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FAQ 1: Automatische Rolluiksturing 
Gevraagd: 
 
Basis: 
We wensen dat de rolluiken ‘s ochtends automatisch naar omhoog gaan indien er 
buiten voldoende licht is, dit mag echter niet voor bvb. 6u00 gebeuren. 
 
uitbreiding:  
Bovendien wensen we dat de rolluiken ‘s avonds automatisch neergaan indien het 
buiten donker wordt, maar nooit voor bvb. 20u00. 
 
Benodigdheden: 
 

Basis Uitbreiding  

1 analoge ingang - schemersensor idem 

1 vlag idem 

1 Local Mood 2 Local Moods 

1 Proces functie 2 Proces functies 

1 Klokfunctie (Timesoft) 2 Klokfuncties  

 
Werkwijze basis: 
 
1) Aanmaken vlag “donker” 
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2) Definiëren van schemersensor op analoge ingang 
 
Vlag “donker” toekennen aan schemersensor 
Instellen presets: Dagwaarde: bvb. op 78 Lux en Nachtwaarde: ingesteld laten op 0,00 Lux. 

3) Proces Functie “Rolluiken OP” 
 
Proces functie “rolluiken OP” met volgende instellingen: 
 
- te bewaken functie; vlag “donker” op “UIT” 
  Enkel als vlag “donker” niet meer actief is, dus als het licht wordt, mogen de   
  rolluiken omhoog gaan. 
 
- uit te voeren functie; local Mood “rolluiken OP” (zie 3, Local Mood) 
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4) Local Mood “Rolluiken OP” 
 
In Local Mood “rolluiken OP”  alle rolluiken definiëren die we „s ochtends willen sturen.  
!! Let erop dat  “OP” geselecteerd is. 
 
Proces functie “rolluiken OP” uitschakelen 
!! Let erop dat “UIT” geselecteerd is. 
 
De local Mood mag niet omkeerbaar zijn, omkeerbaar dus niet aangevinkt. 
 

 
5) Timesoft klokfunctie  
 
 Om bvb. 06u00, Procesfunctie “rolluiken OP” actief maken. 
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 Uitbreiding: Basisinstelling nemen en de volgende functies: 
 
6) proces functie “rolluiken NEER” 
 
Proces functie “rolluiken NEER” met volgende instellingen: 
 
- te bewaken functie; vlag “donker” op “AAN” 
  Enkel als vlag “donker” actief is, dus als het donker wordt, mogen de   
  rolluiken worden neergelaten.. 
 
- uit te voeren functie; local Mood “rolluiken NEER” (zie 7, Local Mood) 
 
7) Local Mood “Rolluiken NEER” 
 
In Local Mood “rolluiken NEER”  alle rolluiken definiëren die we „s avonds willen sturen.  
!! Let erop dat  “NEER” geselecteerd is. 
 
Proces functie “rolluiken NEER” uitschakelen 
!! Let erop dat “UIT” geselecteerd is. 
 
De local Mood mag niet omkeerbaar zijn, omkeerbaar dus niet aangevinkt. 
 
8) Timesoft klokfunctie  
 
Om bvb. 20u00, Procesfunctie “rolluiken NEER” actief maken 
 


