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FAQ 9: Aanwezigheidssimulatie instellen 
 
Gevraagd: 
 
Bij het verlaten van de woning wensen we een aanwezigheidssimulatie op te starten. 
Zo lijkt het alsof er iemand thuis is en worden potentiële indringers afgeschrikt. 
 
Principe 
 
1) Timesoft beschikt standaard over 5 verschillende kloktabellen/regimes; 
- Continue regime: Kloktabel wordt altijd uitgevoerd, dit continue regime is altijd actief 
- Werkdag: Kloktabel actief op werkdagen (vormt samen met weekend automatisch regime) 
- Weekend: Kloktabel actief in het weekend (vormt samen met werkdag automatisch regime) 
- Simulatie: Kloktabel die we gebruiken om de aanwezigheidssimulatie te starten 
- Custom regime: extra klokregime (hier niet van toepassing) 
 
2) Het is de bedoeling dat er bij het verlaten van de woning een aanwezigheidssimulatie 
wordt gestart door de simulatie kloktabel te activeren en de automatische kloktabel 
(werkdag/weekend) uit te schakelen. 
 
3) In de kloktabel “simulatie” wordt er een Timed Local Mood “simulatie 1” geactiveerd 
waarin er bepaalde acties worden toegevoegd. Deze Timed Local Mood wordt op herhalend 
ingesteld. Zo wordt deze Timed Local Mood herhaald tot de aanwezigheidssimulatie wordt 
uitgeschakeld. 
 
Benodigdheden: 
 

1 digitale ingang of toetspaneel/touchscreen 

1 Timed Local Mood 

Simulatie Kloktabel (Timesoft) 

 
 
Praktisch voorbeeld: 
 
1) Aanmaken van Timed Local Mood “TLM simulatie 1” (in Prosoft) 
 
Instellen als herhalend (dus herhaal aanvinken). Zo wordt deze cyclus continu herhaald. 
 
Kies de gewenste functies die aan- en uitgezet moeten worden. Probeer een combinatie te 
maken van rolluiken, relais, dimmers, sferen,… 
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2) Definiëren klokfuncties (in Timesoft) 
 
Om bvb. 19u00, Timed Local Mood (TLM simulatie 1) aanzetten. 
Selecteer in de balk bovenaan simulatie. 
Herhaal bvb. elke 1 dag(en), deze actie wordt dus iedere dag om 19u00 gestart. 
 

 
 
Om bvb. 23u45, Timed Local Mood (TLM simulatie 1) uitzetten. 
Selecteer in de balk bovenaan simulatie. 
Herhaal bvb. elke 1 dag(en), deze actie wordt dus iedere dag om 23u45 gestopt. 
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Als je de simulatietabel selecteert krijg je een overzicht wanneer de aangemaakte Timed 
Local Mood “TLM Simulatie 1” ingeschakeld (19u) en uitgeschakeld (23u45) wordt . 
 

 
 
3) Aanwezigheidssimulatie activeren (in Prosoft)  
 
- Het activeren van de aanwezigheidsimulatie kan vanop een willekeurige toets in Prosoft 

worden ingesteld. 
 

- Vanaf Illus, Servus of toetspaneel met LCD/VFD scherm kan je het regime 
“aanwezigheidssimulatie” rechtstreeks instellen via de regimetoets. (zie handleiding Illus, 
Servus of toetspaneel met LCD/VFD scherm) 

 
- In onderstaand voorbeeld activeren we de aanwezigheidssimulatie door lang drukken op 

ingang 1. Door kort drukken verkrijgen we terug automatisch regime (werk/weekdag). 
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Opmerking: 
 
De acties die in de continue tabel geselecteerd zijn worden niet uitgeschakeld bij activering 
aanwezigheidssimulatie. Bij de acties geprogrammeerd in andere tabellen is dit wel het 
geval. 
 
Tip: 
 
Door 2 Timed Local Moods te starten in Timesoft en de TLM Simulatie 2 bvb. 5 minuten later 
aan te schakelen dan TLM simulatie 1 lopen ze door elkaar en kunnen we een min of meer 
willekeurig patroon van handelingen bekomen. 
(werkwijze identiek aan stap 2) 


