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SpaceLogic van Schneider Electric: meer en betere 

cybersecurity voor KNX 

De voorbije jaren is KNX uitgegroeid tot een internationale standaard bij het beheer en automatiseren 

van grote gebouwen, woningen en appartementsgebouwen. Schneider Electric is sinds het begin van 

het KNX-tijdperk sterk in die markt aanwezig. Met het revolutionaire SpaceLogic-concept versterkt en 

vereenvoudigt het bedrijf nu zijn aanbod. De nieuwe componenten van KNX Secure zorgen voor extra 

flexibiliteit en veiligheid. 

Brussel, 9 juli 2020 

Schneider Electric is een toonaangevende speler op het vlak van oplossingen voor het beheer van 

smart buildings. Het bedrijf beschikt daarvoor over een uitgebreid portfolio gecertificeerde KNX-

producten. Dankzij SpaceLogic is er nu een nieuwe generatie innovaties met een SSD-extensie (KNX 

Secure System Device). Het bijhorende logo onderscheidt deze producten.  

 

Cybersecurity zonder toegevingen op het vlak van interoperabiliteit 

We zien almaar vaker slimme applicaties in gebouwen. Toegangsbeheer, de aansturing van poorten 

en alarmsystemen vormen mogelijke doelwitten voor hackers. Iemand met slechte bedoelingen kan 

zich inloggen op een KNX- bus en het systeem misbruiken: deuren openen van op afstand, de 

verlichting en verwarming verstoren, enzovoort. 

De ontwikkelaars van KNX hebben daarom de beveiligingsarchitectuur KNX Secure ontwikkeld. De 

architectuur steunt op internationaal aanvaarde beveiligingsalgoritmes (ISO 18033-3) en op encryptie 

(AES 128 CCM). Daarmee stopt de oplossing op een efficiënte manier de aanvallen op de digitale 

infrastructuur van gebouwen en biedt ze de best mogelijke bescherming voor de betrokken data. De 

beveiligingsarchitectuur van het protocol kreeg onmiddellijk het certificaat EN 50090-4-3 mee. 

Dubbele bescherming 

KNX Secure steunt op twee mechanismen. KNX IP Secure beveiligt de IP-communicatie tussen de 

KNX-installaties. Het pakt daarbij het IP-protocol aan en versleutelt alle verstuurde data.  

 

KNX Data Secure staat in voor de efficiënte bescherming van de data die tussen de verschillende 

terminals wordt uitgewisseld. Het verhindert de niet- geautoriseerde toegang tot de data en de 

manipulatie ervan, via versleuteling en authenticatie. De combinatie van de twee mechanismen zorgt 

voor een heel hoog niveau van beveiliging. 
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SpaceLogic KNX koppelaar 

De koppelaar connecteert twee segmenten van de KNX-bus: bijvoorbeeld een hoofdlijn en een zone. 

Het toestel staat in voor de KNX- beveiliging. De optie kan worden geactiveerd in ETS (Engineering 

Tool Software). Als koppelaar van een beveiligde lijn laat het toestel zowel beveiligde als onbeveiligde 

communicatie toe. Bovendien is ook de toegang tot het toestel zelf (bijvoorbeeld voor een download) 

via KNX beveiligd. 

SpaceLogic KNX USB-interface 

De USB-interfaces gelden als lokale apparaten waarvoor geen bijkomende beveiliging nodig is. De 

toegang tot de USB-interface is identiek aan de toegang tot de KNX-bus. Het toestel is inzetbaar met 

of zonder KNX-beveiliging. 

SpaceLogic KNX IP-router 

De KNX IP-router laat communicatie toe tussen de verschillende lijnen via een lokaal IP-netwerk. Het 

toestel doet ook dienst als programmeerinterface tussen een pc en de KNX-bus, bijvoorbeeld voor 

ETS-programmatie. De beveiligde router staat in voor de koppeling van niet-beveiligde communicatie 

over een KNX TP-lijn met een beveiligde IP-backbone. De KNX-beveiliging verhindert alle niet- 

geautoriseerde toegang tot de interface (tunneling). 

SpaceLogic KNX IP-interface 

De IP-interface is een universele interface tussen een pc of laptop en de KNX-bus. De KNX-bus is 

toegankelijk van op om het even welk punt op het lokale netwerk. De IP-interface is inzetbaar als 

programeer-interface voor ETS. Voor toegang via KNXnet/IP zijn maximum acht gelijktijdige 

connecties mogelijk. 

Lancering SpaceLogic-gamma  

Alle benodigde functies voor het programmeren met KNX zijn vervat in twee types producten: de 

centrale schakelactuator en de extensies. Dankzij de verbindingsmodule kan de systeemintegrator 

extra kanalen en functionaliteiten toevoegen en de extensies makkelijk aan de actuator koppelen. Het 

is de ideale tool voor projecten in residentiële gebouwen en kleine tot middelgrote 

appartementsgebouwen. 

Nieuwe parametriseerbare actuatoren laten toe het aantal voorraadreferenties drastisch te 

verminderen. Onder de nieuwigheden bevindt zich een ‘master’ actuator voor rolluiken en/of 

schakelaars (16 A, 8 schakelkanalen of 4 rolluikkanalen of een combinatie van beide) én een ‘master’ 

dimactor, specifiek ontworpen om toegepast te worden met Ledlampen. Het innovatieve concept van 

de actuator garandeert een goede warmteafvoer, door een betere plaatsing van de aansluitingen 

binnenin het toestel. 
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Verder komt er binnenkort een universele en parametriseerbare actuator (10 en 16 A) op de markt. 

Met dat product kunnen functies worden vermengd, bijvoorbeeld om lichten te dimmen, HVAC aan te 

sturen en DALI 2 Premium of DALI Basic Update in te zetten.  

De evolutie van Wiser for KNX en SpaceLYnk 

Deze logic controller kreeg een update van zijn mobiele applicaties voor iOS en Android. Dat zorgt 

voor meer snelheid en een betere visualisering via zijn nieuwe cloudarchitectuur. De integratie van 

een aantal Zigbee-producten vergroten het potentieel van de KNX-applicaties alleen maar, zowel in 

nieuwbouw als renovatie. 

 

Over Schneider Electric 

Bij Schneider Electric geloven wij dat toegang tot energie en de digitale wereld een fundamenteel mensenrecht is. 

We streven ernaar dat iedereen het meeste uit zijn energie en middelen kan halen, op elk moment en overal. Life 

Is On. 

 

Wij ontwikkelen digitale oplossingen die energie en automatisering combineren voor meer efficiëntie en 

duurzaamheid. Dankzij onze unieke technologieën voor energiebeheer, realtime automatisering, software en 

diensten, bieden we geïntegreerde oplossingen aan voor woningen, tertiaire gebouwen, datacenters, 

infrastructuur en industrieën. 

 

Deze gedeelde visie, de voortdurende wens om te innoveren ten dienste van onze missie, vormt de kern van 

onze waarden en brengt de wereldwijde gemeenschap samen. 

 

www.se.com/be 

 

  Volg ons op:       

Hashtags:  #LifeIsOn #ReachFurther #Cybersecurity #KNX 

Discover Life Is On 

http://www.schneider-electric.com/b2b/en/campaign/life-is-on/life-is-on.jsp
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