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Visualização inteligente – controlo intuitivo
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disponibilizado, o utilizador poderá rapidamente intervir, 
independentemente de onde se encontrar.

Presente, desde o início
Sem KNX uma casa nunca será verdadeiramente inteligente! 

O bus KNX é o pré-requisito elementar para a 
utilização do domovea. Se este já estiver instalado, 
a implementação do domovea será muito simples: o 
servidor compacto domovea, com apenas 6 módulos 
de largura, deve ser instalado no quadro eléctrico e 

ligado ao cabo bus KNX e à rede IP da casa.
Depois de tudo pronto basta usar e desfrutar do conforto 
de uma instalação verdadeiramente inteligente, fácil e 
confortável de utilizar.

domovea KNX, o controlo total da casa… na ponta dos 
dedos!

KNX ... YZ  
O controlo total da instalação

O KNX é o standard mundial mais utilizado na gestão e automação de edifícios. Fundado em 1990 
por um grupo de fabricantes europeus, incluindo a Hager, tem vindo a dar provas do seu valor por 
todo o Mundo. A Hager pretende agora dotar esta tecnologia topo de gama de uma nova aparência. 
O sistema domovea KNX será o “rosto” do futuro da automação de edifícios, tornando as habitações 
inteligentes ainda mais atraentes, intuitivas e versáteis para os seus utilizadores. Permitirá explorar 
novas oportunidades de negócios, uma vez que interliga os mundos KNX e IP, de forma singular. 
domovea KNX torna tudo possível... e fácil!

Inteligência inerente
domovea KNX apresenta a gestão e automação de 
instalações eléctricas sob uma perspectiva totalmente 
inovadora: disponível num ecrã de qualquer PC com 
Windows, num tablet ou smartphone.
Todas as funções existentes na instalação podem ser 
controladas usando uma interface gráfica de utilizador 
muito intuitiva: iluminação, aquecimento, ventilação, 
ar condicionado, estores, programação horária e 
astronómica, alarmes, programação lógica, e muito 
mais. Um clique e o consumo de energia é apresentado, 
outro clique e o utilizador poderá consultar as imagens das 
câmaras IP, através de uma App no seu iPhone, iPad, tablet 
ou smartphone Android. Ao premir um botão é possível 
colocar toda a casa num estado pré-definido. Um e-mail e, 
mesmo estando ausente, o utilizador é avisado sobre o que 
está a acontecer na sua casa. Através do acesso remoto 
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Simples de instalar. Difícil de superar.
Configuração rápida em 5 etapas

Vantagens:
• Criação simples e rápida da interface de utilizador: pronto para utilização em cerca de 10 minutos
• Importação rápida do projeto KNX configurado por ETS ou pelo TXA100 da Hager
• Conceito Drag & Drop: basta arrastar os endereços de grupo ou as saídas para os dispositivos a associar
• Criação simples de sequências, funções lógicas, programações horárias e cenários
• Integração de até 10 câmaras IP
• Possível importar imagens e símbolos a utilizar na visualização

Imbativelmente rápido
Antes demoravam-se horas, senão dias, a criar programas 
de visualização KNX para gerir uma instalação eléctrica. 
Com domovea KNX liga-se o “turbo tecnológico”! Para ser 
mais preciso: o Configurador domovea. Este software permite 
a criação rápida de páginas, adaptadas à instalação e com 
base na configuração KNX realizada previamente. Todos os 
dados KNX são importados, a partir do ETS ou do TXA100 da 
Hager, dependendo do tipo de programação KNX efectuada.

Imbativelmente belo
Nos softwares mais comuns de visualização, cada aplicação 
deve ser individualmente instalada: o software da criação das 
páginas, o das funções lógicas, o dos programas horários, 
etc… Gasta-se mais tempo e é mais trabalhoso.  
O software domovea KNX elimina este trabalho adicional.  
As páginas são geradas automaticamente a partir das zonas 
(divisões, áreas, pisos, etc.) e dos dispositivos criados (luz 
tecto, estore sala, etc.). Tudo simples, tudo rápido.
O resultado gráfico final reflecte os mais recentes requisitos 
ergonómicos e visuais, que serão actualizados e optimizados 
com a disponibilização periódica de actualizações gratuitas.

A inteligência é a associação rápida de pensamentos. Assim, uma lógica é construída sobre outra. 
O domovea KNX toma a iniciativa e gere a instalação, para que o utilizador não tenha de o fazer.
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Requisitos iniciais: uma instalação KNX 
programada para integrar o sistema 
domovea KNX

Começar por criar a estrutura da instalação:  
pisos, zonas, áreas, etc.

A seguir, criar e definir os dispositivos a usar,  
e posicioná-los nas zonas previamente criadas.

Depois, se disponível, criar as câmaras IP,
e especificar que eventos irão causar a exibição 
das imagens.

Agora é necessário importar os dados KNX do  
ETS ou do TXA100 e atribuir os endereços de  
grupo aos dispositivos por simples drag & drop.

Finalmente, falta guardar o projecto. O utilizador  
poderá agora iniciar o software domovea  
e controlar/visualizar toda a instalação.
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controlo
intuitivo
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A casa inteligente apresentada num “Tablet”
Visualização e controlo intuitivo

O utilizador tem agora o controlo! Todas as funções KNX disponíveis podem ser controladas através 
de uma interface gráfica de utilizador cativante, com a sua aparência contemporânea, seja usando a 
ponta dos dedos num touch panel ou tablet, ou usando um rato ligado a um PC. Os ícones atraentes 
são facilmente identificados e manuseados intuitivamente. Assim, o domovea KNX não só expande as 
possibilidades de controlo do utilizador como também as simplifica. 
Dito de outra forma, o domovea KNX pode fazer mais, e o utilizador menos.

Do cenário à sequência
Com domovea KNX é possível lançar cenários complexos de 
forma fácil. Um comando dado pelo utilizador desencadeia, 
simultaneamente, várias ordens. Por exemplo, o cenário  
“Sair de casa” desliga toda a iluminação, fecha os estores  
e baixa a temperatura nos termóstatos.
No entanto, o domovea KNX vai mais longe, ao permitir a 
criação de sequências lógicas e processos cronológicos.  
O utilizador pode, a qualquer momento, parar, alterar ou  
apagar uma sequência. 

Do dispositivo à casa toda
Adicionalmente, o utilizador não tem apenas o controlo 
 individual dos dispositivos na ponta dos seus dedos, mas  
de toda a casa, se assim o desejar.
Ao activar o “Home status” toda a casa é colocada no modo 
desejado. Juntamente com o clássico modo “Em casa”,  
é possível configurar até 7 modos adicionais. Exemplos:  
“Ausência longa”, “Ausência curta”, “Noite”, “Festa”,  
“Vigilância”, “Não perturbar” e, finalmente, “Manual”.

Tudo num relance
Na vista geral da casa, os 
pisos e quartos aparecem 
como salas virtuais. Os 
comandos gerais de, por 
exemplo, a iluminação 
e estores de cada zona, 
estão acessíveis a este nível 
através de ícones simples 
e intuitivos.
Os comandos gerais são 
criados automaticamente.
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Sempre em cima do acontecimento
O domovea KNX torna o consumo energético visível:  
os gráficos de energia criados pelo domovea apresentam 
os valores medidos por contadores de energia KNX, por 
exemplo, valores instantâneos e ao longo de um período 
(dias, semanas, meses ou anos). Os valores que estão a ser 
medidos podem ser comparados com os valores medidos
no passado.
Esta forma de apresentar este tema aumenta a consciência 
dos gastos energéticos e estimula a poupança de energia.

Tudo num clique
Navegando para um nível mais profundo, o utilizador 
poderá chegar às diferentes divisões e zonas da casa. Aí 
poderá encontrar os dispositivos existentes e controlá-los 
individualmente. Os estados reais dos dispositivos são 
apresentados. Todas as divisões podem ser personalizadas 
utilizando, inclusivamente, imagens fornecidas pelo utilizador.

Dez olhos vêem mais do que dois
Com o domovea KNX o utilizador tem a possibilidade 
de instalar até 10 câmaras IP. Estas câmaras podem ser 
incluídas nas sequências, de forma a fornecerem imagens
a serem enviadas por email.
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mobilidade
constante
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A inteligência é versátil! A interface de utilizador intuitiva
do domovea KNX pode ser instalada em qualquer PC
compatível com Windows®, seja um Touch Panel, um
notebook ou desktop. Cada dispositivo tem acesso ao

servidor domovea através de uma rede de área local IP,
disponibilizando todas as informações necessárias. Isto
permite ao utilizador aceder a todas as funções da instalação.

Sempre em cena.  
Disponível em todo o lado.
Em casa

PC de casa
O software domovea pode ser 
usado em qualquer PC compatível 
com Windows®.

Touch Panel
Os Touch Panels são ainda mais 
 intuitivos e ergonómicos, e podem  
ser encastrados na parede  para  
uma perfeita combinação com a  
decoração da casa.
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O utilizador ainda sente que está em casa, mesmo quando 
não está! Isto porque o domovea está ligado à Internet.
O portal internet domovea.com, responsável por permitir
o acesso remoto à instalção, torna possível ao utilizador 

verificar o estado da casa e alterar o que quiser. Quando 
alguma anomalia ocorre ou em caso de alarme, o domovea 
pode enviar um e-mail de aviso, para que o utilizador possa 
tomar as medidas necessárias.

Em casa e fora

Portal internet domovea:
www.domovea.com
A qualquer momento, o utilizador 
pode aceder à sua instalação 
através de uma ligação segura. 
Poderá ligar e desligar as luzes, 
subir, descer e posicionar estores, 
ver a imagens das câmaras de vídeo 
ou alterar o estado da casa.

Tablet
Naturalmente, o domovea pode 
ser controlado por um tablet, em 
casa através de uma rede Wi-Fi ou 
remotamente via Internet. Estão 
disponíveis Apps tanto para iOS 
como para Android. 

Smartphones
Todas as funções domovea 
podem ser confortavelmente 
monitorizadas e controladas usando 
um smartphone, em casa ou fora, 
mais uma vez através de Apps 
disponiveis para iOS e Android.

«App to date» – Apps domovea 
sempre actualizadas
As novas Apps para iPhone e iPad 
podem ser obtidas através da Apple 
App Store. Permitem o controlo 
local via Wi-Fi, assim como acesso 
remoto via Internet.
A aplicação domovea também 
está acessível para tablets e 
smartphones Android via Google 
Play Store.

Poupança de energia
Com domovea e os gráficos  
de consumo de energia.
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Fácil
de instalar
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6 módulos

Para o domovea, o tamanho e a funcionalidade são inversamente proporcionais. O compacto servidor 
domovea possui apenas 6 módulos de largura e deve ser instalado no quadro eléctrico. Em apenas
6 módulos está disponível um mundo de soluções!
Depois de colocado no quadro há que ligar os cabos adequados, que farão a ligação entre as redes 
KNX e IP. O acesso será então feito localmente, via Wi-Fi ou cabo de rede, ou remotamente via 
Internet.

Fácil de instalar.
Fácil de configurar.
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1

Adicionando novas funções
As casas inteligentes podem sempre evoluir. Adicionando 
novos produtos KNX à instalação poderemos integrar novas 
funções – por exemplo, uma estação meteorológica, um 
termóstato, um receptor RF.
Com o domovea os utilizadores terão acesso imediato a 
todas as novas funções. 

Do quadro eléctrico ao botão de pressão
Todas as funções KNX podem ser controladas via o 
domovea, mas também através de botões de pressão 
ou sensores KNX instalados nas paredes. Assim, a casa 
inteligente torna-se ainda mais confortável.

domovea vê mais
Com domovea é possível integrar até 10 câmaras vídeo IP. 
Estas disponibilizam imagens em tempo real para qualquer 
terminal de comando domovea. Assim, a qualquer altura, 
movimentos no jardim ou à porta de casa podem ser 
registados.

A inteligência não pára
As actualizações do domovea podem ser descarregadas do 
site www.domovea.com a qualquer momento. Desta forma
o sistema poderá estar sempre actualizado. 

As actualizações das App estão disponíveis nas respectivas 
lojas (Apple App Store e Android Google Play Store).
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domovea permite-lhe controlar a sua casa inteligente.

Graças à sua interface intuitiva, é possível controlar a iluminação, estores, aquecimento… assim como 
monitorizar os consumos energéticos.

O domovea também pode ser acedido remotamente através de iPhone, iPad, tablet ou smartphone 
Android utilizando uma app dedicada.

Soluções inteligentes
em sua casa

Home

Laptop

Laptop

Router

Wi-Fi

Touch Panel
PC

SmartphoneTablet 
PC

Smartphone

Touch 
Panel PC

domovea 
portal

iPad/
Tablet PC

LAN

Internet

LAN

KNX

SensorDetector

Iluminação Estores Aquecimento
Câmara IPPC de casa Touch Panel
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TJ701A

TJ450

Servidor domovea
Produto a instalar no quadro
eléctrico.
Estabelece a ligação entre o
sistema domótico KNX, a rede
informática local e a Internet.
Disponibiliza a interface gráfica,
que permite o comando da
instalação e gere os 
automatismos (temporizações, 
sequências, funções lógicas). 

Software domovea
Aplicação para instalar em  
PC com sistema operativo  
Windows®, fornecido com 
interface KNX/USB dedicado, 
para a ligação do PC ao 
sistema KNX. 

Alimentação domovea
Fonte de alimentação para
servidor domovea TJA450 

Acesso remoto domovea
Permite o acesso à distância
ao sistema domótico KNX,
através do portal internet
disponibilizado pela Hager
(www.domovea.com). A ligação
estabelecida é segura, do tipo
VPN (virtual private network). 

Normas:
ISO/IEC 14543-3 

Nota:
O domovea pode ser usado  
em instalações KNX Easy ou  
system link.

Designação Características

Servidor domovea KNX

(composto por servidor, 
softwares numa memória USB
e acesso remoto)

A partir de 01/01/2016, o acesso 
à distância está incluído no 
TJA450.
Desta forma, NÃO É 
NECESSÁRIO ADQUIRIR 
O ACESSO REMOTO EM 
SEPARADO

alimentação: 24V DC
ligações:
- 3 x USB
- borne KNX
- 2 x RJ45
- bornes: ligação rápida

software na memória
USB: configurador+cliente

acesso remoto incluído

Larg. em 
17,5mm

Ref.Emb.

6 1

TJA450

TJ701Acomposto por:
- interface KNX/USB - Tipo B,
alimentação através do cabo bus
- software domovea em memória
USB (servidor, configurador,
cliente)
- cabo de ligação USB/Ethernet,
1m

1Software domovea, software 
de comando e visualização 
KNX

TJA451

TJA451composto por:
- servidor TJA450
- fonte de alimentação TGA200

1Kit domovea

TJ550

TJ550alimentação: 230V AC, 50Hz
- tensão saída: 24V DC
- corrente saída: 1A

1Acessório remoto domovea

TGA200

TGA200acesso à distância via portal
seguro internet domovea
(www.domovea.com)
- entregue em memória USB

6 1Fonte alimentação 24V DC 1A

iPhone/iPad-App
As Apps para iPhone/iPad pode ser encontradas e descarregadas na 
Apple App Store.

Android-App
As Apps para tablet e smartphone Android podem ser encontradas
e descarregadas na Google Play Store.

domovea
Sistema de comando e visualização KNX



domovea
Sistema de comando e visualização KNX
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Bus LAN 

30V DC
- +

3

24V DC 

1

2
3

4

TGA200

1A
24 V DC

on
off

1 3
L N

230 V  AC 24 V  DC

5 7
+ -

9 11
+ -

24V DCL
N

+
-

230V AC  50/60Hz

2

referência TGA200
dimensões 4 
fonte alimentação 230V AC 50/60Hz
dissipação máx. 3,6W
tensão de saída 24V Dc, 1A

ligações
alimentação
flexível
rígido

0,75 - 2,5mm2

0,75 - 2,5mm2

sinalizadores / significado
LED de presença alimentação
LED sobretensão
LED reset

verde
vermelho
vermelho

T.ª de funcionamento -20°C a +70°C
T.ª de armazenamento 0°C a +45°C

estado LED significado correcção do defeito
apagado cabo de rede desligado ligar o cabo rede

vermelho fixo conflito de endereço IP verificar os endereços IP
utilizados na rede

verde piscando espera de endereço IP do
servidor DHCP

-

verde fixo endereço IP recebido -
apagado cabo de rede desligado ligar o cabo rede

vermelho fixo portal não acessível ou
conexão recusada

verificar o acesso internet

verde piscando conexão ao portal em curso -
verde fixo conexão ao portal estabelecida -
verde piscando problema de alimentação verificar a alimentação

vermelho fixo produto defeituoso contactar o serviço técnico 
Hager

verde piscando arranque do servidor domovea 
em curso

-

verde fixo servidor domovea operacional -

Requisitos mínimos:
- Microsoft® Windows® XP/Vista/Windows 7/Windows Media Center
- Processador Pentium 600MHz ou equivalente
- 128MB RAM, recomendaddo 256MB
- Placa gráfica VGA com 16 Bit (High Color) e resolução de  

1024 x 768 pixels
- Memória disponível de 500MB
- Drive CD/DVD ou placa de rede 

Limites das funções:
- 100 grupos (secções do edifício, divisões, zonas, áreas, etc.)
- 500 dispositivos (ex.: para iluminação, estores, sensores, etc.)
- 10 câmaras IP (seleccionadas de uma lista específica de  

fabricantes)
- 50 sequências
- 30 Clientes (Perfis)
- Memória para imagens de grupos e dispositivos, máx. 20MB

TJA450 ligações

Características técnicas TJA450

Caracteríticas técnicas TGA200

Fonte de alimentação TGA200

(1)  Comutador de 
Reset

(2)  Sinalizador de 
presença de tensão

(3)  Sinalizador de 
sobrecarga

3

4

referência TJA450
ligação KNX Bus KNX 30V DC
tensão auxiliar 24V DC TRS
consumo no Bus KNX 10mA máx. 30V DC
consumo 150mA máx. 24V DC
ligação Ethernet 100 BaseT (100Mbit/s)
ligação ao Bus 0,6 - 0,8mm2

ligação alimentação 0,75 - 2,5mm2

ligações Ethernet/IP RJ45
T.ª de funcionamento 0°C a +45°C
T.ª de armazenamento -20°C a +70°C
grau protecção IP20
dimensões 6 
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