De deur op slot; óók digitaal
Integrale beveiliging met KNX Secure

Het begint met bewustzijn

KNX IP Secure

KNX Data Secure

Het garanderen van veiligheid in woning- en gebouwautomatisering is een steeds belangrijker
onderdeel in het werk van installateurs en systeemintegratoren. Sinds (criminele) hackers de gebouwgebonden installaties ontdekken als toegangspoort tot de ICT-systemen van bedrijven en
woningen, neemt de verantwoordelijkheid bij gebouwautomatiseerders snel toe. Fabrikanten zorgen dat zij producten en systemen leveren waarmee vakmensen de vereiste veiligheid kunnen
creëren. De installateurs en systeemintegratoren moeten zich bewust zijn, en ervoor zorgen, dat
zij die technieken ook toepassen.



Hoe KNX de veiligheid garandeert
KNX, het internationale protocol voor woning- en gebouwautomatisering, onderkent
al vele jaren de risico’s op cyberaanvallen. Daarom hebben zij in achterliggende jaren
zowel praktische adviezen als technologische innovaties gelanceerd die het risico
op, en in elk geval de schade door cyberaanvallen sterk verkleinen.

1
 e eerste en belangrijkste aanbeveling is
D
het zorgen dat KNX-installaties nooit rechtstreeks – dus zonder een VPN-verbinding
– met het internet zijn verbonden. Installateurs en systeemintegratoren moeten weten
hoe zij een KNX-installatie via een VPN aan
het internet koppelen.

2
De tweede actie is het toepassen van
KNX-componenten die voldoen aan KNX
Secure. Dit is een nieuwe technologie, gestandaardiseerd volgens EN 50090-3-4, waarmee
KNX-systemen met succes hackeraanvallen
blokkeren. KNX Secure voldoet aan de hoogste
coderingsstandaarden (volgens ISO 18033-3,
zoals AES 128 CCM encryptie) om aanvallen
op een digitale infrastructuur in woningen en
gebouwen te kunnen afslaan.

“KNX, het internationale protocol voor woning- en
gebouwautomatisering, onderkent al vele jaren de
risico’s op cyberaanvallen.”
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 NX Secure biedt bescherming op twee niK
veaus. De eerste is KNX IP Secure, die het
IP-protocol verrijkt met een extra laag. Daardoor worden alle overgedragen KNX-telegrammen en -data via een volledig gecodeerd
IP-netwerk verstuurd. Het tweede niveau is
KNX Data Secure, waarmee KNX een versleuteling toevoegt aan de data die wordt overgedragen. Alleen twee componenten die aan
KNX Data Secure voldoen, kunnen die ‘encryptie’ ontsleutelen.

Steeds meer KNX-fabrikanten leveren inmiddels componenten die voldoen of compatibel zijn aan
de eisen voor KNX IP Secure of KNX Data Secure. Vooral op de plaatsen waar een KNX-installatie
kwetsbaar is, aan het internet is gekoppeld of waar het systeem kwetsbare informatie uitwisselt,
kun je de installatie het beste met KNX Secure componenten uitrusten.
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Jouw rol in het voorkomen van schade
Als installateur en systeemintegrator is dit een risico dat je niet graag op de schouders
draagt. Er zijn twee manieren waarop jij kunt zorgen dat jouw eindklanten geen slachtoffer
worden van cybercrime.

het goede gevoel dat onbevoegden geen
toegang hebben tot de communicatie. De
Gira S1 zorgt ervoor dat gebruikers onderweg
gemakkelijk en absoluut veilig verbinding
kunnen maken met hun KNX Smart Home,
want de communicatie is versleuteld.

In de eerste plaats is het van groot belang dat
jij de systemen van jouw eindklanten zodanig
oplevert en achterlaat dat zij deze veilig kunnen gebruiken. In de tweede plaats moet je
intern zorgen dat jij en jouw medewerkers op
een veilige manier de systemen van eindklanten benaderen en onderhouden.
Installaties veilig achterlaten
	Zorg dat je elke KNX-installatie die je aan
internet koppelt, toegankelijk maakt via
een Virtual Private Netwerk (VPN).
	Verzeker je ervan dat de installaties voorzien zijn van een firewall en stel geoblocking in, zodat toegang vanuit bijvoorbeeld
Rusland of China onmogelijk is.
	Haal een minimaal niveau aan IT-kennis in
huis, zodat je over vaardigheden beschikt
voor het instellen en aanpassen van
modems, routers en wachtwoorden.
	Leg de afspraken en verantwoordelijkheden met je opdrachtgever vast op papier.
	Zorg voor actieve monitoring en beheer
op de installaties, scan ook periodiek (bij
voorkeur dagelijks) op kwetsbaarheden.

Toegang op afstand: zonder risico op
Onderweg het licht uitschakelen,
toegang door
camerabeelden bekijken, de verwarming
inschakelen of de jaloezieën sluiten. Steeds
onbevoegden
meer mensen willen dit, maar dan wel met

Zelf veilig werken
	
Leg intern vast hoe je in jouw bedrijf de
veiligheid van ICT-systemen waarborgt.
 Realiseer je dat jouw systemen en apparatuur ook een aantrekkelijk doelwit zijn
voor hackers.
 Werk met een overzichtelijk en
waterdicht registratiesysteem voor
wachtwoordbeheer.
	
Wil je procedures nadrukkelijk vastleggen
en heb je behoefte aan extra houvast, certificeer je bedrijf dan volgens ISO 27001.

Starten zonder zorgen
Voor de bewoner of gebruiker werkt dit
bijzonder zorgeloos; gewoon de Gira X1 of de
Gira HomeServer-app (iOS) starten, waarna de
Gira S1 in samenwerking met het Gira portaal
de veiligheid waarborgt. Het omslachtig
activeren van een VPN of een speciale
routerconfiguratie is niet meer nodig.
Meer informatie op www.gira.nl

Veiligheid op
de bus én in het
IP-netwerk
Met JUNG KNX Secure componenten ontstaat niet alleen een veilige installatie dankzij
de versleuteling met het AES128-algoritme.
Het systeem voldoet in dat geval ook aan de
AVG-regelgeving, omdat de eindklant altijd
toestemming moet geven voor toegang tot de
installatie.

“Onder het motto
‘Vooruitgang als traditie’ blijft
ook JUNG doorontwikkelen.”
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Onder het motto ‘Vooruitgang als traditie’
blijft ook JUNG doorontwikkelen. Bekijk hieronder enkele noviteiten van JUNG die nog
meer comfort, rendement, veiligheid en energiebesparing opleveren.
 Inbouwactoren: veilig en flexibel
	
Schakel-en jaloezieactoren: veiliger,
zuiniger en talrijke nieuwe functies
	
Dimactor LED Universeel, 4-voudig:
half zo breed, maar twee keer beter
	
F10 tasters: tijdloze vormgeving
ontmoet KNX
	
RF-afdekkingen: conventioneel
wordt slim
 5-voudige LED-controller
(RGB(W), TW, of RGB+CCT)
Meer weten over deze noviteiten?
Kijk op www.jung.nl.

Veiligheid boven alles KNX | 5

Unieke KNX-voeding met
databeveiliging volgens KNX Secure
MEAN WELL staat bekend als een vooraanstaande fabrikant in
de wereld voor standaard geschakelde voedingen. Naast het
programma met standaard voedingen brengt het bedrijf steeds
meer producten op de markt voor gebouwautomatisering en
technisch innovatieve producten die bijdragen aan een ‘groenere’
en duurzame maatschappij.

Door de toenemende vraag naar cyber
security bij verlichtingsconfiguraties
introduceert MEAN WELL `s werelds eerste
200W AC-DC LED-voeding met KNX Data
Secure; de PWM-200KN series. PWM-200KN
series is een constante spanningsbron met
PWM-uitgang. Daardoor zorgt deze voeding
voor behoud van kleurtemperatuur en een
homogene helderheid bij het aansturen van
LED-strips.
Met de geïntegreerde KNX-interface en

integrale functie voor databeveiliging heb
je geen gecompliceerd systeem met een
additionele KNX-DALI gateway meer nodig.
Bovendien is de uitgangsfrequentie aan te
passen tot 4KhZ, die voldoet aan de IEEE
1789-2015 standaard. Hierdoor zijn er geen
gezondheidsrisico’s meer door licht ‘Flicker’.
Voor meer informatie, stuur een mail
naar info@meanwell.eu of ga naar onze
contactpagina:
building.meanwell.com/servceBusiness.aspx

Inspelen op toenemende vraag naar cyber security
KNX-apparatuur is steeds vaker verbonden met andere netwerken. Dit leidt tot aanzienlijk verhoogde risico’s, als je geen belangrijke veiligheidsmaatregelen neemt. Elk onbeveiligd apparaat
in een netwerk is een potentiële gateway naar een intern of ander netwerk, met als gevolg dat
indringers KNX-apparaten en hun functies kunnen benaderen en overnemen. Gelukkig tonen
eindklanten een sterk toenemende vraag naar beveiligingsconcepten.

Impact inzichtelijk maken
Siemens toont bijvoorbeeld de integratie van
de ‘IP Secure Interface’ en hun nieuwe ‘KNX

Een goed beveiligingsconcept is vereist om
aan deze behoeften te voldoen. Siemens kan
de risico’s en impact van onveilige installaties
laten zien en wegnemen. Waar ligt de verantwoordelijkheid als kwaadwillenden een installatie binnendringen? Voor Siemens is cyber
security een essentieel onderwerp; van de
ontwikkelfase van het product tot en met het
gebruik.
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Data Secure’ dimmer. Zij wil ook dat elke
professional zelf kan onderzoeken wat de
risico’s zijn van een onveilig netwerk en hoe
je dit kunt voorkomen. Iedereen moet weten
wat een ongewenste gast op het netwerk kan
zien als er geen KNX Secure-producten zijn
toegepast. Ook maakt Siemens inzichtelijk hoe
eenvoudig het is om KNX Secure-producten
toe te passen. Samen met KNX Professionals
wil Siemens de markt wijzen op de impact van
onveilige automatiseringssystemen.

KNX Data Secure gewoon naderhand
te installeren
Om KNX-installaties veilig
te maken, zijn KNX Secure
componenten veelal
noodzakelijk. Een nadeel
in bestaande systemen zijn
de eisen die de hardware
stelt. In veel situaties kun
je een bestaand systeem
niet eenvoudig ombouwen.
Theben heeft echter de MIX2actoren zodanig geïnnoveerd dat installateurs hiermee ook gemakkelijk KNX Data Secure
beveiliging naderhand – in bestaande systemen – nog kunnen installeren.
MIX2-actoren bieden een hoge flexibiliteit bij het ontwerp en bij wijziging van het gebruik. Het
systeem bestaat uit diverse basiscomponenten met een buskoppeling, waarop men maximaal
twee uitbreidingsmodules kan aansluiten. Zo kan het aantal uitgangskanalen per busmodule
worden verdrievoudigd, en dat met de meest uiteenlopende functies zoals het schakelen en
dimmen van de verlichting, aansturen van de zonwering of regelen van de verwarming. Dat
bespaart ruimte en kosten.
Voor 10 jaar oude modules
De buskoppeling in het basisapparaat kan indien nodig snel en eenvoudig worden vervangen.
Dat is ook de crux van KNX Data Secure. Theben voorziet met onmiddellijke ingang alle
MIX2-actoren van KNX Data Secure. Zelfs meer dan 10 jaar oude modules kunnen worden
aangepast. Het systeem biedt in totaal 129 combinatiemogelijkheden. De uitbreidingsmodules
blijven daarbij ongewijzigd, omdat ze via een interne, in eigen beheer ontwikkelde bus met de
basismodule communiceren.

 Meer informatie over KNX Secure
Om het waarborgen van veilige KNX-installaties inzichtelijk te maken,
is de KNX Secure Checklist ontwikkeld. Deze toont stap
voor stap hoe je als vakman een ontwerp maakt voor een veilig
KNX-systeem.  Download deze checklist!

Wil je meer weten over de achtergronden en de techniek, lees dan de
KNX Secure Guide, een whitepaper met technische informatie.
 Download de whitepaper!
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Fabrikanten van de vermelde
KNX Secure producten
Siemens
Siemens Building Products Customer Support
070 333 3031
bt-products.nl@siemens.com

JUNG
HATEHA elektrotechnische handelsonderneming b.v.
071 341 90 09
info@hateha.nl

Gira
Gira Nederland B.V.
0318 728 600
info@gira.nl

MeanWell
MEAN WELL EUROPE B.V.
020 758 6000
info@meanwell.eu
Theben
Theben Nederland
055 2020 000
info@theben-nederland.nl

www.KNX.nl
www.smartinside.nl
info@knx.nl

