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In dit hoofdstuk kan je alle informatie terugvinden om een  
OpenMotics installatie correct voor te bereiden, gaande van het 
OpenMotics basisprincipe, tot systeemlimieten en bekabeling.



Indien jouw OpenMotics systeem nog geïnstalleerd moet worden of je wenst modules toe te  
voegen aan je bestaande installatie, kan je in dit document alle nodige informatie vinden om de 
installatie tot een goed einde te brengen. 

Let wel, elke nieuwe installatie of aanpassing aan een installatie moet worden uitgevoerd door een 
erkend installateur en volgens de plaatselijk geldende voorschriften en regelgeving.

Heb je vragen na het lezen van dit document? Contacteer ons via support@openmotics.com voor 
verdere info of hulp.

OpenMotics is een bekabeld en modulair bussysteem dat bestaat uit verschillende modules.
Deze modules worden typisch zowel geplaatst: 

• in het elektrisch bord op een DIN-rail (opbouw)
• doorheen het gebouw achter drukknoppen of blindplaatjes (inbouw)

Elke installatie start met het “brain” of de centrale controller die alle andere modules aanstuurt en 
de verbinding maakt met het netwerk. Afhankelijk van de toepassing is er de keuze uit de  
OpenMotics Brain module of de Brain+ module.

Alle overige OpenMotics modules hebben elk een welbepaalde functie. Daarvoor beschikken ze 
over een aantal contacten om die functie uit te voeren. Vooraleer de modules correct te kunnen 
installeren en bekabelen, dient u het bekabelingsprincipe te begrijpen en de omvang (aantal  
modules) van de installatie te bepalen. 

Alle modules staan in verbinding met elkaar door middel van geschikte bekabeling. Er wordt in het 
systeem gebruik gemaakt van 2 verschillende bussen om de modules met elkaar te verbinden. 

• Systeem bus (voor de modules in het elektrisch bord)
• CAN bus (voor de modules doorheen het gebouw)

Het is steeds mogelijk een bestaande installatie uit te breiden met bijkomende modules zolang 
deze op een correcte wijze worden toegevoegd aan de desbetreffende bus.

1. Introductie

2. OpenMotics basisprincipe

3. Bekabeling
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De types bekabeling en adereind mogelijkheden van alle andere contacten en aansluitingen  
(verlichting, rolluiken, drukknoppen, etc.) kan je terugvinden in de technische fiches van de  
desbetreffende modules. Hou hierbij telkens rekening met de plaatselijk geldende voorschriften en 
regelgeving betreffende elektrische installaties.

3.1. Systeem bus (in het elektrisch bord) 

3.1.1. Beknopte info 

• Verbinding (data & voeding) tussen de OpenMotics modules in het elektrisch bord
• Exact 1 doorlopende bus per installatie
• Eerste en laatste module op de Systeem bus dienen getermineerd te worden:  

3.1.2. Specificaties & limieten 

• De totale maximum lengte van de buskabel die de OpenMotics modules onderling verbindt 
bedraagt 600m

• Type kabel: UTP Cat5e AWG23 solid copper wires of UTP Cat6 AWG23 solid copper wires
• Bij het gebruik van meerdere elektrische borden of langere bus kabels (20m+) dient er 

steeds een OpenMotics Bus Extender module te worden gebruikt alsook een extra 24VDC 
voeding.

• Max. bus belasting: 1,4A
• Wanneer de busbelasting van het aantal aangesloten modules boven de 1.4A gaat dient er 

een OpenMotics Bus Extender module en 24VDC voeding te worden bijgeplaatst.

3.2. CAN bus (in het gebouw) 

3.1.1. Beknopte info 

• De CAN bus verbindt alle CAN modules (bv. micro CAN modules) verspreid in het gebouw 
(achter drukknoppen, sensoren, etc.) met het systeem in het elektrisch bord. 

• Verbinding (data & voeding) van de micro CAN modules onderling en naar het elektrisch 
bord.

• Het is mogelijk om meerdere CAN bussen te voorzien in bijvoorbeeld een grote woning.
• Het is mogelijk om geen CAN bussen te hebben in een installatie.
• Eerste en laatste module op de CAN bus dienen getermineerd te worden.
• Er zijn 3 OpenMotics modules in het elektrisch bord waarop een CAN bus kan worden  

aangesloten: Brain+, Brain en CAN Control module.
 
3.1.2. Specificaties & limieten

• Max. # micro CAN modules (OM-MICROCAN) per CAN Bus: 25
• Max. # externe CAN Bussen (dmv externe CAN Control modules) per installatie: 6
• Max. # micro CAN modules per OpenMotics installatie: 128
• Max. # micro CAN geïnitialiseerde inputs: 255
• Max. # CAN bussen die rechtstreeks kunnen aangesloten worden: 1
• Er mogen op de CAN bus geen aftakkingen of ‘stubs’ worden gebruikt. Alle micro CAN  

modules moeten in één lijn geplaatst worden.
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• Type kabel:
• Bus lengte <150m: EIB twisted of UTP Cat5+ (Cat6 of hoger is ook toegelaten)
• Bus lengte >150m: UTP Cat5+ (Cat6 of hoger is ook toegelaten)
• Max. lengte van de CAN Bus kabel: 150m

Het bepalen van het juiste aantal benodigde modules doen we op basis van de gewenste  
functionaliteiten in combinatie met het eendraadschema en/of situatieschema.

In dit hoofdstuk overlopen we hoe jij zelf kunt bepalen hoeveel en welke modules je nodig hebt. Dit 
doen we aan de hand van een gedetailleerd voorbeeld van een 2 slaapkamer appartement waarin 
verlichting (geschakeld & dimbaar), geschakelde stopcontacten, rolluiken en 4 verwarmingszones 
(inclusief warmtevraag contact) worden voorzien.

Een overzicht van alle OpenMotics modules en hun aansluitschema kan je in het laatste hoofdstuk 
van deze handleiding terugvinden.

4. Omvang van een installatie berekenen

Functie Aantal Subtotaal Type contact
Geschikte 

OpenMotics 
module(s)

Verlichting Geschakeld (aan/uit) Inkomhal & gang: 1

9 Relais Brain+ & Relay 
module

Toilet: 1

Technische ruimte: 1

Badkamer: 2

Keuken: 2

Terras: 1

Slaapkamer (2): 1

Dimbaar Zithoek: 1

3 0/1-10VDC Brain+ en 0/1-10V 
Control moduleEetplaats: 1

Slaapkamer (1): 1

Stopcontacten Geschakeld (aan/uit) Zithoek: 1
1 Relais Brain+ & Relay 

module

Rolluiken Geschakeld (op/neer) Leefruimte: 4 (2 motoren)

8 Relais Brain+ & Relay 
moduleSlaapkamer (1): 2 (1 motor)

Slaapkamer (2): 2 (1 motor)

Verwarming Warmtevraag contact 
(potentiaalvrij aan/uit) Technische ruimte: 1

1 Relais Brain+ & Relay 
module

Klimaatzones (230VAC 
aan/uit ventiel)

Leefruimte: 1

4 Relais Brain+ & Relay 
module

Badkamer: 1

Slaapkamer (1): 1

Slaapkamer (2): 1

4.1. Modules in het elektrisch bord
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Opmerking:

De relais uitgangen op zowel de Brain+ module als de Relay module hebben 1 gemeen-
schappelijke ingang/voeding per groep van 2 relais. 

Dat wil dus zeggen dat indien er voor bepaalde functionaliteiten een oneven aantal relais  
nodig is, het kan zijn dat het 2e relais in die groep ongebruikt blijft. In de praktijk wil dit 
zeggen dat je per functionaliteit het aantal nodige relais best afrondt naar het eerstvolgende 
even aantal.

Volgens bovenstaand principe moet het subtotaal van verschillende technieken (verlichting,  
stopcontacten, verwarming) in dit voorbeeld naar boven afgerond worden. In totaal hebben we 
volgend aantal contacten nodig:  

• Relaiscontacten: 10 + 2 + 8 + 2 + 4 = 26
• 0/1-10VDC contacten: 3

Als we de aantallen die nodig zijn voor deze installatie bekijken, dan hebben we volgende modules 
nodig: 

• 1x Brain+ module
• 2x Relay module
• 1x Voeding 24 VDC/30W 

De omvang van de installatie bedraagt in totaal 27 modulebreedtes: 

• 12 modulebreedtes (Brain+ module)
• 12 modulebreedtes (Relay modules)
• 3 modulebreedtes (voeding) 

Opmerking:

De 0/1-10VDC contacten op de Brain+ en 0/1-10V Control module dienen enkel als  
stuursignaal en kunnen niet gebruikt worden om rechtstreeks 230VAC op aan te sluiten! Er 
dient gebruik gemaakt te worden van een geschikt armatuur, externe dimmer of ander  
apparaat. Deze informatie kan je vinden in de technische fiches van de apparaten.
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Functie Drukknoplocatie
Geschikte 

OpenMotics 
module

Drukknoppen Inkomhal/gang: 1

micro CAN 
module

Toilet: 1

Technische ruimte: 0

Badkamer: 1

Keuken: 1

Zithoek: 1

Eetplaats: 1

Slaapkamer (1): 2

Slaapkamer (2): 1

Terras: 0
Bewegingssensoren Inkomhal/gang: 1 micro CAN 

module
Technische ruimte: 1

Sensoren Leefruimte: 1 Temperature & 
Humidity Sensor 
(aangesloten op 

micro CAN 
module in die 

ruimte)

Badkamer: 1

Slaapkamer (1): 1

Slaapkamer (2): 1

4.2.1. Standaard principe 

Alle drukknoppen, temperatuur- en vochtigheids-
sensoren in de installatie worden aangesloten 
op de micro CAN modules die verspreid over het 
gebouw in inbouwpotjes worden weggewerkt. Deze 
modules worden op hun beurt via de CAN bus met 
de rest van het systeem verbonden.

Elke micro CAN module beschikt over:

• 6x potentiaalvrije ingangen (drukknoppen,  
bewegingsmelders, etc.)

• 6x sturing feedback LED
• 1x aansluiting aansluiting sensor (temperatuur- 

en vochtigheid)

Om het aantal micro CAN modules te berekenen dienen we dus voor elke “drukknop locatie” 
(waar max. 6 drukknoppen zijn) 1 micro CAN module te voorzien. 

Bewegingsmelders met potentiaalvrije uitgang kunnen aangesloten worden op een van de 
ingangen van een micro CAN module. Voor de voeding van deze melder mag de CAN bus niet 
gebruikt worden. 

4.2.2. Optimalisatie (optioneel)

Op verschillende plaatsen zal er echter maar een enkele drukknop worden voorzien (gang, 
toilet, technische ruimte, etc.) en bovenstaande werkwijze zal resulteren in veel ongebruikte 
ingangen op micro CAN modules. Dit kan vermeden worden door individuele drukknoppen die 
zich dicht bij elkaar bevinden aan te sluiten op 1 centrale micro CAN module.

Indien je zelf wenst te optimaliseren, moet je wel rekening houden met volgende zaken:  

• Op locaties waar geen micro CAN module zal geplaatst worden dient geen CAN bus  
bekabeling te worden voorzien. Wel dienen deze in “ster” bekabeld te worden naar de  
centrale micro CAN module.

• Je houdt best minstens 1 ingang op de centrale micro CAN module vrij voor eventuele  
toekomstige uitbreidingen.

• Indien er in 1 van de ruimtes een temperatuur-/vochtigheidsmeting dient te gebeuren, moet 
de centrale micro CAN module in die ruimte worden geplaatst. Het is namelijk niet mogelijk 
de sensor te verlengen.

4.2. Modules doorheen het gebouw
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4.3. Systeemlimieten 

Voor grotere installaties dient er rekening gehouden te worden met enkele limieten voor zowel 
aantal modules als aantal ingangen/uitgangen:

• Uitgangen: max. 400 per installatie
• Brain module (OM-BRAIN): 5 uitgangen
• Brain+ module (OM-BRAINPLS): 28 uitgangen
• Relay module (OM-RELAY): 8 uitgangen per module
• 0/1-10V Control module (OM-0110CTRL): 8 uitgangen per module

• Ingangen: max. 400 per installatie
• Brain module (OM-BRAIN): 3 ingangen
• Brain+ module (OM-BRAINPLS): 5 ingangen
• Input module (OM-INPUT): 8 ingangen per module
• micro CAN module (OM-MICROCAN): tot 6 ingangen per module

• Omgevingssensoren: max. 128
• micro CAN module (OM-MICROCAN): tot 2 sensoren per module

• Stroomsensoren: max. 240
• Energy module (OM-ENERGY): 12 sensoren per module
• Max # Energy modules per systeem: 16
• P1 Concentrator module (OM-P1CNCRTR): 8 P1 poorten per module
• Max # P1 Concentrator modules per systeem: 16
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In dit hoofdstuk leggen we uit hoe je de OpenMotics modules correct 
in het elektrisch bord of doorheen het gebouw moet installeren.  

Bovendien staan we stil bij de correcte bekabeling van de modules.
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2. OpenMotics modules in het elektrisch bord

1. Voeding

2.1. Modules bevestigen op DIN-rail 

1. Kantel de module omhoog en plaats op de DIN-rail. 

2. Duw de module naar beneden tegen de DIN-rail tot u niet verder kan. 

3. Beweeg de module voorzichtig heen en weer om er zeker van te zijn dat deze goed vast zit. 

1

2 3

Opmerking:

Elke nieuwe installatie of aanpassing aan een installatie moet worden uitgevoerd door een
erkend installateur en volgens de plaatselijk geldende voorschriften en regelgeving.

Een OpenMotics installatie moet steeds worden voorzien van een 24VDC-voeding.
Gebruik altijd een aparte afgezekerde voeding met ten minste de volgende specificaties: 

• 24VDC
• 1.25A / 30W (kan hoger zijn afhankelijk van het aantal gebruikte modules)
• CE gekeurd



2.2. Stappenplan voor het aansluiten van de modules

1. Schakel de automaat van de 24VDC voeding uit. 

2. Plaats de 24VDC voeding op de DIN-rail en sluit de 230VAC zijde aan. 

3. Plaats de Brain of Brain+ module op de DIN-rail. 
 
LET OP: indien het om een tweede zekeringkast gaat, dien je in de plaats van een Brain of 
Brain+ module, een Bus Extender module te installeren. Hou hierbij rekening met de  
maximale lengte (600m) van de Systeem bus. 

4. Plaats de overige OpenMotics modules aaneensluitend rechts van de Brain of Brain+  
module. Indien volzet kan de volgende DIN-rail gebruikt worden. 

5. Verbind alle modules met de meegeleverde Systeem bus kabels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Plaats de meegeleverde Systeem bus terminatie plugs op de ongebruikte Systeem bus  
connectoren van de eerste en laatste module in het elektrisch bord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Sluit de 24VDC uitgang van de voeding aan op de 24VDC ingang van de Brain of Brain+ 
module. 

8. Verbind de netwerkkabel met de Ethernet aansluiting van de Brain of Brain+ module en het 
netwerk van het gebouw (voorzien van een actieve internetverbinding). 

9. Sluit de nodige contacten aan op alle OpenMotics modules, inclusief eventuele CAN bussen. 

10. Schakel de automaat van de voeding in.
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Opmerking:

Alle OpenMotics DIN-rail modules behalve de Brain en Brain+ module worden geleverd met 
een Systeem bus kabel om de modules met elkaar te verbinden. Het is belangrijk dat je alle 
OpenMotics  modules aaneensluitend plaatst in het elektrisch bord.

Opmerking:

Alle OpenMotics DIN-rail modules zijn voorzien van 2 RJ45 aansluitingen voor de verbinding 
met de vorige en volgende module. Op de eerste en laatste module in het elektrisch bord zal 
bijgevolg maar 1 van deze RJ45 aansluitingen in gebruik zijn. Deze dienen te worden  
getermineerd met de bijgeleverde RJ45 bus terminatie plugs. Ook in een installatie met 
slechts één module moeten deze RJ45 bus terminatie plugs worden geplaatst. 



2.3. Voorbeeld

Om een idee te geven over hoe u de meegeleverde Systeem bus kabels correct dient aan te  
sluiten en wanneer u een lange Systeem bus kabel dient bij te bestellen, geven we een voorbeeld:

terminatieplug (geleverd  
bij de Brain module)

terminatieplug (geleverd  
bij de Brain module)

Systeem bus kabel  
(geleverd bij Relay module)

Systeem bus kabel (geleverd bij  
0/1-10V Control module)

Systeem bus kabel (geleverd 
bij CAN Control module)

NIET MEEGELEVERD

Opmerking:

Indien u geen gebruik kan maken van de meegeleverde Systeem bus kabels dient rekening 
te worden gehouden met de Systeem bus kabel specificaties en limieten.
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3. OpenMotics modules doorheen het gebouw

3.2. Stappenplan voor het aansluiten van de modules

1. Schakel de automaat van de 24VDC voeding uit. 

2. We raden aan de CAN bus kabel in een lus te plaatsen (vertrek en aankomst in het elektrisch 
bord) zodat bij eventuele kabelbreuk de CAN bus toch kan opgezet worden, dit is echter 
geen vereiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sluit alle micro CAN modules aan in een lijn alsook op de geschikte modules (Brain, Brain+, 
CAN Control module) in het elektrisch bord. Hierbij mogen geen aftakkingen of ‘stubs’ wor-
den gebruikt. 

4. Plaats de terminatie jumper op de eerste en laatste module op de CAN bus. 

• Brain of Brain+ module: deze modules werken met elektronische terminatie die  
standaard AAN staat. Pas nadat je inlogt op het systeem, kan dit aangepast worden. 

• CAN Control & micro CAN module: terminatie jumper te plaatsen zoals aangegeven op 
het aansluitschema dat werd meegeleverd met de module. 

5. Schakel de automaat van de voeding in.

Opmerking:

Zowel de Brain, Brain+ of CAN Control module in het elektrisch bord mogen als startpunt van 
de CAN bus worden gebruikt, alsook als onderdeel van de CAN bus.

Opmerking:

Let er op dat - indien u de kabel in een lus legt -  de ongebruikte kabel tussen de laatste  
micro CAN module en het elektrisch bord niet mag worden aangesloten omdat dit de  
communicatie kan verstoren.

3.1. Modules plaatsen in een inbouwpotje

Een micro CAN module wordt doorgaans doorheen het 
gebouw achter drukknoppen in inbouwpotjes geplaats.



3.3. Voorbeeld 

Om een idee te geven over hoe u de micro CAN modules kan aansluiten, geven we twee 
voorbeelden die mogelijk zijn:

18

Eerste op de bus
met terminatie jumper

Eerste op de bus
met terminatie jumper

Laatste op de bus
met terminatie jumper

Laatste op de bus
met terminatie jumper
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In dit hoofdstuk kan je een overzicht van de aanlsuitschema’s van alle 
OpenMotics modules terugvinden, alsook hun bestelcode.
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1. Brain+ module

2 Brain module

Bestelcode: OM-BRAINPLS

Bestelcode: OM-BRAIN
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3. Relay module

4. 0/1-10V Control module

Bestelcode: OM-RELAY

Bestelcode: OM-0110CTRL
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5. Energy module

5.1. Monofasige aansluiting

5.2. Driefasige aansluiting

Bestelcode: OM-ENERGY
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6. CAN Control module

7. P1-Concentrator module

Bestelcode: OM-CANCTRL

Bestelcode: OM-P1CNCRTR
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8. micro CAN module

9. Bus Extender module

Bestelcode: OM-MICROCAN

Bestelcode: OM-BUSXTNDR
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