører til at fagkunden som har 
opprettet prosjektet fortsatt har innsyn i det, og en ny fagkunde som registrerer enheten sin 
også få tilgang til det. 

Ved fremtvunget utmelding, eller dersom enheten ikke lenger er registrert via en fagperson, har 
sluttbrukeren mulighet til å deaktivere registreringen av enhver fagperson (se knappen 
"Avregistrere"). Denne funksjonen kan sluttbrukeren også angre på. 
 

 

Merk 
Dersom en fagkunde vil registrere seg på en sperret enhet, får han melding om 
at enheten er sperret av sluttbrukeren. 

 

 

Fig. 99: Begrense tilgangen til en fagkunde 

1. Velg den aktuelle begrensningen. 

2. Bekreft med knappen "Lagre". 

3. Avregistreringen gjøres ed knappen "Avregistrer". 

 

8.7.7 Opprette widget-funksjon for iOS  

iOS-appen støtter widgets. Profil-widgeten kan innrettes via funksjonen "iOS Widget". 

Den første knappen på widgeten er alltid linken til å åpne appen. 

Ytterligere knapper kan legges til:  

– Send verdi (identisk med tasterekke) 

– Sjalusi (opp/ned + status) 

– Bryter (på/av + status) 

– Anropsscenario (ingen status) 

– Sed kommando (uPnP, ingen status) 

– Plassholder 

Widgeten kan aktiveres i iOS-enheten. Deretter blir symbolene lastet inn slik de er konfigurert 
for profilen. Widgeten kobler seg til, og knappen kan brukes.  
 

 

Merk 
Vær oppmerksom på at reaksjonstiden er litt langsommere enn om 
ControlTouch-appen brukes alene. 

 

  



 

Igangsetting
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1. Åpne funksjonen "iOS Widget". 
 

 

Fig. 100: iOS Widget 

2. Deretter trykker / klikker du på "+" for å legge til en tast. 

3. Velg en tast. Bestem innstillingene for tastetypen (se lignende elememt). 

4. Klikk / trykk deretter på "Lagre"-knappen. Tasten vises deretter i bildet av iPhonen. 

5. Klikk / trykk på "+" for å legge til ytterligere taster. 
 

 

Merk 
Tastene kan også slettes igjen. Velg først tastene, og klikk / trykk deretter på 
papirkurvsymbolet. 

 

  



 

Igangsetting
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8.8 Innlesing av konfigurasjonen i Busch-ControlTouch®  

For at innstillingene til konfigurasjonssiden skal kunne overføres til en Busch-ControlTouch® må 
det være en tilsvarende forbindelse til det aktuelle apparatet. Denne forbindelsen kan meget 
enkelt opprettes via et spesielt program, den såkalte "IP Finder". 

 
 

 

Anvisning 
■ Programmet "IP-Finder" (Tilleggsprogramvare: Finn din Busch-

ControlTouch®) må installeres på forhånd. Det kan lastes ned gratis fra 
programvarenedlastingssiden til e-katalogen (www.busch-jaeger-
catalogue.com). Under installasjonen må informasjonen til 
installasjonsassistenten følges. 

■ For å koble til må det være internettforbindelse. I tillegg må apparatet være 
integrert i nettverket. 

 

 

1. Sørg for at apparatet er korrekt tilkoblet nettverket og at det er registrert tilsvarende. 
 

 

 

2. Åpne programmet "IP-Finder" 

Fig. 101: IP-Finder 
 

 

 

3. I vinduet som åpner seg, vises alle apparater som er 
korrekt tilkoblet i nettverket (figuren viser et 
eksempel). 

Fig. 102: Tilkoblede apparater 

4. Velg respektive apparat ved å dobbeltklikke. Nå opprettes forbindelsen, og overføringen av 
konfigurasjonen skjer automatisk. 

 

 

Anvisning 
Det kan også skje en bevisst overføring med knappen "Konfigurasjon med trykk 
på ControlTouch". Dette er spesielt nyttig ved alle påfølgende tilpasninger. Når 
forbindelsen er korrekt, blir tilpasningene også overført automatisk. 
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8.9 Innstillinger i apparatet (direkte adgang)  

Enkelte innstillinger kan kun skje med direkte adgang til apparatet. Disse innstillingene er 
tilgjengelige bare spesielt for dette apparatet. For å få til dette må en tilsvarende forbindelse til 
respektive apparat være på plass. Denne forbindelsen opprettes på apparatet allerede ved 
overføring av konfigurasjonen. Prosedyren er detaljert beskrevet i Kapittel 8.8 „Innlesing av 
konfigurasjonen i Busch-ControlTouch®“ på side 115. Innstillingsmulighetene blir forklart i de 
følgende underkapitlene. 
 

 

Anvisning 
For å koble til må det være internettforbindelse. I tillegg må apparatet være 
integrert i nettverket. 
Første gang apparatet settes i gang, er fremgangsmåten som beskrevet i 
Kapittel 8.4.2 „Første igangsetting apparat (direkte tilgang)“ på side 31. 
Ved senere tilpasninger må man alltid logge seg inn (tilgangsdata for app-
tilgang!). 

 
 

8.9.1 Generelle innstillinger  

Man kan foreta generelle innstillinger for systemet via "Innstillinger". 
  

 

Fig. 103: Innstilling system 

Informasjon om montasjestedet til apparatet (senere tilpasninger etter første igangsetting, f.eks. 
etter at man har byttet plassering av apparatet) 

■ Språk: Bestemme hvilket språk tekstene skal vises på 
■ Tidssone: Bestemme tidssonen. 
■ Europeisk 

sommertid: 
Bestemme om skifte mellom sommer-/vintertid skal skje automatisk 



 

Igangsetting
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■ Breddegrad: Bestemme breddegraden (tilpasning via "Andre") → Viktig for å beregne 
soloppgang / solnedgang. 

■ Lengdegrad: Bestemme lengdegraden (tilpasning via "Andre") → Viktig for å beregne 
soloppgang / solnedgang. 

■ Plassering: Bestemme landet og byen (dermed er også automatisk tilpasning av lengde- 
og breddegradinformasjon mulig). 

  
 

 

Fig. 104: Konfigurasjon og diagnose 

Konfigurasjon 

■ Laste personlig konfigurasjon (også 
knappen "Last konfigurasjon"): 

Laste dataene fra apparatets konfigurasjonsside  

■ Eksportere konfigurasjon: Lagre en fil med konfigurasjonsdataene. Denne filen kan 
deretter importeres til andre apparater med "Importer 
konfigurasjon". 

■ Importere konfigurasjon: En eksportert konfigurasjonsfil fra et annet apparat kan 
importeres. 

■ Slette hele konfigurasjonen: Samtlige konfigurasjonsdata blir slettet. 
Merk 
Hvis du utfører "Slutt hele konfigurasjonen" kan lokale 
brukere likevel fortsatt logge seg på. Det sikrer at 
sentralserverne fortsatt han registrere seg på enheten din 
også uten Internettforbindelse. 

 

Diagnoser 

■ Sende loggefiler til Support-
Helpdesk: 

Loggfilene ledes automatisk videre til en serviceadresse via 
serveren. 

■ Sende konfigurasjon til Support-
Helpdesk: 

Konfigurasjonsdataene ledes automatisk videre til en 
serviceadresse via serveren. 
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8.9.2 Statusinformasjon  

Man kan se inn i den aktuelle systemstatusen via "Status". I tillegg kan internettforbindelsen 
testes med knappen "Kontroller internettforbindelsen". 
 

 

Fig. 105: Status 
 

 

Merk 
Ved en ukorrekt tidsinnstilling vises en "Synk-knapp" på statussiden. Via denne 
kan tiden synkroniseres med tiden på nettleseren. 
For enheter som ikke kan synkronisere tiden med tidsserveren er det dermed 
mulig å synkronisere med browsertiden manuelt. Derrmed kan enheter også 
fungere upåklagelig også uten Internettigag. 
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8.9.3 Ekstra oppretting av scener  

I "Scener" kan man opprette og administrere scener. 
 

 

Anvisning 
Gruppeadressene og komponentene for scenene må være opprettet i ETS på 
forhånd! 

 

Opprette scene 

I listen nedenfor vises alle komponentene som er blitt tilordnet scener. 
  

 

Fig. 106: Scene inntastingsfelt 

1. I feltet "Navn" legger du inn et navn på scenen som skal opprettes. 
  

 

Fig. 107: Scenebestanddeler 

2. I listen kan du nå filtrere etter bestemte kriterier. 

Ved "Velg gruppeadresse" vises f.eks. bare gruppeadressene for scener. 

3. Nå kan enkelte scenebestanddeler aktiveres og deaktiveres. 

Deaktiverte scenebestanddeler er ikke lenger bestanddel av scenen. Når funksjonen "Velg alle" 
blir brukt, kan f.eks. også alle bestanddeler bli aktivert på en gang. 
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4. Man kan også slette scenebestanddeler ved hjelp av søppelbøttesymbolet. 

5. Lagre tilpasningene med knappen "Bruk endringer". 

6. For denne scenen blir deretter de aktiverte scenebestanddelene vist tilsvarende. 

7. Med "+" kan nå flere scener opprettes etter samme skjema. 

 

Tilpasse scene 

1. Velg scenen som skal tilpasses ved hjelp av pilen. 

2. For denne scenen blir nå scenebestanddelene vist tilsvarende. 

3. I listen kan du nå filtrere etter bestemte kriterier. Ved "Velg gruppeadresse" vises f.eks. bare 
gruppeadressene for scener. 

4. Nå kan enkelte scenebestanddeler aktiveres og deaktiveres. Deaktiverte scenebestanddeler 
er ikke lenger bestanddel av scenen. Når funksjonen "Velg alle" blir brukt, kan f.eks. også 
alle bestanddeler bli aktivert på en gang. 

5. Man kan også slette scenebestanddeler ved hjelp av søppelbøttesymbolet. 

6. Lagre tilpasningene med knappen "Bruk endringer". 

 

Slette scene fullstendig 

1. Velg scenen som skal slettes ved hjelp av pilen. 

2. Slett scenen ved hjelp av søppelbøttesymbolet. 

3. Lagre tilpasningene med knappen "Bruk endringer". 
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8.9.4 Valgfri oppretting av tidsprogrammer (tidsur)  

I "Tidsur" kan man opprette og administrere tidsprogrammer. 
 

 

Anvisning 
Tidsprogrammene kan også opprettes og tilpasses i appen! 

 

Opprette tidsprogram 
 

 

Fig. 108: Tidsur 

I det følgende avsnittet blir innstillingsmulighetene for tidsprogrammene beskrevet: 

■ Navn: Legg inn et navn på tidsprogrammet som skal opprettes. 
■ Aktiv: Her kan tidsprogrammet deaktiveres eller aktiveres. Med pilen kan man velge om 

tidsprogrammet skal deaktiveres/aktiveres via et objekt (f.eks. ved å bruke en 
bryter) eller manuelt. Hvis verdien "0" sendes fra et objekt, blir funksjonen 
deaktivert. Hvis en annen verdi blir sendt, aktiveres funksjonen. Funksjonen "Verdi 
invertert" snur denne funksjonen tilsvarende. 

■ År: Bestemme om tidsprogrammet skal gå hvert år eller bare bestemte år. 
■ Måned: Bestemme om tidsprogrammet skal gå hver måned eller bare bestemte år. 
■ Dag: Bestemme om tidsprogrammet skal gå på en bestemt ukedag. 
■ Daglig: Programmet går hver dag. Alle ukedager er valgt ut automatisk. 
■ Ukedag: Bestemme om tidsprogrammet skal gå på en bestemt ukedag. Flere ukedager kan 

velges sammen.  
■ På: Bestemme når tidsprogrammet skal starte, f.eks. på et bestemt klokkeslett. Man kan 

bl.a. bestemme hvilken time og hvilket minutt starten skal skje. Man kan også 
bestemme om starten skal skje "Hver time" eller "Hvert minutt". Start kan også skje 
ved soloppgang eller solnedgang (astrofunksjon). Starttidene kan tilpasses (f.eks. 
en time tidligere). 

■ Handling: Bestemme hvilken handling som skal utløses når tidsprogrammet starter. Følgende 
alternativer kan bli bestemt: 

 – Dato/Klokkeslett blir sendt 

 – En scene kan velges 

 – Gruppeadresse 
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Flere innstillinger kan gjøres iht. den valgte handlingen (f.eks. På eller Av). 

1. Til slutt blir tidsprogrammet lagre med "På"-knappen. 

Tidsprogrammet vises i oversiktslisten.  

Med "+" kan man opprette flere tidsprogrammer. 

 

Tilpasse tidsprogram 

Tidsprogrammene kan velges i oversiktslisten og tilpasses tilsvarende.  

Følgende tilpasninger er direkte gjennomførbare i oversiktslisten: 

– Deaktivering/Aktivering 

– Tilpasning av starttidene (også for soloppgang eller solnedgang) 

– Valg av ukedager 

Tidsprogrammet åpnes med verktøysymbolet og tilpasninger foretas. 

1. Til slutt blir tidsprogrammet lagre med "På"-knappen. 

Slette tidsprogram 

Tidsprogrammene kan velges i oversiktslisten og slettes ved hjelp av søppelbøttesymbolet.  
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8.9.5 Proxy-innstillinger – Internettforbindelse (porttilordning)  

I "Innstillinger"– Basis" kan proxy-innstillingene endres. 
  

 

Merk 
Proxy-innstillingene skal kun tilpasses hvis det er absolutt nødvendig! 

 
  

 

Fig. 109: Nettverksinnstillinger 

DHCP-funksjonen kan deaktiveres/aktiveres her. I tillegg kan det også gjøres utvidede 
nettverksinnstillinger. Her kan det f.eks. tilordnes en annen port. Porten "2199" er den sikre 
bruksporten for å koble apparatet til internett. Apparatet kan også betjenes via internett. Porten 
er allerede gitt på forhånd. Tilpasningene må lagres med knappen "Bruk". 

HTTPS-tilgang for lokale innstillinger 

I tillegg til HTTP (port 80 og 8000) er også HTTPS tilgjengelig. Ved start etter en oppdatering 
oppretter enheten automatisk et selvsignert sertifikat og stiller tilgangen til HTTPS 
(standardport 443). Før tilgangen blir tillatt, må det selvsignerte sertifikatet i de fleste nettlesere 
aksepteres manuelt.  

Via "Utvidete nettverksinnstillinger" kan brukeren stille inn hvorvidt bare HTTP, HTTPS eller 
begge protokollene skal brukes.  
 

 

Fig. 110: Utvidede nettverksinnstillinger 

Deaktivering av HTTP deaktiverer også den sekundære HTT-porten (standardport 8000). 
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HTTP-portoverføringen (8001) blir ikke påvirket av denne funksjonen, og består. Også HTTPS-
porten kan endres. 

Brukeren kan laste ned den offentlige delen av HTTPS-sertifikatet for å importere den manuelt 
til en nettleser eller et operativsystem. Dessuten kan HTTPS-sertifikatet også fjernes. Det fører 
til at tilgangen igjen fungerer over HTTP. Brukeren kan da opprette et nytt HTTPS-sertifikat. 

 
 

8.9.6 Tilkobling uPnP-apparater  

I "Innstillinger – Protokoller" kan funksjonen "uPnP" deaktiveres/aktiveres. Når funksjonen er 
aktivert, blir uPnP-apparater funnet automatisk i nettverket. De kan deretter tilordnes i 
funksjoner til Busch-ControlTouch®. 
 

 

Fig. 111: Innstillinger protokoller 
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8.9.7 Tilpasning KNX-innstillinger  

I "Innstillinger" – Protokoller" kan KNX-innstillingene tilpasses. 
  

 

Fig. 112: KNX-innstilling 

Følgende innstillinger kan utføres: 

■ KNX-protokoll: Deaktivering/aktivering mulig. Ved aktivering blir protokolltrafikken 
også vist under "Køer". 

■ Fysisk adresse KNX: Dette viser den aktuelle fysiske adressen til apparatet. Under 
denne adressen er apparatet integrert i KNX-bussystemet. 

■ Tilkoblingsmetode: Her kan man bestemme tilkoblingsmetoden. 
■ Listeport: Her vises listeporten for KNXnet/IP-Tunneling. Denne kan 

tilpasses tilsvarende. Fra appen kan KNX-grensesnittet også frigis 
uten at man behøver å bruke en VPN-tunnel. 

1. Til slutt blir tilpasningene lagret med "Bruk"-knappen. 
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8.9.8 Brukerprotokoller  

I "Innstillinger protokoller" kan man deaktivere/aktivere brukerprotokoller. Ved aktivering blir 
protokolltrafikken også vist under "Køer". 
 

 

Fig. 113: Brukerprotokoll 

1. Til slutt blir tilpasningene lagret med "Bruk"-knappen. 
 

 

Merk 
Protokollvinduet (se under "Status") blir oppdatert annethvert sekund. I tillegg 
vises to knapper som den atomatiske oppdateringen kan avbrytes eller tas opp 
igjen med. 

 
 

8.9.9 Endre passord  

I "Innstillinger – Protokoller" kan også brukernavnet og passordet tilpasses senere. 
 

 

Fig. 114: Brukernavn og passord  

1. Til slutt blir tilpasningene lagret med "Bruk"-knappen. 

 

8.9.10 Tildele autorisasjon  

I "Innstillinger – Protokoller" kan en autorisasjon for ny tilgang fra myABB Living Space® til 
apparatet skje. Dette er kun synlig i en fagkunde-tilgang og kan frikobles. Vanligvis skjer 
autorisasjonen for tilgangen automatisk når apparatet settes i gang. Det kan imidlertid hende at 
apparatet ble avregistrert. Da må en ny autorisasjon skje. 

1. Til slutt må funksjonen frigis med knappen "Autoriser". 
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8.9.11 Konfigurasjon Philips Hue  

I "Innstillinger – Protokoller" kan en konfigurasjon med Philips Hue utføres. 
 

 

Fig. 115: Innstilling protokoller 

1. Legg inn IP-adressen til Hue Bridge. 
 

 

 

[1] Tast 

Fig. 116: Tast Phillips HUE 

2. Trykk deretter på tasten til Hue Bridge. 

3. Deretter må "Bruk"-knappen trykkes.  
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Man må være oppmerksom på følgende konfigurasjonsinformasjon: 

■ Alle Hue-komponenter må være korrekt konfigurert på forhånd via Hue-systemet. 

■ En Hue-komponent må avbilde både en sendende gruppeadresse og en 
statusgruppeadresse. Dette gjøres iht. følgende skjema: 

"HUE:" etterfulgt av lampenummeret, a "/" og ønsket kommando. 

Eksempel: "HUE:1/S" for å slå lampen 1 på/av. 

Følgende kommandoer er tilgjengelige: 
 

Bryter S Slå på/av 

RGB-belysning R Rød 

RGB-belysning G Grønt 

RGB-belysning B Blå 

Dimmer HUE Hue (farge) 

Dimmer SAT Fargemetning 

Dimmer BIR Lysstyrke 

Dimmer CT Fargetemperatur 

Tab.4: Kommandoer Phillips HUE 

Dermed kan kommandoen "RGB-belysning" brukes, slik at en bestemt farge på Hue-lampen 
vises. Dette kan også gjøres med to separate dimmere ved hjelp av "Hue" og "Fargemetning". 
Fargetemperaturen kan brukes for å påvirke "varmen" i det hvite lyset. 

 
 

8.9.12 Vise eksisterende skripter  

I "Skripter" kan man se på skriptene som finnes. Fra oversiktslisten kan skriptene også 
deaktiveres/aktiveres. I tillegg vises statusen. 

 

8.9.13 Vise eksisterende alarmmeldinger  

I "Alarmmeldinger" kan man se på alarmmeldingene som finnes. Fra oversiktslisten kan 
alarmmeldingene også deaktiveres/aktiveres. I tillegg kan betingelsene simuleres. Dermed kan 
alarmmeldingen testes. 
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8.9.14 Starte apparatet på nytt  
 

 

Fig. 117: Starte apparatet på nytt 

I "Innstillinger – System" kan man starte apparatet på nytt. 

 

8.9.15 Tilbakestille til fabrikkinnstillinger  
 

 

Fig. 118: Fabrikkinnstillinger 

I "Innstillinger – System" kan apparatet tilbakestilles til fabrikkinnstillingene. 

Tilstedeværelsessimuleringsdataene og -innstillingene finnes også i .xec-eksportfilen. Når en 
enhet tilbakestilles til fabrikkinnstillingene og .xec-filen deretter lastes inn, lastes også 
tilstedeværelsessimueringsdataene inn. Det gjelder også for telegrammer som er tatt opp, samt 
komponenter som er valgt ut for opptaket.  

 
 

8.9.16 Aktivere remote-tilgang (fjerntilgang) via myABB Living Space®  
 

 

Merk 
Kan benyttes uten port-videresending eller VPN. 

 

En registrering er nødvendig for aktiveringen. Registrer deg for tjenesten (registrering via 
myABB Living Space®) før aktivering på enheten og i appen.  

For aktivering av remote-tilgang finnes det tre viktige innstillinger. 
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Gå først inn i selve enheten via de lokale webinnstillingene på siden "Basis". Bla nedover til 
området "Tilgang". Der finnes det to alternativer. Det første aktiverer den generelle 
fjerntilgangen til enheten. Aktiver denne funksjonen. Med det andre alternativet kan du tillate 
eller begrense fjerntilgang til IP.kameraet, Her finnes det tre alternativer: 

– Nei (ingen tilgang) 

– Ja til alle (tillat tilgang til alle kameraer)  

– Ja til utvalgte (hvis denne funksjonen velges, kan du velge de aktuelle kameraene i en liste 
lenger ned)  

 

 

Merk 
For denne remote-tilgangen aksepteres følgende oppføringer: 
– Fullstendig DDNS-navn (inkl. suffiks) 
– Core DDNS-navn (første del frem til komma) 
– Serienummer (bare numerisk) 
– Serienummer (med skilleteg) 

 
 

8.9.17 Tilstedeværelsessimulering - selvlæringsfunksjon   

På siden "Tilstedeværelsessimulering" kan simuleringsstatus endres (via knappen: 
Gjengivelse/Opptak/Stopp). 

Andre funksjoner: 

■ Antall opptatte telegrammer per dag blir vist. 

■ I tillegg kan opptatte telegrammer eksporteres (.csv-format) og opptatte telegrammer 
fjernes. 

■ Man kan her velge hvilke komponenter som skal tas opp. Her blir alle KNX-komponentene 
vist. Det gjelder også for slike komponenter som er tilgengelige for scener og tidsbrytere. 

Hvis en komponent fjernes fra utvalget, blir alle opptatte instanser fjernet. 

Endringer i tilstedeværelsessimuleringen må bekreftes via knappen "Lagre". 
 

 

Fig. 119: Tilstedeværelsessimulering 

 

Merk 
■ Brukeren kan legge komponenter (gruppeadresser) til i 

tilstedeværelsessimuleringen. Det gjøres på konfigurasjonssiden for 
prosjektet (innstillinger tilstedeværelsessimulering). Komponentene skal først 
spilles inn, og aspilles på et senere tidspunkt. Standardmessig er det ikke 
lagt til noen komponenter her, og status for tilstedeværelsessimuleringen blir 
stoppet. 

■ Telegrammer blir tatt opp inntil én gang per minutt per komponent (siste 
opptaksinstans) og lagret for hver ukedag. Dersom det ennå ikke foreligger 
noen opptak, overtas det første opptaket for alle ytterligere ukedager. De 
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aktuelle opptakene blir da overskrevet av opptak av nyere dato. På denne 
måten kan en konsistent gjengivelse for hver dag gjennomføres etter bare 
24 timer. 

■ Ingen telegrammer kan tas opp under avspillingen.  
■ Maksimalt 8000 telegrammer kan tas opp. 
■ Status for tilstedeværelsessimuleringen kan også endres via en tidsbryter 

eller ved hjelp av et skript. 
■ Tilstedeværelsessimuleringen kan også styres vie en app. 

 
 

8.10 Installasjon og innstilling av appen  

Hjemautomasjonssystemet styres direkte via appen. Via dette blir f.eks. lamper slått av og på 
manuelt.  
 

 

Anvisning 
■ Når apparatet er integrert i det lokale nettverket, er ikke internettforbindelse 

nødvendig for betjening via appen. Dette er kun nødvendig når sluttenheten 
med appen befinner seg utenfor det lokale nettverket.  

■ Betjening ved hjelp av appen se kapittel „Betjening av systemet via appen“ 
på side 21. 

 

8.10.1 Installasjonsprosedyre  

1. Last ned appen til den mobile sluttenheten fra Store-en. 

2. Etter vellykket installasjon vises ikonet for appen på skrivebordet til sluttenheten. 

 

8.10.2 Velkomstskjerm etter installering  

Når det ennå ikke er opprettet en konto og ingen profil er lastet inn, viser Busch-ControlTouch®-
velkomstskjermen i stedet en tom profil. 

Fra denne skjermsiden får du direkte tilgang til følgende funksjoner: 

– Start demo 

– Åpne brukerkontoinnstillinger  

– Åpne QR-kodeskanner 

 
 

8.10.3 Innstillinger  
 

 

Merk 
Apparatet må være tatt i bruk og være integrert i nettverket. For å få tilgang må 
man ha internettforbindelse. 

Som regel skjer forbindelsen til apparatet automatisk. Man får spørsmål om hvilken profil som 
skal brukes. Ellers må forbindelsesparameterne føres inn. I de følgende arbeidstrinnene blir det 
beskrevet hvordan forbindelsesparameterne kan legges inn manuelt.  
 

 

Merk 
Forbindelsesparameterne kan også leses inn direkte i appen ved hjelp av QR-
kodene fra konfigurasjonssiden (se kapittel „Innlesing av konfigurasjonen i 
Busch-ControlTouch®“ på side 115). 
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1. Åpne appen.  

2. Trykk på verktøysymbolet. Følgende vindu åpnes: 
  

 

 

 

 

3. Trykk på "Innstillinger". Følgende vindu åpnes: 
  

 

 

 

 

4. Aktiver "Flere konfigurasjoner" slik at inntil 5 kontoer (konfigurasjoner) kan velges. Dermed 
kan f.eks., inntil 5 apparater betjenes via appen. Apparatene er som eksempel i 5 
forskjellige bygninger. 
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5. Nå velger du kontoen. Du har flere muligheter: 

■ Velg ved å bla fra høyre mot venstre (fra menysiden "Konfigurasjon") 

■ Legg inn navn i feltet "Kontonavn" → her vises også den valgte kontoen. 

■ Velg fra "Konto" (se følgende figur). Her må innleggingene bekreftes med avkryssing. 
 

 

Merk 
Fra Konto kan også flere forbindelsesparametere (tilgangsdata) tilpasses 
manuelt. 

 

 

 

 

 

 

6. Nå velger du profilen. Klikk / Trykk på "Profil". 

7. Nå bestemmer du en profil som appen skal overføre. Her må angivelsene bekreftes med 
avkryssing. 

8. Nå laster du konfigurasjonsprofilen (→ "Last konfigurasjonsprofil") 
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Andre innstillinger: PIN 

Fra "PIN" kan man bestemme om det skal legges inn et passord for å tilpasse funksjonene i 
appen. Følgende vindu åpnes:  
 

 

 

 

 

1. Legg inn en PIN-kode.  

2. Bestem i tillegg hvilke funksjoner det er nødvendig å legge inn PIN-kode for. 

3. Her må innleggingene bekreftes med avkryssing. 

 

Andre innstillinger: PIN-meny 

Via "PIN-meny" kan man man legge inn en PIN-autentiserng for hovedkonfigurasjonsmenyen. 
Dersom man legger inn en generell PIN-kode, kan denne også aktiveres for hovedmenyen. 
Hvis en bruker forsøker å få tilgang til hovedmenyen for konfigurasjon, må PIN-koden oppgis. 

 

Andre innstillinger: Ekstern tilgang 

Fra "Ekstern tilgang" kan man bestemme om KNX-eksterntilgangen blir deaktivert/aktivert. Ved 
aktivering blir KNX-grensesnittet frigitt. Da er ikke VPN-tunnel nødvendig for fjernstyring. 
Frikoblingen for tilgang via appen foregår i 8 timer.  

 

Andre innstillinger: Remote-tilgang (fjerntilgang) via myABB Living Space® 

Etter at remote-tilgang er aktivert direkte i enheten, må den også aktiveres i appen. Bruk av 
remote-tilgangstjenesten kan gjøres via "Kontoinnstilinger". 
 

 

Merk 
Kan benyttes uten port-videresending eller VPN. 

Tigangen vises via sksymbolet. 
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Fig. 120: Remote-tilgang 

 
 

8.10.4 Forhåndsinnstillinger  

Fra "Forhåndsinnstillinger" kan innstillinger for visning og annen informasjon tilpasses. 

1. Åpne appen.  

2. Klikk / Trykk på verktøysymbolet. Følgende vindu åpnes: 
  

 

 

 

 

3. Klikk / Trykk på "Forhåndsinnstillinger". Følgende vindu åpnes: 
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4. Følgende innstillinger kan gjøres for visning (tilpasninger blir overført umiddelbart!): 

■ Oppstilling: Her bestemmer man om oppstillingen av appen er vannrett eller 
loddrett. 

■ Sideskalering: Her bestemmer man i hvilken skalering appen vises (0,8 – 1,6 er 
mulig). 

■ Vise statusliste: Ved aktivering blir statuslisten til operativsystemet vist av 
sluttenheten (f.eks., tidsindikering, batteristatus osv.) 

5. Følgende tilleggsspesifikasjoner kan gjøres (tilpasninger blir gjort umiddelbart!): 

■ Lagre 
sceneforhåndsvisnings-
innstillinger: 

Når denne spesifikasjonen er aktivert, vises sceneforhåndsvisnings-
innstillingene (f.eks. aktivering og deaktivering av 
scenebestanddeler) som er blitt brukt ved den siste framhentingen 
av scenen. Dermed blir status til scenen markert. Hvis denne 
spesifikasjonen er deaktivert, kan en manuell aktivering skje når 
man henter fram scenen. 

■ Registrering av 
tilstedeværelse i 
bakgrunnen: 

Når denne spesifikasjonen er aktivert, kontrollerer appen om 
sluttenheten befinner seg i området til det lokale nettverket eller 
ikke. Dermed blir funksjonen "Tilstedeværelsesmelding" støttet 
bedre, da forespørselen skjer oftere og i bakgrunnen. Dermed blir 
funksjonen bedre utført. Samtidig blir det brukt mindre energi 

 

  



 

Igangsetting
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8.10.5 Scener  
 

 

Anvisning 
Tilgang kan være sikret ved innlegging av PIN-kode (se kapittel „Innstillinger“ på 
side 131). 

 

Sluttkunden kan utløse en hel rekke med handlinger via scenene, ved at f.eks. bare en bryter 
blir trykket en gang. Sluttkunden kan selv sammenstille og tilpasse scenene i appen. Til dette 
må installatøren (fagkunde) på forhånd opprette en basis for scener, hvor Busch-ControlTouch® 
(bygningsautomasjonssystem) reagerer tilsvarende. 

 

1. Åpne appen.  

2. Trykk på verktøysymbolet. Følgende vindu åpnes: 
  

 

 

 

 
 

Legg til scene 

1. Trykk på "Scener".  

2. Trykk på "Legg til scene".  

3. Tildel et navn. 

4. Legge til scenebestanddeler 

5. Trykk deretter på "Legg til funksjon".  

6. Velg en scenebestanddel fra listen. 

I oversiktslisten over scenene kan scenebestanddelene som er lagt til, nå deaktiveres/aktiveres 
ved å trykke direkte på dem. 

 

I: Aktivert 

O: Deaktivert 

 



 

Igangsetting
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Tilpasse scene 

1. For å endre navnet trykker du direkte på navnet til scenen. 

Nå kan navnet endres. 

 

2. For å deaktivere/aktivere scenebestanddeler må du velge respektive scene 

Nå kan scenebestanddelene deaktiveres/aktiveres ved å trykke direkte på dem  
 

I: Aktivert 

O: Deaktivert 

 

1. For å legge til scenebestanddeler velger du respektive scene  

2. Trykk deretter på "Legg til funksjon".  

3. Velg en scenebestanddel fra listen. 

I oversiktslisten over scenene kan scenebestanddelene som er lagt til, nå deaktiveres/aktiveres 
ved å trykke direkte på dem 

 

I: Aktivert 

O: Deaktivert 

 

Slette scene fullstendig 

Sletting er kun mulig når ingen gruppeadresser er tilgjengelige!  

1. Sveip fra høyre mot venstre over sceneoppføringen i listen. 

"Slett" vises.  

2. Trykk på denne knappen. 

Scenen blir slettet. 

 
 

Andre funksjoner 

1. For Live-forhåndsvisning må du velge respektive scene. 

2. Trykk deretter på "Live-forhåndsvisning". 

Det blir satt en hake. Deretter kan scenen hentes fram ved å bruke visningen (knapp). Scenen 
blir deretter spilt av direkte for testformål. 

 

1. Trykk på Last funksjoner 

Dermed blir de tilpassede eller opprettede scenene og deres bestanddeler lastet fra appen til 
apparatet. 

  



 

Igangsetting
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Innlæringsfunksjon 

Vanligvis kan en scene endres via innstillingsmenyen. Med innlæringsfunksjonen (sending av et 
KNX-innlæringstelegram) kan den aktuelle scenen oppdateres via den vanlige visualiseringen. 

Ved en langt trykk på et sceneelement i visualiseringen blir brukeren spurt om scenen skal 
oppdateres med de nåværende verdiene. Ved bekreftelse blir alle gruppeadresser/komponenter 
som nå er del av scenen oppdatert med den aktuelle innstillingen. 
 

 

Merk 
uPnP/TCP-kommandoer og utførte skript blir ikke oppdatert med denne 
handlingen. 

 
 

8.10.6 Tidsur – Tidsprogrammer  
 

 

Anvisning 
Tilgang kan være sikret ved innlegging av PIN-kode (se kapittel „Innstillinger“ på 
side 131). 

 

Herfra kan tidsprogrammer bli opprettet og administrert. 

1. Åpne appen.  

2. Trykk på verktøysymbolet. Følgende vindu åpnes: 
  

 

 

 

 

1. Trykk på "Tidsur".  

I vinduet vises alle eksisterende tidsprogrammer. 

Fargen på skriften indikerer om tidsprogrammet er aktivert eller deaktivert: 

Rød Deaktivert 

Grønt aktiv 
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Legge til tidsprogram 

1. Klikk / Trykk på "Legg til tidsur".  

Tidsprogrammet kan opprettes i vinduet. 

Innstillingsmulighetene er som beskrevet i Kapittel 8.9.4 „Valgfri oppretting av tidsprogrammer 
(tidsur)“ på side 121. 

 

Tilpasse tidsprogram 

1. Velg respektive tidsprogram. 

Tidsprogrammet kan tilpasses i vinduet.  

Innstillingsmulighetene er som beskrevet i Kapittel 8.9.4 „Valgfri oppretting av tidsprogrammer 
(tidsur)“ på side 121. 

 

Slette tidsprogram 

1. Sveip fra høyre mot venstre over tidsprogramoppføringen i listen. 

"Slett" vises.  

2. Trykk på denne knappen. 

Tidsprogrammet blir slettet. 

  



 

Igangsetting
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8.10.7 Alarmliste  
 

 

Anvisning 
Tilgang kan være sikret ved innlegging av PIN-kode (se kapittel „Innstillinger“ på 
side 131). 

1. Åpne appen.  

2. Trykk på verktøysymbolet. Følgende vindu åpnes: 
  

 

 

 

 

 

1. Trykk på "Alarmliste" for å åpne alarmlisten. 

I vinduet vises alle meldte alarmmeldinger.  
 

 

Anvisning 
Hele listen kan slettes. 

 

  



 

Igangsetting
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8.10.8 Laste konfigurasjonsprofil  

1. Åpne appen.  

2. Trykk på verktøysymbolet. Følgende vindu åpnes: 
  

 

 

 

 

3. Nå laster du konfigurasjonsprofilen (→ "Last konfigurasjonsprofil") 
 

 

Merk 
Profilen kan oppdateres til enhver tid ved å trekke menyvisnngen nedover. 

 

 

Fig. 121: Trekk siden nedover 

 
 

8.10.9 QR-kodeskanner  

Funksjonen "QR-skanner" kan åpnes via konfigurasjonsmenyen. Med denne funksjonen kan 
brukere skanne inn en Controlouch-konfigurasjons-QR-kode for innstilling av en konto. Etter 
skanningen bes det om et passord, og skjermsiden for brukerkontoinnstillinger vises.  

1. Åpne appen. 

2. Trykk på verktøysymbolet. 

3. Trykk på "QR-skanner". Den opprettede QR-kodenkan skannes inn. 



 

Igangsetting
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8.10.10 Informasjon om personvern 

1. Åpne appen.  

2. Trykk på verktøysymbolet. Følgende vindu åpnes: 
  

 

 

 

 

 

1. Trykk på "Over". 

I vinduet vises informasjon om personvern. 

 

  



 

Igangsetting
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8.10.11 Tilstedeværelsessimulering 
 

 

Merk 
Tilgang kan være sikret ved innlegging av PIN-kode (se kapittel „Innstillinger“ på 
side 131). 

 

I menyen "Tilstedeværelsessimulering" kan brukeren føye til 
tilstedeværelsessimuleringskomponenter (gruppeadresser), som senere skal tas opp og 
avspilles. Her blir alle scener og tidsbryter-tilgjengelige KNX-komponenter vist. 

1. Åpne appen. 

2. Trykk på verktøysymbolet. 

3. Trykk på "Tilstedeværelsessimulering".  

Komponentene for tilstedeværelsessimuleringen vises. 

Hvis en komponent fjernes fra utvalget (sveip til venstre og trykk for å fjerne), blir alle opptatte 
instanser fjernet fra denne komponenten. Endringer i tilstedeværelsessimuleringen må 
bekreftes via knappen "Lagre" i øvre høyre hjørne av skjermen.  

Helt øverst i tilstedeværelsessimueringsmenyen kan brukeren aktivere avspillingsfunksjonen. 
Ved å deaktivere avspilingsmodus går brukeren tilbake til forrige modus.  

Det finnes enten modusen "Opptak", eller modusen "Stoppet". 
 

 

Merk 
Vekslingen mellom "Opptak" og "Stoppet" kan gjøres ved direkte tilgang til 
enheten.  

Når brukeren åpner appen og tilstedeværelsessimuleringen står på "Avspilling", vises en 
infobeskjed. Brukeren kan avslutte avspillingen direkte via denne beskjeden.  

Status for simuleringen kan endres via en tidsbryter (se kapittel „Tilstedeværelsessimulering - 
selvlæringsfunksjon“ på side 130). 

 
 

8.11 Installasjon og innstilling av appen for Apple Watch  

Den direkte styringen av hjemautomatiseringssystemet skjer via appen. Lamper f.eks. slås av 
eller på med denne. Bare de menysidene og sidene som er aktivert for Apple Watch vises i 
appen. 
 

 

Anvisning 
■ I tillegg må Busch-ControlTouch®-appen være installert f.eks. på en 

smarttelefon. Denne appen oppretter forbindelsen mellom Busch-
ControlTouch® og appen for Apple Watch. Profilene lastes inn i appen og 
herfra til appen for Apple Watch. 

■ Når forbindelsen mellom appen på Apple Watch og smarttelefonen blir brutt, 
tar det et par sekunder før dette vises. Det samme gjelder når forbindelsen 
gjenopprettes. 

■ Følg angivelsene for installasjon og innstilling av appen f.eks. på en 
smarttelefon fra Kapittel 8.10 „Installasjon og innstilling av appen“ på 
side 131. 

   



 

Igangsetting
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8.11.1.1 Installasjonsprosedyre 

1. Last ned appen fra App Store til smarttelefonen. 

2. Etter vellykket installasjon vises ikonet for appen på skrivebordet til Apple Watch. 
 

8.11.1.2 Forhåndsinnstillinger i profilen 

For at enhetene som er integrert i KNX-bussystemet i tillegg også skal kunne betjenes direkte 
via appen for Apple Watch, må de ønskede funksjonene for Apple Watch være aktivert i profilen 
(standardinnstilling). Dette gir bedre oversikt på Apple Watch. Slik kan man bestemme at ikke 
alle funksjoner skal vises. 
 

 

Anvisning 
Følg de generelle angivelsene for profilinnstillingene fra Kapittel 8.6 „Opprette en 
profil“ på side 63. 

Menysider og sider kan vises på Apple Watch, og aktiveres for dette. Aktiver 
avkrysningsboksen "Vis på Apple Watch" (se følgende illustrasjon). 
 

 

Fig. 122: Innstilling Apple Watch 
 

 

Anvisning 
Denne funksjoner er alltid aktivert i grunninnstillingen. 

 

8.11.1.3 Overføring av profiler 

Etter at en profil er lastet inn i appen til en smarttelefon (for eksempel) (se kapittel 8.10.3 
„Innstillinger“ på side 131), er den tilgjengelig i denne appen med en gang.  

Gå fram på følgende måte for å overføre profilen fra denne appen til appen på Apple Watch: 

1. Velg den aktuelle profilen i appen på smarttelefonen (for eksempel). 

2. Åpne startsiden (navigasjonssiden) i appen for Apple Watch. 

3. Med et langt trykk på tasten overføres profilen eller den lastes inn på nytt. 

Apparatene som er integrert i KNX-bussystemet kan nå også betjenes direkte via appen for 
Apple Watch. De ønskede funksjonene for Apple Watch må være aktivert i profilen. 

  



 

Igangsetting
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8.11.2 Apple Watch-komplikasjoner (hurtigstart)  

For Apple Watch kan det opprettes en komplikasjon som senere kan føyes til i sifferarket. 
Komplikasjonen har samme symbol som i appen (i svart og hvitt). Ved å trykke på symbolet, 
startes klokke-appen. 
 

 

Merk 
Innstillingene gjøres i Apple Watch via menyen "Komplikasjoner"). 

 
 

8.12 Slette apparat  
 

 

Merk 
Vær oppmerksom på at det ved tilpasninger av et apparat alltid må være tilgang 
via myABB Living Space®. Åpne applikasjonen "Busch-ControlTouch" (Bane: 
Startside -> Service & Tools -> myABB Living Space®-> Mine installasjoner -> 
Busch-ControlTouch®). 
Ved flere apparater velger du respektive apparat fra listen. Apparatet kan slettes 
fra fanen "Apparater". For å gjøre dette må man bruke søppelbøttesymbolet. 

 

 

Merk 
Profilene kan bli opprettholdt, og dermed tilordnes andre apparater.  

 

 

Merk 
Når en enhet er avmeldt via direkte tilgang, men fortsatt vises ved myABB Living 
Space®, kan enheten avmeldes automatisk ved å klikke på lenken "ÅPNE" i 
løpet av myABB Living Space® myABB Living Space®. 
Dermed er begge omgivelser synkrone igjen. 

 

  



 

Oppdateringsmuligheter
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9 Oppdateringsmuligheter 

9.1 Oppdatering av fastvare  
 

 

Anvisning 
Til dette trenger man direkte tilgang til apparatet (se kapittel „Innstillinger i 
apparatet (direkte adgang)“ på side 116).  

 

Fra "Innstillinger – System" kan man oppdatere fastvaren. 
  

 

Fig. 123: Oppdatering av fastvare 

1. Trykk på "Søk"-knappen. 

Søkingen starter. 

Når en oppdatering er på plass, blir denne filen nå lastet automatisk inn i apparatet. 

Deretter blir apparatet automatisk startet på nytt. 

 

  



 

Vedlikehold
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10 Vedlikehold 

Apparatet er vedlikeholdsfritt. Ved skader, f.eks. under transport eller lagring, må det ikke 
utføres noen form for reparasjon. Hvis apparatet åpnes, opphører garantien. 

Påse at apparatet er tilgjengelig for drift, kontroll, inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner (iht. 
DIN VDE 0100-520). 

 

10.1 Rengjøring 

Rengjør en skitten enhet med en myk, tørr klut. 

– Hvis dette ikke er tilstrekkelig, kan du fukte kluten litt med en såpeløsning. 

 

  



 

Indeks
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Et selskap i ABB-gruppen 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Postboks 
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
 
www.BUSCH-JAEGER.com 
info.bje@de.abb.com 
 
Sentral kundeservice: 
Tlf.: +49 2351 956-1600  
Faks: +49 2351 956-1700  
 

   Merk 
Vi forbeholder oss retten til å foreta 
endringer i innholdet i disse 
dokumentene uten varsel. 
Ved bestillinger gjelder avtalt 
informasjon. ABB tar intet ansvar for 
eventuelle feil eller ufullstendigheter 
i dette dokumentet. 
 
Vi forbeholder oss alle rettigheter til 
dette dokumentet inklusive innhold 
og bilder. Mangfoldiggjøring eller 
offentliggjøring av innholdet overfor 
tredjeperson, også delvis, er forbudt 
uten skriftlig tillatelse fra ABB. 
 

 

K
N

X
 t

e
kn

is
k 

h
å

n
d

b
o

k 
 2

C
K

A
0

0
2

3
7

3
B

8
9

0
3

 

 
 

 
 

 
 
 
Philips og Hue er varemerker som eies av Philips Electronics N.V. 
Apple Store, iPhone, iPad iPod touch og Apple Watch er varemerker som 
eies av Apple Inc, som er registrert i USA og andre land. 
Google Store og Android er et varemerke som eies av Google Inc. 
 

    

 

 

 

Copyright© 2017 Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Alle rettigheter forbeholdt 


