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Functies
• Versturen en ontvangen van commando's.
• Meten van signaal- en ruisniveaus voor binnenkomende

berichten.
• Meten van netwerk impedantie.
• Versturen van berichten met snelkeuze knoppen.
• Versturen van berichten met twee vooraf instelbare

macro's.
• Automatisch afspelen van macro's.
• Versturen van berichten met instelbaar zendniveau.
• Loggen van ontvangen en verzonden berichten met

foutanalyse.
• Snel inzichtelijk netwerk diagnose informatie.
• Automatisch programmeren van modules met één druk

op de knop.
• Netwerk validatie meetmethode met rapportage voor

het betrouwbaar opleveren van nieuwe installaties
(beschikbaar vanaf software versie 1.1).

• Ondersteuning PMIX35 ASCII protocol gelijkende op het
CTX15/35 protocol.

• Ondersteuning van het CTX15/35 protocol.

De Programeer en Meet Interface (PMIX35) is een lichtnet communicatie interface geschikt voor Haibrain X-10 en andere 
compatible systemen (zoals X-10). Naast het ondersteunen van de standaard en extended protocollen van Haibrain X-10, 
meet deze interface ook de kwaliteit van de verschillende signalen. Met de bijgeleverde PMIX35 software kunnen technische 
problemen in installaties snel worden gelokaliseerd en opgelost, kan een nieuwe installatie worden getoetst op 
betrouwbaarheid en kunnen modules snel en eenvoudig worden geprogrammeerd.

Inhoud 
In de doos van de PMIX35 zou u het volgende moeten
aantreffen:
• 1x PMIX35
• 1x USB kabel
• 1x Cd-rom met:

- PMIX35 software
- PDF gebruiksaanwijzing van de PMIX35
- Quick reference guide

Inleiding

Figuur 1: PMIX35
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Installatie van de software

Volg onderstaande stappen om de PMIX35 software te installeren.

Let op:

Volg de onderstaande installatieprocedure alvorens de PMIX35 aan te sluiten op de PC!

1. Stop de PMIX35 CD in het Cd-rom station van de PC.
Als de installatie niet automatisch start, volg dan de volgende stappen:
a. Open de verkenner van Windows en ga naar de Cd-rom drive waarin de PMIX35 CD zich bevindt.
b. Klik op het SETUP.EXE bestand om het te starten.
c. Klik op Uitvoeren om de installatie te starten.

!

2. Klik op "Next" bij het volgende scherm:

4. Kies eventueel een andere folder of locatie en klik op
"Install" bij het volgende scherm:

5. Wacht tot de installatie voltooid is.

3. Lees de voorwaarden en accepteer om met de
installatie door te gaan.
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De PMIX35 software zal na het opstarten automatisch gaan zoeken naar de aanwezigheid van een aangesloten PMIX35 en
daarmee verbinding zoeken. De software controleert ook of de juiste firmware versie in gebruik is. Indien dit niet het geval is
zal de software de juiste firmware versie in de PMIX35 laden. De status van de verbinding wordt rechtsonder in beeld
aangegeven door de volgende 2 indicatoren (zie figuur 2):
• Geel: Verzonden signalen naar de PMIX35.
• Groen: Ontvangen signalen door de PMIX35.

Installatie van de software

6. Klik op "Finish" bij het volgende scherm:

7. Steek nu de USB kabel van de PMIX35 in de PC.

8. De PMIX35 is nu gereed voor gebruik.

Figuur 2: Indicatie verbinding met PMIX35

Kijk regelmatig op http://www.haibrain.com. voor nieuwe software versies voor de PMIX35.
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De software van de PMIX35 kan worden gebruikt voor:
• Het programmeren van Haibrain X-10 modules.
• Het meten en testen van een installatie.

Hiervoor is de PMIX35 software verdeeld over 3 tabbladen, te weten:
1. Programmer
2. Analyzer
3. Netwerk Validatie (beschikbaar via een software update per medio 2008)

Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze functies en hun toepassing:

1 Programmeer- en meetfuncties

Tabblad naam Doel
Programmer Programmeren van modules

Toepassing
Met deze functie kunnen eenvoudig alle Haibrain X-10 modules worden 

geprogrammeerd. 
Analyzer Probleem analyse Met deze functie kunnen zeer gerichte metingen worden gedaan in een 

Haibrain X-10 installatie voor analyse.

Netwerk Validatie Valideren van een installatie Deze functie valideert een nieuw op te leveren Haibrain X-10 installatie op 

betrouwbaarheid met een validatierapport en eindoordeel.

Tabel 1 1: Overzicht software functies.

In de volgende hoofdstukken zullen de afzonderlijke tabbladen met de specifieke functies in detail worden besproken.

Type Omschrijving PRG functie
IMX10 / TWM4 Programmeerbare interface potentiaal vrije ingangen Ja
SAIX12 / AWM2P Schakelactor/Schakelinterface 230Vac ingangen Ja
DAIX12 / LWM1P Dimactor/Dimmerinterface 230Vac ingangen Ja
PIOX15 v2 Potentiaal vrije ingang/uitgangs interface Ja
SAX15 v2 Schakelactor/Schakelinterface potentiaal vrij Ja
SVX10 v2 Signaalversterker Ja
SAIX / AWM2 Schakelactor/Schakelinterface potentiaal vrije ingangen Nee
SAX1 Schakelactor Nee
DAIX10 / LWM1 Dimactor/Dimmerinterface potentiaal vrije ingangen Nee
DAX10 Dimactor Nee
AIX / TMA4 Schakelinterface potentiaal vrije ingangen Nee
AIX12 Schakelinterface 230Vac ingangen Nee
DIX1 Dimmerinterface 1-vlaks potentiaal vrije ingangen Nee
DIX2 Dimmerinterface 2-vlaks potentiaal vrije ingangen Nee
GIX Groepsinterface potentiaal vrije ingangen Nee
SVX10 v1 Signaalversterker Nee
PIOX15 v1 Potentiaal vrije ingang/uitgangs interface Nee
SAX15 v1 Schakelactor/Schakelinterface potentiaal vrij Nee
SAX35 Schakelactor/Schakelinterface potentiaal vrij Nee
VIX10 Ventilator interface Nee
ZAX12 / SWM1P Zonwering interface Nee

Tabel 1 2: Type modules.

De volgende paragrafen beschrijven de programmeermethode voor beide type modules.

1.1 Programmer
Het tabblad Programmer is bedoeld om Haibrain X-10 modules eenvoudig te kunnen programmeren. 
De gewenste instellingen worden van te voren ingesteld en met één druk op de knop in de module geprogrammeerd.

De meest recente Haibrain X-10 modules kunnen automatisch in programmeermodus (PRG functie) worden gebracht 
zonder de module uit te hoeven bouwen voor het indrukken van de programmeerknop. Welke type modules deze PRG 
functie ondersteunen is in onderstaande tabel terug te vinden:
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1 Programmeer- en meetfuncties

1.1.1 Programmeren van standaard modules
Standaard modules (zonder PRG functie, zie tabel 1-2) kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd door de gewenste
instellingen van de module te selecteren. Vervolgens kunnen deze instellingen met één druk op de knop in de module
worden geprogrammeerd.
Voor het programmeren van een module dienen een aantal stappen te worden doorlopen die op de volgende pagina
besproken worden.

Figuur 3: Programmeervoorbeeld SAIX.

Programmeer stappen:

1. Selecteer de te programmeren module aan de bovenzijde van het tabblad:

2. Selecteer het gewenste adres:

3. Selecteer de gewenste opties:

4. Selecteer eventueel extra opties met:
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1 Programmeer- en meetfuncties
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5. Zet de module in programmeermodus door de programmeerknop 3 seconden in te drukken.

6. Druk op:

De led van de module gaat knipperen.

De led van de module gaat aan.

7. Wacht op de groene indicatie:

8. Zet de module uit programmeermodus door de programmeerknop even in te drukken.
De led van de module gaat uit.
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1 Programmeer- en meetfuncties

1.1.2 Programmeren met de automatische programmeermodus
De laatste generatie Haibrain X-10 modules kunnen door middel van een speciale procedure worden ge(her)programmeerd 
zonder de module uit te hoeven bouwen. Deze procedure is een samenspel tussen de PMIX35 en de module die nauwkeurig 
moet worden doorlopen. De module kan door middel van het bedienen van een schakelaar, impulsdrukker of het in- en 
uitschakelen van de aangesloten belasting (bij wandcontactdozen) in combinatie met de software geprogrammeerd worden. 
De module zal niet in programmeermodus komen, indien niet aan alle voorwaarden wordt voldaan.
Lees de onderstaande instructies nauwkeurig door en volg deze nauwgezet op. 

De te volgen stappen voor de automatische programmeermodus zijn:

Selecteer het type module door op het tabblad te drukken.

Selecteer de gewenste functie voor de eerste ingangsdraad. 

Selecteer het gewenste adres voor de eerste ingangsdraad.

Selecteer indien gewenst de opties voor de eerste ingangsdraad. 

Selecteer indien gewenst de functie, het adres en opties voor de overige ingangsdraden. 

Controleer of het huidige adres van de module hier geselecteerd is. Alle nieuwe modules hebben default adres A01.
Deze is nodig om de PRG functie in deze module te activeren.

Figuur 4: Programmeer stappen.

1

2

3

4

5

6

1. Druk op:

2. Wacht tot de indicatie groen oplicht:
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1 Programmeer- en meetfuncties

3. Activeer binnen 5 seconden de programmeermodus van de module volgens onderstaande tabel:

1.2 Analyzer
Het tabblad Ananlyzer is bedoeld voor het meten en analyseren van de kwaliteit van de data overdracht over het lichtnet. Voor
een goede analyse zijn er diverse instellingen mogelijk waarbij in veel gevallen specifieke kennis nodig is. Ook is het van
belang waar in de installatie de meting wordt verricht. 
Alle metingen geschieden via het netsnoer van de PMIX35.

De uitleg over de toepassing van de Analyzer functie is in een aantal praktische onderdelen verdeeld. Onderstaande tabel
geeft een overzicht van deze onderdelen en hun mogelijkheden:

Type Activatie programmeermodus 
IMX10 Schakel binnen 5 seconden 4 keer één van de ingangen d.m.v. de schakelaar of impulsdrukker.
SAIX12 Schakel binnen 5 seconden 4 keer één van de ingangen d.m.v. een schakelaar of impulsdrukker of schakel de 
DAIX12 aangesloten belasting (WCD) binnen 5 seconden 4 keer in en uit.

Onderdeel Mogelijkheden
Meten van In het logscherm worden de signaalniveaus van alle ontvangen en verzonden berichten getoond. Daarmee vallen 
signaalniveaus onbetrouwbare signaalniveaus direct op. Door te variëren met het zendniveau van de verzonden berichten, kan 

de gevoeligheid aan de ontvangstzijde van een module worden gemeten. 
Netwerk diagnose De netwerk diagnose indicatoren geven direct zicht op eventuele aandachtsgebieden.
Versturen en ontvangen Men kan direct berichten versturen of de berichten in een macro plaatsen, alvorens deze te versturen. 
van berichten De macro's kunnen automatisch per interval worden verzonden. Berichten die worden verzonden en ontvangen 

komen in het logscherm terecht.
Loggen en bekijken van In het logscherm wordt middels kleurarcering de status van de ontvangen berichten aangegeven. Daarmee vallen 
berichten communicatie onvolkomenheden in de communicatie direct op. Het opgeslagen logfile kan voor verdere analyse worden 

ingelezen in bijvoorbeeld Excel.

Tabel 1 3: Analyzer onderdelen.

4. Wacht op de indicatie:

Indien het programmeren niet vanzelf start:

• Druk op: en herhaal de bovenstaande instructies of

• Druk alsnog op de programmeerknop van de module binnen de aflopende tijd aangegeven door:

De PMIX35 doet 3 pogingen , alvorens de procedure te stoppen. 

De programmering start:  
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1 Programmeer- en meetfuncties

1.2.1 Meten van signaalniveaus
Met het meten van signaalniveaus in Haibrain X-10 installaties kan men snel zwakke plekken ontdekken en oplossen. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn:
• Eén of meerdere modules blijken onbereikbaar na het inschakelen van één module.
• Inschakelen van deze module heeft invloed op verschillende signaalniveaus. De belasting aangesloten op deze module

veroorzaakt het probleem.
• Bepaalde tijden werken enkele modules niet. Signaalniveaus van enkele modules liggen beneden het gewenste niveau.

De tijden dat deze modules niet reageren, blijkt het ruisniveau ook veel hoger.

Het automatisch meten van de signaalkwaliteit is het eenvoudigst uit te voeren via het tabblad netwerk validatie. 
Zie hiervoor hoofdstuk 1.3. 

Het meten van signaalniveaus kan ook worden uitgevoerd voor individuele modulen. 
Deze procedure staat hieronder beschreven. 

1.2.1.1 Signaalniveaus van modules
Van elk ontvangen bericht worden het signaal- en ruisniveaus gemeten. Deze waarden staan zowel in het logscherm als in
het logbestand achter het ontvangen bericht. Deze waarden zijn in mV weergegeven. 
Van de laatste twee ontvangen berichten staan de meetwaarden ook in de grote displayvelden om snel inzicht te krijgen in
lopende gebeurtenissen. Een belangrijke factor bij lichtnet communicatie is de netwerk impedantie. De waarde van de
lichtnet impedantie wordt in Ohm weergegeven (zie figuur 5).

Voor maximale betrouwbaarheid moeten de signaalniveaus voldoen aan de drempelwaarden, zoals aangegeven in figuur 6.
Indien het signaalniveau in het gele gebied valt, is het belangrijk na te gaan of de module in alle gevallen ook goed blijft
functioneren. Indien het signaalniveau in het rode gebied valt dient er altijd actie ondernomen te worden om de
signaalkwaliteit te verbeteren.

Figuur 6: Drempels signaalniveaus modules.

Houdt tijdens metingen altijd rekening met de volgende punten om het signaalniveau van een
module goed te kunnen beoordelen:
• Schakel alle in huis aanwezige apparatuur in voordat de meting start. Hierdoor worden de

invloeden van ingeschakelde apparatuur meegenomen.
• Verricht dezelfde metingen vanuit meerdere stopcontacten in de woning.
• Bekijk altijd het ruisniveau. Hoe hoger het ruisniveau, hoe meer signaal benodigd is om goed

te kunnen functioneren. Het kan voorkomen dat een apparaat het ruisniveau, en daarmee de
communicatie, nadelig beïnvloedt. Voorzie dit apparaat dan van een filter.

• Bekijk altijd de netwerk impedantie. Het kan voorkomen dat een apparaat de netwerk
impedantie, en daarmee de communicatie, nadelig beïnvloed. Voorzie dit apparaat dan van
een filter.

• De netwerk impedantie zou niet lager moeten uitkomen dan 2 Ω.Figuur 5: 
Weergave laatste meetwaarden.

Fout Controleer Goed

0 100 mV 200 mV Max
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1 Programmeer- en meetfuncties

Figuur 7: Instellen van zendniveau.

Figuur 9: Netwerk diagnose gegevens.

1.2.1.2 Gevoeligheid van modules
De gevoeligheid van modules kan worden gemeten door het zendniveau van de berichten te variëren. Hierdoor is te bepalen
op welk niveau de module niet meer reageert. Schuif daarvoor de schuif van links naar rechts (zie figuur 7).

1.2.2 Netwerk diagnose
De Netwerk Diagnose indicatoren en de Tellers (zie figuur 9) geven snel inzicht in specifieke gebeurtenissen.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de diagnose indicatoren met hun functie. De indicatie blijft staan, totdat met
de             toets alle indicatoren gereset zijn.

Volg onderstaande stappen om de gevoeligheid van een module te meten vanaf de plek van
meting:
1. Vul de commandoregels met AAN/UIT of Status Request commando's voor het aansturen van

de desbetreffende module (zie paragraaf 1.2.3.2 Versturen van meerdere berichten
tegelijkertijd). Maak bij interface modules gebruik van het volgen van de status.

2. Zet de "Transmit Voltage" schuif geheel naar rechts (maximaal) en verstuur enkele AAN/UIT
commando's om de werking van de module te controleren. Het verzonden signaalniveau
wordt daarop weergegeven in het grote displayveld eronder.

3. Zoek met de schuif de positie op waarbij de module nog net goed blijft reageren. Neem de waarde van het zendsignaal
over van het displayvak eronder.

4. Controleer binnen welke drempels deze waarde valt in onderstaand figuur:

5. Indien het signaalniveau in het gele gebied valt, is het belangrijk na te gaan of de module in alle gevallen ook goed blijft
functioneren.

Figuur 8: Drempels gevoeligheid modules.

Goed Controleer Fout

Indicatornaam Diagnose
Repeater detected Indicatie indien meerdere keren het gemeten signaalniveau van het tweede ontvangen adres/commando hoger 

ligt dan het eerste.
Module noise detected Indicatie dat een storend signaal door de PMIX35 gedetecteerd is die de communicatie verstoort.
Lost command detected Indicatie als er in het logscherm een verdacht bericht is geconstateerd, aangeven met een rode kleurarcering. 

Regels met deze kleur verdienen extra aandacht.
<200 mV detected Indicatie dat een signaal lager dan 200 mV is gemeten.
<100 mV detected Indicatie dat een signaal lager dan 100 mV is gemeten.
Impedance drop detected Indicatie indien de gemeten impedantie een gespecificeerde delta X verandert.

Tabel 1 4: Netwerk diagnose indicatoren.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende tellers met hun functie. 
Met de               toets kunnen alle tellers op 0 worden gezet.

Indicatornaam Diagnose
All Addresses Tellerwaarde van alle ontvangen adressen.
All Commands Tellerwaarde van alle ontvangen commando's.
DIM/BGT Commands Tellerwaarde van alle ontvangen DIM en BRIGHT commando's.
Extended commands Tellerwaarde van alle ontvangen extended data.

Tabel 1 5: Tellers.

1.2.3 Versturen en ontvangen van berichten

1.2.3.1 Direct versturen van berichten
Voor het versturen van berichten kunnen direct de gewenste adressen en commando's worden verstuurd met de daarvoor
beschikbare knoppen (zie figuur 10). Daarbij moet "Add to command line" (naar commandoregel) niet geselecteerd zijn.

1.2.3.2 Versturen van meerdere berichten tegelijkertijd
Voor het versturen van meerdere berichten tegelijkertijd kan gebruik worden gemaakt van de 2 beschikbare commandoregels
(zie figuur 11).

Voorbeeld:
Volg onderstaande stappen voor het versturen van een Status Request naar adres: "A01".
1. Selecteer de optie:
2. Selecteer het adres:
3. Klik met de muis op de bovenste commandoregel.
4. Toets 2x: , in dit voorbeeld A01A01.
5. Toets: (tussen adressen en commando's behoort altijd een spatie te staan).
6. Toets 2x:
7. Verstuur de commandoregel met de toets naast het invoerveld:

Maak gebruik van de adres selectieknoppen om een ander adres te
kiezen. De knop is alleen van toepassing bij de selectie van "Add to command
line" bij het gebruik van macro's.

Figuur 10: Direct versturen van berichten.

Figuur 11: Indirect versturen van berichten.
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Voorbeeld:
Volg onderstaande stappen voor het automatisch versturen van 2 commandoregels naar adres: "A01".
1. Volg de stappen in paragraaf 1.2.3.12 om de beide commandoregels te voorzien van de gewenste berichten.
2. Selecteer de optie en de gewenste wachttijd voor de eerste commandoregel:
3. Selecteer de optie en de gewenste wachttijd voor de tweede commandoregel.
4. Start het automatisch verzenden met:        (dit symbool verandert in:     ).
5. De indicator      voor de commandoregels geeft met geel aan welke regel in de wachtrij staat voor verzending.
6. Het verzenden kan worden gestopt met:       (dit symbool verandert weer in:     ).

De commandoregels kunnen met de      toets in een macro
bestand worden opgeslagen. Kies daarbij de gewenste bestands -
naam en sla deze op. Alle ingegeven en verzonden commandoregels
kunnen met de pijltoets worden geselecteerd. Met de        toets
kan een bestaand macro bestand worden geopend.

Figuur 13: Logscherm ontvangen berichten.

1.2.3.3 Automatisch versturen van berichten
Met de 2 beschikbare commandoregels kunnen 2 series van berichten automatisch in een gewenst ritme worden verstuurd. 

1.2.3.4 Het ontvangen van berichten
Zowel berichten die worden ontvangen als berichten die worden verzonden worden in het logvenster getoond in de 
kolom     en                    met de tijd van binnenkomst (zie figuur 13).

Volgens het X-10 protocol worden berichten altijd 2 keer aaneengesloten verzonden. Het eerste bericht komt altijd in 
kolom  en het tweede bericht komt altijd in kolom  terecht. Indien het tweede bericht niet is
ontvangen, is de tweede kolom leeg. Enkele berichten kunnen normaal voorkomen bij Fasekoppelaars en Repeaters. 

Zie onderstaande tabel voor de verklaring van de verschillende kleuren data in het logscherm:

Figuur 12: Automatisch versturen van berichten.

Logregel Betekenis
Ontvangen bericht.
Verzonden bericht.
Verdacht bericht. Regels met deze kleur verdienen extra aandacht.

Tabel 1 6: Logregel kleur betekenis.
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Fouten in het logscherm worden aangegeven met een rode kleurarcering. 
Onderstaande tabel geeft enkele voorbeelden van verdachte berichten:

Verdachte berichten Beschrijving
" "A01" "AONAON

" "A01A01" "AON Indien van de dubbele adressen of commando's één ontbreekt. Dit geldt niet voor repeated berichten die voor 
zowel het adres als het commando maar uit één bericht bestaan.

A01AON Indien er tussen twee verschillende berichten geen spatie zit.
A01BDIM

A01B03

AONAOFF

AONBON

A01A[1]031531

AONA[1]031531

A01" "BON Indien na een adres een commando volgt met een andere lettercode.
A01" "B02 Indien na een adres een adres komt met een andere lettercode.

Tabel 1 7: Voorbeelden foutieve bericht patronen.

Het voorbeeld van het versturen van een Status Request naar adres "A01" van hoofdstuk 1.2.3.2. Versturen van meerdere
berichten tegelijkertijd is als volgt terug te vinden in het logscherm:

Ga naar het volgende hoofdstuk voor meer informatie over het interpreteren van de loginformatie.

Voorbeeld logbestand: PMIX35.log
Date / Time Space Data1 Level1 Noise1 Data2 Level2 Noise2 Status Echo
11/30/2007 12:10:43 PM S A01 555 85 A01 556 83 No Echo
11/30/2007 12:10:43 PM S AOFF 554 89 AOFF 556 86 No Echo
11/30/2007 12:10:46 PM S A01 555 85 A01 556 87 No Echo
11/30/2007 12:10:46 PM S AON 554 89 AON 557 82 No Echo
11/30/2007 12:10:50 PM S A02 563 89 A02 559 93 No Echo
11/30/2007 12:10:51 PM S AOFF 566 98 AOFF 563 89 No Echo
11/30/2007 12:11:01 PM S A01 566 90 A01 564 89 No Echo
11/30/2007 12:11:01 PM S AOFF 544 84 AOFF 555 87 No Echo
11/30/2007 12:11:08 PM S A01 2933 90 A01 2931 95 Echo
11/30/2007 12:11:08 PM S ASRQ 2929 100 ASRQ 2926 92 Echo
11/30/2007 12:11:09 PM S A01 558 83 A01 557 89 No Echo
11/30/2007 12:11:09 PM S ASOF 559 84 ASOF 568 84 No Echo
11/30/2007 12:11:13 PM S A01 3903 90 A01 3898 91 Echo
11/30/2007 12:11:13 PM S AON 3899 90 AON 3892 90 Echo
11/30/2007 12:11:16 PM S A01 3893 86 A01 3890 88 Echo
11/30/2007 12:11:16 PM S ASRQ 3886 93 ASRQ 3887 95 Echo
11/30/2007 12:11:17 PM S A01 564 84 A01 559 83 No Echo
11/30/2007 12:11:17 PM S ASON 564 86 ASON 561 78 No Echo
11/30/2007 12:11:31 PM S A01 550 90 A01 558 83 No Echo
11/30/2007 12:11:48 PM S A01 880 87 Suspicious Echo
11/30/2007 12:11:48 PM S A01 880 87 A01 880 89 Echo
11/30/2007 12:11:48 PM S ASRQ 879 100 ASRQ 876 96 Echo
11/30/2007 12:11:50 PM S A01 561 88 A01 568 84 No Echo
11/30/2007 12:11:50 PM S ASOF 553 84 ASOF 560 80 No Echo

Tabel 1 8: Logbestand.

Fouten in het logscherm met een rode kleurarcering (zie tabel 1-6) zijn in het logbestand aangegeven met de melding "Suspicious". 

1.2.4 Loggen en bekijken van datacommunicatie
Informatie in het logscherm kan worden opgeslagen in een logfile met de   toets. Kies daarbij de gewenste bestandsnaam
en sla deze op. Met de   toets kan het logscherm leeg worden gemaakt.
Een logbestand ziet er als volgt uit:
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1.3 Netwerk validatie
In dit tabblad kan een snelle en eenvoudige netwerk analyse gedaan worden vóór oplevering van een Haibrain X-10 
installatie. Door een selectie van de gebruikte adressen te maken zal de PMIX35 zelf een aantal metingen verrichten en een 
rapport presenteren met daarin de aandachtsgebieden van de Haibrain X-10 installatie. 

1.3.1 Uitvoeren van een netwerk validatie
Voor het uitvoeren van een netwerk validatie dient eerst het tabblad "Valideren" te worden geselecteerd.
Selecteer de gebruikte lettercodes in de Haibrain X-10 installatie door op de betreffende vakjes te klikken en hiermee de 
lettercode(s) te selecteren.

In de velden aan de rechterbovenkant kunnen de naam en adresgegevens van de klant waar de meting wordt verricht
worden ingetypt. Eventuele opmerkingen kunnen in het veld opmerkingen worden gezet.
Deze gegevens kunnen na de meting worden bewaard en vergeleken met eventuele vervolgmetingen.

Let op:

Voordat de validatie gestart kan worden is het van belang om alle in de woning op het lichtnet aangesloten apparaten in te
schakelen. Met inschakelen wordt bedoeld het op spanning brengen van het apparaat, niet zijnde de stand-by stand. Ook
apparaten als vaatwassers, wasmachines, wasdrogers, computer monitoren, TV's, etc dienen ingeschakeld te worden. Op
deze manier zal de meting onder de meest nadelige omstandigheden plaatsvinden, waardoor de uitkomst een goed beeld
geeft van de punten die aandacht nodig hebben om een betrouwbare data overdracht te kunnen garanderen.

!

Druk op "Start Validatie" zodra alle apparaten in de woning ingeschakeld zijn. De PMIX35 zal nu beginnen met het verzenden
en ontvangen van data van en naar de modules die in een installatie aanwezig zijn. Dit proces kan afhankelijk van het aantal
lettercodes van enkele tot tientallen minuten duren. 

Let op: Zorg ervoor dat er tijdens dit proces geen schakelaars worden bedient en dat eventuele bewegingsmelders
tijdens de meting niet worden geactiveerd. Onderbreek de test niet, laat de PMIX35 het proces geheel doorlopen.

!

Figuur 14: Validatie tabblad.
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1.3.2 Interpreteren van de netwerk validatie data
De PMIX35 software zal per adres het zend-, ontvangst-, ruis-, en impedantieniveau weergeven. 
In de kolom "resultaat" geeft de software weer hoe de meting voor het betreffende adres verlopen is. 

Er zijn vier resultaten mogelijk, namelijk:
• Niet gevonden, het adres is niet in de installatie aangetroffen. De regel is wit gekleurd.
• Geslaagd, de resultaten zijn goed. Verdere actie is niet nodig. De regel is groen gekleurd.
• Controleer, de resultaten geven aanleiding om de situatie rond de module op dit adres anders te bekijken. De regel is

oranje gekleurd.
• Mislukt, de resultaten geven aan dat er onder de huidige omstandigheden geen betrouwbare communicatie mogelijk is van

en/of naar deze module. De regel is rood gekleurd.

Het resultaat komt tot stand door een analyse van de software op basis van de signaal- en ruisniveaus. Zodra er lage
signaalniveaus zijn is het resultaat duidelijk. Het kan echter ook zijn dat de signaalniveaus goed zijn (boven de minimale
waarden), maar er een heel groot verschil zit tussen de signaalniveaus van een module bij een AAN- en een UIT-commando.
De PMIX35 software zal dit adres ook als "controleer" aangeven.  

Het is aan te raden om de Validatie test te herhalen voor de modules die als resultaat "controleer" of "mislukt" hebben
gekregen. Schakel vóór het herhalen van de test één of meerdere apparaten uit die in de buurt van de module zit die deze
status heeft gekregen. Indien de validatie een beter resultaat laat zien, betekent dit dat het apparaat of de apparaten in kwestie
een dempende werking hebben op de signaalkwaliteit. Isoleer dit apparaat of apparaten met één of meerdere filters. Indien de
signaalniveaus niet veranderen met uitgeschakelde apparaten kan het zijn dat er andere factoren zijn waardoor de
signaalsterktes onvoldoende zijn. Hier kan een signaalversterker (SVX10) uitkomst bieden om de signaalniveaus te verbeteren.

De data uit de meting kunnen worden opgeslagen door op de   toets te drukken. Een andere mogelijkheid is om de data te
selecteren en te kopiëren om vervolgens in een spreadsheet programma te "plakken".
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De PMIX35 ondersteund standaard het CTX15/35 protocol en heeft daarnaast een aantal extra functies. Hierdoor kan de
PMIX35 direct de CTX15/35 vervangen zonder dat de software moet worden aangepast. 

2.1 PMIX35 communicatie driver
De PMIX35 is voorzien van een USB aansluiting gebaseerd op een CP210x virtuele COM poort. De installatie software
installeert automatisch de CP210x USB to UART Bridge Virtual COM Port (VCP) drivers, zodat de PMIX35 via de USB poort
van een PC kan communiceren.  

De drivers zijn beschikbaar voor de volgende besturingssystemen:
• Windows 2000/XP/Server 2003/Vista
• Macintosh
• Linux

Tijdens de installatie controleert de software ook of de juiste firmware versie die bij de geïnstalleerde software hoort in de
PMIX35 geladen is. Indien dit niet het geval is zal de software de juiste firmware versie inladen.

2.1.1 Voorbeeld Windows 2000/XP driver
Na installatie van de USB drivers op het Windows XP besturingssysteem is de naam van deze COM poort te vinden onder
"Apparaat beheer" (Device Manager) in het hardware overzicht van het configuratiescherm in XP (zie figuur 15).

Achter de driver naam "CP2101 USB to UART Bridge Controller" staat het COM poortnummer, hier COM5, dat is toegekend
aan de PMIX35. Via deze COM poort kan nu met de PMIX35 worden gecommuniceerd.

Figuur 15: Windows XP Device Manager USB Driver.



18

2 De PMIX35 als data interface

2.2 Protocol beschrijving

2.2.1 COM poortinstellingen
Zie onderstaand figuur voor de benodigde COM poortinstellingen:

2.2.2 COM poort herkenning
De COM poort waarop de PMIX35 is aangesloten kan worden herkend door het versturen van het "PX" commando. Doordat
de PMIX35 hierop zal antwoorden, kan automatisch de juiste COM poort worden geselecteerd. 

Figuur 16: Poortinstellingen.
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2.2.3 Communicatie formaat
Alle communicatie is in ASCII formaat. De berichten tussen de PC applicatie en de PMIX35 zijn voorzien van headers. De PC
applicatie neemt altijd het initiatief en de PMIX35 zal daarop antwoorden. Zie onderstaande tabel voor het formaat:

$>9000{bericht}cs# Communicatie richting: PC -> PMIX35
$ Start karakter.
> Communicatie richting van PC naar PMIX35.
9000 Adres van PMIX35.
{bericht} Bericht voor PMIX35.
cs Checksum: optelsom van alle karakters behalve het eind karakter.
# Eind karakter.

Er zijn verschillende type berichten, waaronder berichten waarin het X-10 verkeer zit. Binnen deze berichten zit naast het X-10
formaat ook de bijbehorende signaalniveaus. Onderstaande tabel geeft het X-10 formaat weer:

<L><AA> Address
L 16 Lettercodes, A t/m P.
AA 16 Adressen, 01 t/m 16.

<L><CC[C]> Command
L 16 Lettercodes, A t/m P.
CC[C] Commando's: ON, OFF, DIM, BGT, AUF, ALN, ALF, HRQ, HAK, PRG, SON, SOF, SRQ.

<L>[1]<AA><EEEE> Extended
L 16 Lettercodes, A t/m P.
AA 16 Adressen, 01 t/m 16.
EEEE Extended code hexadecimal.

" " Space
" " Het spatie karakter. Dit komt overeen met een bepaalde tijd tussen de verschillende berichten. 

Berichten die onderling verschillen zijn altijd gescheiden door een spatie.
Tabel 2 2: Formaat X-10.

$<9000{bericht}cs# Communicatie richting: PMIX35 -> PC
$ Start karakter.
< Communicatie richting van PMIX35 naar PC.
9000 Adres van PMIX35.
{bericht} Bericht voor PC.
cs Checksum: optelsom van alle karakters behalve het eind karakter.
# Eind karakter.

Tabel 2 1: Formaat headers.
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Zender Formaat Beschrijving
PC SP{D} Send Position: Hiermee wordt de positie van de verzonden data op de netspanning t.o.v. de nuldoorgang 

ingesteld.
Parameter:

D - "1" Zenden op 0 graden.
"2" Zenden op 30 graden.
"3" Zenden op 0 en 30 graden.
"4" Zenden op 60 graden.
"5" Zenden op 0 en 30  graden.
"6" Zenden op 0 en 60 graden.
"7" Zenden op 0, 30 en 60 graden.

Voorbeeld: $>9000SP1cs# 
Data verzenden op 0 graden.

PMIX35 {s} Dit bericht geeft een ACK of NACK indicatie voor het ontvangen bericht.
Parameters:

s - "!" ACK. 
"?" NACK nogmaals verzenden (maximaal 3x). 

Voorbeeld: $<9000!cs# 
Bericht is goed ontvangen.

Tabel 2 5: Bericht: SP (Send Position).

2.2.4 Type berichten
Onderstaande tabellen beschrijven de verschillende type berichten. Zie verder een voorbeeld van een checksum "cs" berekening.

Zender Formaat Beschrijving
PC PX PMIX35: "Are you PMIX35" bericht om op COM poorten te vragen of er een PMIX35 op de COM poort is 

aangesloten. 
De PMIX35 reageert binnen 1000 msec op dit bericht met VP.

PMIX35 VP{MMmm} Version PMIX35: Dit bericht wordt als antwoord op PX verstuurd naar de PC applicatie. 
Deze bevat tevens het versie nummer van de PMIX35.
Parameters:

MM - Major Version Number in two-byte Decimal ASCII notation.
mm - Minor Number in two-byte Decimal ASCII notation.

Voorbeeld: $<9000VP0131cs#
Komt overeen met versie 1.31.

Tabel 2 3: Bericht: PX (Are you PMIX35).

Zender Formaat Beschrijving
PC TV{VVVV} Transmit Voltage: Hiermee wordt de Transmit Voltage van de PMIX35 ingesteld.

Parameters:
VVVV - Voltage in two-byte Decimal ASCII notation; valid range between 0-5000 mV. 

Voorbeeld: $>9000TV2500cs# 
Komt overeen met een Transmit Voltage van 2500 mV.

PMIX35 {s} Dit bericht geeft een ACK of NACK indicatie voor het ontvangen bericht.
Parameters:

s - "!" ACK. 
"?" NACK nogmaals verzenden (maximaal 3x). 

Voorbeeld: $<9000!cs# 
Bericht is goed ontvangen.

Tabel 2 4: Bericht: TV (Transmit Voltage).
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Zender Formaat Beschrijving
PC RQ Data Request: Na het tot stand komen van de verbinding wordt met een periode van 500mS een 

Data Request gedaan naar de PMIX35. Hierop kan de PMIX35 antwoorden met de volgende 
bericht typen: 

ND - Noise detected.
NI - Network Impedance.
LR/LE - Line Read/Line Echo.
? - Bericht niet goed ontvangen.
Deze berichten kunnen zowel gezamenlijk als afzonderlijk in het antwoord voorkomen.

Voorbeeld: $>9000RQcs#
PMIX35 ND{SS} Module Noise Detected: Bij verandering van de state wordt dit bericht meegezonden met de 

andere berichten.
Parameters:

SS - State in one-byte Decimal ASCII notation; 00 = No Noise Detected, 
01 = Noise Detected.

Voorbeeld: $<9000ND01cs# 
Komt overeen met: er is Module Noise Detected.

PMIX35 NI{OOOO} Network Impedance: Elke 5 seconden wordt dit bericht meegezonden met de andere berichten.
Parameters:

OOOO - Impedance in two-byte Decimal ASCII Notation; 
valid range between 0-9999 10th of an Ohm.

Voorbeeld: $<9000NI0047cs# 
Komt overeen met een Netwerk Impedance van 4,7 Ohm.

PMIX35 LR{VVVV}{NNNN}{LL…L}

LE{VVVV}{NNNN}{LL…L} LR/LE - Line Read/Line Echo: Door de PMIX35 gelezen datapakket op het net, transparant 
overgedragen aan de PC applicatie. Tevens wordt meegegeven met welke spanning en ruis het 
bericht is ontvangen. De "LE" geeft aan dat het ontvangen datapakket door de PMIX35 zelf is 
verzonden.
Parameters:

VVVV - Voltage in two-byte Decimal ASCII Notation; valid range between 0-6000 mV.
NNNN - Noise Level in two-byte Decimal ASCII Notation; valid range between 0-6000 mV.
LL..L - Line in variable length ASCII Notation.

Omschrijving: 
Voorbeeld1: $<9000LR35000300A01cs#

Ontvangen: A01 met 3500 mV en 300 mV ruis.
Voorbeeld2: $<9000LE35000300AOFFcs# 

Ontvangen echo: AOFF met 3500 mV en 300 mV ruis.
Voorbeeld3: $<9000LR35000300 A01cs# 

Ontvangen: A01 vooraf gegaan door spatie met 3500 mV en 300 mV ruis.
PMIX35 {s} Dit bericht geeft een NACK indicatie voor het ontvangen bericht.

Parameters:
s - "?" NACK nogmaals verzenden (maximaal 3x). 

Voorbeeld: $<9000?cs# 
Bericht is niet goed ontvangen.

PC ? Nack: Na het tot stand komen van de verbinding wordt met een periode van 500 mS een 
Data Request gedaan naar de PMIX35. Hierop kan de PMIX35 antwoorden met de volgende 
bericht typen: 

ND - Noise detected.
NI - Network Impedance.
LR/LE - Line Read/Line Echo.

Deze berichten kunnen zowel gezamenlijk als afzonderlijk in het antwoord voorkomen.
Voorbeeld: $>9000?cs#
Voorbeelden van combineerde berichten. Daarin kunnen van elk type maar één voorkomen.  
De LR/LE berichten staan altijd aan het eind van de regel.
$<9000NI0047LR35000300A01cs# 

$<9000ND01NI0047LE35000300 AOFFcs# 

$<9000ND01LR35000300 A01cs# 

Tabel 2 6: Bericht: RQ (Data Request).
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Zender Formaat Beschrijving
PC LW{LLL..L} Line Write: De PC applicatie draagt de PMIX35 hiermee op om data transparant op het net over te dragen.

Parameters:
LL..L - Line in variable length ASCII Notation. Komt overeen met de ingevoerde data in de 

"Macro invoervelden". 
Zie item 4 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Voorbeeld: $>9000LW A01A01 AONAONcs# 
Komt overeen met het aanschakelen van alles op A01.

PMIX35 {s} Dit bericht geeft een ACK of NACK indicatie voor het ontvangen bericht.
Parameters:

s - "!" ACK.
"?" NACK nogmaals verzenden (maximaal 3 x).

Voorbeeld: $<9000!cs# 
Bericht is goed ontvangen.

Tabel 2 7: Bericht: LW (Line Write).
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Hex Code Hex Code Hex Code Hex Code Hex Code Hex Code
20 (Spatie) 30 0 40 @ 50 P 60 ` 70 p
21 ! 31 1 41 A 51 Q 61 a 71 q
22 " 32 2 42 B 52 R 62 b 72 r
23 # 33 3 43 C 53 S 63 c 73 s
24 $ 34 4 44 D 54 T 64 d 74 t
25 % 35 5 45 E 55 U 65 e 75 u
26 & 36 6 46 F 56 V 66 f 76 v
27 ' 37 7 47 G 57 W 67 g 77 w
28 ( 38 8 48 H 58 X 68 h 78 x
29 ) 39 9 49 I 59 Y 69 i 79 y
2A * 3A : 4A J 5A Z 6A j 7A z
2B + 3B ; 4B K 5B [ 6B k 7B {
2C , 3C < 4C L 5C \ 6C l 7C |
2D - 3D = 4D M 5D ] 6D m 7D }
2E . 3E > 4E N 5E ^ 6E n 7E ~
2F / 3F ? 4F O 5F _ 6F o

Tabel 2 8: ASCII tabel.

2.2.4.1 Voorbeeld checksum berekening
Om data van de PMIX35 te ontvangen moet een request worden verstuurd naar de PMIX35.
Deze request is beschreven in Tabel 2 6: Bericht: RQ (Data Request) en ziet er als volgt uit:

$>9000RQcs#

Om de checksum "cs" te berekenen moeten de hexadecimale waarden van alle voorgaande karakters hexadecimaal bij elkaar
worden opgeteld. Deze waarden kan men vinden in onderstaande ASCII tabel:

Met de waarden uit de tabel gaat de berekening als volgt:
Karakter: $ > 9 0 0 0 R Q
Hex waarde: 24 + 3E + 39 + 30 + 30 + 30 + 52 + 51 = 1CE
cs: = CE

Gebruik alleen de laatste 2 hexadecimale getallen voor de checksum. 
Een Data Request ziet er als volgt uit:

$>9000RQCE#

Voorbeelden van antwoorden die men van de PMIX35 kan verwachten: 
$<900029#

$<9000ND001B# (Geen Module noise detected)
$<9000NI001687# (Netwerk Impedantie is: 1,6 Ohm)

Bij ontvangen data komen ook de LR en LE data types mee.



Haibrain X-10 huisautomatisering 
Nominale spanning 230 Vac, 50 Hz
Total Power consumption max. 2,5 Watt
Signaal transmissie Instelbaar van 0 tot 5 Vpp (per 25 mV ) in 5 Ω bij 120 kHz volgens EN 50065-1, EN 50065-2-1, EN 50065-4-1 
Transmissie Regeling: Zendniveau past zich automatisch aan op de lichtnet impedantie. Het maximaal instelbare niveau is 5Vpp
Transmissie synchronisatie 1 puls burst op 0°/ 30°/ 60°/ 90°/ 120°/ 150° selecteerbaar 
Signaal gevoeligheid 25 mVpp…6 Vpp at 120 kHz ± 4 kHz
Signaal/ruis verhouding 1.35 : 1
Minimale omgevingstemperatuur 0 °C
Maximale omgevingstemperatuur 40 °C (*)
Atmosferische druk 86 pkA - 106 pkA
Relatieve luchtvochtigheid
(non condensing) 30 to 90%
Normen NEN-EN-IEC 60669-2-1, NEN-EN-IEC 60669-2-2
Markering

Technische wijzingen voorbehouden.

(*) Haibrain X-10 modules zijn geschikt voor toepassing in woningen waar de omgevingstemperatuur in de (woon)ruimte onder normale omstandigheden niet hoger is dan 35 °C 

en bij uitzondering (tijdelijk) maximaal 40 °C mag bereiken.

2 De PMIX35 als data interface

2.3 Technische gegevens

Ongestoorde werking van het Haibrain X-10-systeem
Elektronische apparaten en systemen kunnen gevoelig zijn voor signalen van andere apparaten, die elektromagnetische 
storing veroorzaken. Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over de immuniteit (gevoeligheid) van de apparatuur 
voor signalen en ook de emissie (storing) van deze apparatuur. Als de apparaten/toepassingen in een omgeving voldoen aan 
de daarvoor geldende normen, zullen ze elkaar niet storen (ze zijn dan "Elektro Magnetisch Compatibel").
Voor residentiële omgevingen, waar het huisautomatiserings systeem Haibrain X-10 wordt toegepast, is de Europese norm 
voor immuniteit vastgelegd in de EN 61000-6-1. Apparatuur die voldoet aan deze norm is bestand tegen de 
elektromagnetische emissie van overige apparaten die voldoen aan de Europese norm EN 61000-6-3 (residentiële 
omgevingen). Ervaring heeft geleerd dat in woonhuizen apparatuur kan voorkomen dat een EMC-emissie niveau heeft boven 
de in EN 61000-6-3 vastgestelde niveaus. Deze apparatuur kan de correcte werking van de Haibrain X-10 modules verstoren. 
De immuniteit van de Haibrain X-10 inbouwmodules is om die reden opgewaardeerd en gelijkwaardig geworden aan de 
EN 61000-6-2, de strengere Europese norm voor immuniteit in industriële omgevingen.

Desalniettemin dient het toepassinggebied van Haibrain X-10 beperkt te blijven tot residentiële omgevingen.

Haibrain x-10 is niet verantwoordelijk voor het disfunctioneren van het Haibrain X-10-systeem als gevolg van in het 
gebouw aanwezige apparatuur met emissiewaardes boven de maximale toegestane niveaus zoals die gelden in 
residentiële, commerciële en lichtindustriële omgevingen en zijn vastgelegd in de EN 61000-6-3.

Toepassing Geldende Europese norm 
Immuniteit van de apparatuur Emissie van de apparatuur

Residentieel 61000-6-1 61000-6-3

Haibrain X-10-huisautomatisering* 
Immuniteit- en emissienorm 
Compatibel/voldoet

Commercieel
Licht-industrieel

* Voorwaarde daarbij is dat het gehele Haibrain X-10-systeem wordt geïnstalleerd volgens de geldende instructies door een gecertificeerde en getrainde Haibrain X-10-dealer.
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