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CHARAKTERISTIKA

DISM 20
DIGITÁLNE VSTUPY 20��x

Je to elektronický modul na pripojenie 20 ks mechanic-
kých tlačidiel ľubovoľných výrobcov alebo akýchkoľvek 
iných vstupov 0/1 ako napríklad de¬tektorov pohybu, 
rôznych koncových spínačov a pod. Modul zabezpeču-
je prenos impulzov na BUS sieť. Tieto tlačidlá k modulu 
pripájame hviezdicovo. V programe je možné k  jedné-
mu tlačidlu priradiť dve ľubovoľné funk¬cie. Napríklad 
krátkymi stlačeniami môžeme otvárať a  zatvárať žalú-
zie a pri dlhom stlačení žalúzia sa bude naklápať počas 
stlačenia tlačidla. Tiež je možné tlačidlá parametrizovať 
a naprogramovať rôzne akcie pre jedno, dve, tri a viac 
stlačení.

• Napájanie zo siete BUS
• Spotreba: 15mA
• Rozmer: L-70mm (4 moduly)
• Počet vstupov: 20
• Montáž: na DIN lištu
• Maximálna vzdialenosť medzi modulom a vstupom: 25m
• Pracovná teplota: -10°C až 50°C

O
VL

ÁD
AC

IE
 P

RV
KY



3

CHARAKTERISTIKA

O
VL

ÁD
AC

IE
 P

RV
KY

Je to elektronický modul umožňujúci priame pripojenie 
4 alebo 8 ks ľubovoľných tlačidiel od rôznych výrobcov, 
alebo akýchkoľvek iných vstupov 0/1 ako napríklad de-
tektorov pohybu, rôznych koncových spínačov a pod. 
Modul zabezpečuje prenos impulzov na BUS sieť. Tieto 
tlačidlá k modulu pripájame hviezdicovo. V programe 
je možné k  jednému tlačidlu priradiť dve ľubovoľné 
funkcie. Napríklad krátkymi stlačeniami môžeme otvá-
rať a  zatvárať žalúzie a pri dlhom stlačení žalúzia sa 
bude naklápať počas stlačenia tlačidla. Tiež je možné 
tlačidlá parametrizovať a naprogramovať rôzne akcie 
pre jedno, dve, tri a viac stlačení.

• Napájanie a ovládanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 10 mA
• Rozmer: 46 mm x 28 mm x 15 mm
• Počet vstupov: 4 alebo 8
• Pracovná teplota: -10 °C až 50 °C

DISM 04 | 08
DIGITÁLNE VSTUPY 4�x | 8�x
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CHARAKTERISTIKA

Sú to elektronické moduly umožňujúce priame pripo-
jenie NIKO alebo podobných 4 alebo 6 tlačidiel s LED 
indikáciou stavu. Moduly zabezpečujú prenos impulzov 
na BUS sieť. V programe je možné k jednému tlačid-
lu priradiť dve ľubovoľné funkcie. Napríklad krátkymi 
stlačeniami môžeme otvárať a  zatvárať žalúzie a  pri 
dlhom stlačení žalúzia sa bude naklápať počas stla-
čenia tlačidla. Tiež je možné tlačidlá parametrizovať 
a naprogramovať rôzne akcie pre jedno, dve, tri a viac 
stlačení.

Vyrábané typy: DNKPB 04, DNKPB 06.

• Napájanie a ovládanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 15 mA
• LED výstupné napätie: 12 V dc
• LED výstupný prúd: 1,25 mA
• Rozmer: 46 mm x 28 mm x 15 mm
• Počet vstupov: 4 tlačidlá + 4 LED, 6 tlačidiel + 6 LED
• Pracovná teplota: -10 °C až 50 °C
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CHARAKTERISTIKA

Modul pre pripojenie štyroch indikačných LED svetiel 
DC055. LED diódy signalizujú stav ovládaného zaria-
denia, ktoré je mimo náš dohľad. Môžu byť umiestnené 
na ovládacom paneli, rozvádzači a  podobne. Taktiež 
je vhodné ich použitie v  prípade inštalácie ovláda-
cích tlačidiel iných ako Domintell. V  takomto prípade 
môžu byť LED umiestnené napríklad v krabiciach pod 
tlačidlami a slúžiť ako podsvietenie tlačidiel alebo na 
signalizáciu stavu naprogramovaných výstupov. Záleží 
však na konštrukcii daného tlačidla, či sa zmestí spolu 
s modulom do krabice.

• Napájanie a ovládanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 50 mA
• Rozmery modulu: 46 mm x 28 mm x 15 mm
• Rozmery diód: 10 mm x 7 mm
• Počet diód: max 4
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
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CHARAKTERISTIKA

ECO LINE 1 -, 2 - a 4 - tlačidlá v plastovom prevedení 
s  indikáciou stavu zapnutý/vypnutý (stred tlačidla sa 
po zapnutí zmení na červeno). Modul má zabudova-
nú elektroniku a  pripájame ho priamo na BUS 485. 
K jednému tlačidlu je možné priradiť v programe dve 
rôzne funkcie v závislosti na dĺžke stlačenia. Napríklad 
krátkymi stlačeniami môžeme žalúzie otvárať a zatvá-
rať a pri dlhom stlačení môžeme naklápať lamely žalú-
zie. Tiež je možné tlačidlá naprogramovať pre jedno, 
dve, tri a viac stlačení, pričom sa môže udiať vždy iná 
akcia. Biele tlačidlá sú efektne podsvietené červenými 
LED-diódami, ktoré sú navyše stmievateľné (možnosť 
nastavenia intenzity podsvietenia podľa astronomic-
kého alebo presne defi novaného času, prípadne bli-
kanie). Podsvietenie môže zároveň slúžiť ako indikácia 
stavu ovládaného výstupu. Široké tlačidlá uľahčujú 
každodenné ovládanie svetiel, žalúzií, brán a  podob-
ne. V plastovom prevedení – vo farbe bielej. V tomto 
dizajne sú vyrábané dvoj a  trojrámčeky, TV zásuvky, 
RJ45 zásuvky a el. zásuvky na 230 V.
Dostupné vo farbách: W - biela
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TLAČIDLÁ
DIZAJN ECO LINE

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 26 mA
• Rozmery: 55 x 40 x 26 mm
• Podsvietenie : LED červená farba
• Možnosť softvérového nastavenia intenzity podsvietenia
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
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TLAČIDLÁ
DIZAJN RAINBOW

Dotykové 2 -, 4-, 6 - tlačidlá RAINBOW v  sklenenom 
prevedení s indikáciou stavu zapnutý/vypnutý (zmena 
farby LED podsvietenia). Modul má zabudovanú elek-
troniku a pripájame ho priamo na BUS 485. K jedné-
mu tlačidlu je možné priradiť v  programe dve rôzne 
funkcie v závislosti na dĺžke stlačenia. Napríklad krát-
kymi stlačeniami môžeme žalúzie otvárať a  zatvárať 
a pri dlhom stlačení môžeme naklápať lamely žalúzie. 
Tiež je možné tlačidlá naprogramovať pre jedno, dve, 
tri a viac stlačení, pričom sa môže udiať vždy iná ak-
cia. Každá aktívna plôška tlačidla je podsvietená zhora 
i zdola  LED-diódami. Obe LED-diódy sú stmievateľné 
a ich farbu si možno zvoliť z palety 16 tisíc farieb.
Podsvietenie tlačidiel je možné ľubovoľne programovo 
upraviť (intenzitu a farbu podsvietenia podľa astrono-
mického alebo presne defi novaného času, prípadne 
blikanie). Podsvietenie môže zároveň slúžiť ako indiká-
cia stavu ovládaného výstupu, pri stlačení môže tla-
čidlo vydávať zvuk („ťuknutie / pípnutie“). Sú v sklene-
nom prevedení – vo farbe čierna a biela.
Dostupné vo farbách: W - biele sklo, B - čierne sklo

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Rozmery: 2 a 4 tlačidlo 85 mm x 85 mm x 25 mm
• Rozmery: 6 tlačidlo 112 mm x 85 mm x 25 mm
• Podsvietenie: LED RGB 16 miliónov farieb
• Možnosť softvérového nastavenia intenzity a farby podsvietenia 

a zvuku pri stlačení
• Pracovná teplota : - 10°C až 50° C
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CHARAKTERISTIKA

LCD dotykové displeje v sklenenom prevedení so sní-
mačom teploty, z  ktorých je možné v  programe vy-
tvoriť jedno, dvoj, štvor a  šesťtlačidlá jednoduchým 
rozdelením aktívnej dotykovej plochy. V  programe je 
tiež možné nastaviť podsvietenie, farebne prispôsobiť 
pozadie a  tiež vložiť vlastné ikonky v  BMP formáte. 
Samozrejmosťou je šetrič obrazovky napr. vo forme 
štýlových hodín, loga, teploty, modrej linky alebo ľu-
bovoľného obrázku vloženého užívateľom. K jednému 
tlačidlu je možné v programe priradiť dve rôzne funk-
cie v závislosti na dĺžke stlačenia. Napríklad krátkymi 
stlačeniami môžeme svetlo zapínať a  vypínať (žalú-
zie otvárať/zatvárať), pri dlhom stlačení to isté svetlo 
môžeme stmievať (žalúzie naklápať). Ktorúkoľvek časť 
displeja (tlačidlo) je tiež možné použiť ako vstup do 
submenu teplôt alebo do submenu pre ovládanie mul-
tiaudiozosilňovača, ovládať ním reguláciu ventilácie, 
fancoilov či zariadení s rozhraním Modbus. Sú v skle-
nenom prevedení – vo farbe čierna a biela.

Dostupné vo farbách: W - biele sklo, B - čierne sklo

LCD displej má zabudovaný snímač teploty.
• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 50 mA
• Rozmery tlačidla: 122 mm x 85 mm x 11 mm
• Rozmery displeja: 88,9 mm uhlopriečka (3,5“)
• Farebné rozlíšenie obrazovky: 320 px x 240 px, 65.536 farieb
• Možnosť softvérového nastavenia intenzity a farby podsvietenia 

a zvuku pri stlačení
• Pracovná teplota : 0 °  C až 50 °C
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CHARAKTERISTIKA

Tlačidlá so svetelnou indikáciou, sú pri zapnutom stave 
výstupov podsvietené červeným svetlom a pri vypnu-
tom stave výstupov je podsvietenie modré. Modul má 
zabudovanú elektroniku a pripájame ho priamo na BUS 
485. K  jednému tlačidlu je možné priradiť v  progra-
me dve rôzne funkcie v závislosti na dĺžke stlačenia. 
Napríklad krátkymi stlačeniami môžeme žalúzie otvá-
rať a zatvárať a pri dlhom stlačení môžeme naklápať 
lamely žalúzie. Tiež je možné tlačidlá naprogramovať 
pre jedno, dve, tri a viac stlačení, pričom sa môže udiať 
vždy iná akcia. Podsvietenie tlačidiel je možné ľubovoľ-
ne programovo upraviť (intenzitu podsvietenia podľa 
astronomického alebo presne defi novaného času, far-
bu, prípadne blikanie). Podsvietenie môže zároveň slú-
žiť ako indikácia stavu ovládaného výstupu. Sú v plas-
tovom prevedení kompatibilné s rámčekmi Domintell

Dostupné vo farbách: W - biela, LG - strieborná, DG - 
antracit

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 18, 21, 26, 31 mA
• Rozmery: 44 mm x 33 mm
• Dvojfarebné podsvietenie (červená-modrá, biela-žltá)
• Možnosť softvérového nastavenia intenzity podsvietenia
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
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CHARAKTERISTIKA

Tlačidlá so svetelnou indikáciou, sú pri zapnutom stave 
výstupov podsvietené červeným svetlom a pri vypnu-
tom stave výstupov je podsvietenie modré. Modul má 
zabudovanú elektroniku a pripájame ho priamo na BUS 
485. K  jednému tlačidlu je možné priradiť v  progra-
me dve rôzne funkcie v závislosti na dĺžke stlačenia. 
Napríklad krátkymi stlačeniami môžeme žalúzie otvá-
rať a zatvárať a pri dlhom stlačení môžeme naklápať 
lamely žalúzie. Tiež je možné tlačidlá naprogramovať 
pre jedno, dve, tri a viac stlačení, pričom sa môže udiať 
vždy iná akcia. Podsvietenie tlačidiel je možné ľubovoľ-
ne programovo upraviť (intenzitu podsvietenia podľa 
astronomického alebo presne defi novaného času, far-
bu, prípadne blikanie). Podsvietenie môže zároveň slú-
žiť ako indikácia stavu ovládaného výstupu. Sú v plas-
tovom prevedení kompatibilné s rámčekmi Domintell.

Dostupné vo farbách: W - biela, LG - strieborná, DG - 
antracit

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 18, 21, 26, 31 mA
• Rozmery: 44 mm x 33 mm
• Dvojfarebné podsvietenie (červená-modrá, biela-žltá)
• Možnosť softvérového nastavenia intenzity podsvietenia
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
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CHARAKTERISTIKA

Tlačidlá so svetelnou indikáciou, sú pri zapnutom stave 
výstupov podsvietené červeným svetlom a pri vypnu-
tom stave výstupov je podsvietenie modré. Modul má 
zabudovanú elektroniku a pripájame ho priamo na BUS 
485. K jednému tlačidlu je možné priradiť v programe 
dve rôzne funkcie v závislosti na dĺžke stlačenia. Na-
príklad krátkymi stlačeniami môžeme žalúzie otvárať 
a zatvárať a pri dlhom stlačení môžeme naklápať la-
mely žalúzie Tiež je možné tlačidlá naprogramovať pre 
jedno, dve, tri a  viac stlačení, pričom sa môže udiať 
vždy iná akcia. Podsvietenie tlačidiel je možné ľubovoľ-
ne programovo upraviť (intenzitu podsvietenia podľa 
astronomického alebo presne defi novaného času, far-
bu, prípadne blikanie). Podsvietenie môže zároveň slú-
žiť ako indikácia stavu ovládaného výstupu. Sú v plas-
tovom prevedení kompatibilné s rámčekmi Domintell.

Dostupné vo farbách: W - biela, LG - strieborná, DG - 
antracit

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 10 mA
• Rozmery: 44 mm x 33 mm
• Dvojfarebné podsvietenie
• Možnosť softvérového nastavenia intenzity podsvietenia
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C

DPBT 01 | 02 | 04 | 06 DG
TLAČIDLÁ
DIZAJN CLASSIC
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CHARAKTERISTIKA
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derom. Je schopný prijímať a dekódovať 32 kanálov. 
Je v  plastovom prevedení kompatibilný s  rámčekmi 
Domintell.

Dostupné vo farbách: W - biela, LG - strieborná, DG - 
antracit

• Napájanie a ovládanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 10 mA
• Rozmery modulu: 44 mm x 33 mm
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C

DTDIR 03 W LG DG
INFRAPRIJÍMAČ
DIZAJN CLASSIC
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Programovateľný interiérový detektor pohybu s mož-
nosťou naprogramovania citlivosti. Je v plastovom pre-
vedení. Je kompatibilný s rámčekmi Domintell.

Dostupné vo farbách: W - biela, LG - strieborná, DG - 
antracit

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 15 mA
• Rozmery: 44 mm x 33 mm
• Zorné pole horizontálne: +/- 100 °
• Zorné pole vertikálne: +/- 80 °
• Dosah: 6 m
• Citlivosť: nastaviteľná softvérovo

DTMOV 03 W LG DG
DETEKTOR POHYBU

DIZAJN CLASSIC
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CHARAKTERISTIKA

DPBC 01 | 02 | 04 | 06 W
TLAČIDLÁ + TEPLOTA

DIZAJN CLASSIC RGBW

Tlačidlá so svetelnou indikáciou (podsvietenie 8 farieb, 
vrátane bielej „true white“) a integrovaným snímačom 
teploty. Modul má zabudovanú elektroniku a pripá-
jame ho priamo na BUS 485. K jednému tlačidlu je 
možné priradiť v programe dve rôzne funkcie v závis-
losti na dĺžke stlačenia. Napríklad krátkymi stlačeniami 
môžeme žalúzie otvárať a zatvárať a pri dlhom stlačení 
môžeme naklápať lamely žalúzie. Tiež je možné tla-
čidlá naprogramovať pre jedno, dve, tri a viac stlačení, 
pričom sa môže udiať vždy iná akcia. Podsvietenie tla-
čidiel je možné ľubovoľne programovo upraviť (inten-
zitu, farby,  podsvietenia podľa astronomického alebo 
presne defi novaného času, farbu, prípadne blikanie). 
Podsvietenie môže zároveň slúžiť ako indikácia stavu 
ovládaného výstupu a tiež ako orientačné osvetlenie. 
Sú v plastovom prevedení kompatibilné s rámčekmi 
Domintell.

Dostupné vo farbách: W - biela

• Napájanie: zo siete BUS
• Spotreba: 18 mA
• Rozmery:  55 x 40 mm
• Podsvietenie LED 8 stmievateľnými farbami, vrátane bielej „true 

white“
• Možnosť softvérového nastavenia farby a intenzity podsvietenia
• Zabudovaný snímač teploty T °C
• Pracovná teplota: -10°C až 50°C
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CHARAKTERISTIKA
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TLAČIDLÁ
DIZAJN BTICINO - AXOLUTE

Tlačidlá so svetelnou indikáciou, sú pri zapnutom stave 
výstupov podsvietené červeným svetlom a pri vypnu-
tom stave výstupov je podsvietenie modré. K jednému 
tlačidlu je možné priradiť v programe dve rôzne funk-
cie v závislosti na dĺžke stlačenia. Tiež je možné tla-
čidlá naprogramovať pre jedno, dve, tri a viac stlačení, 
pričom sa môže udiať vždy iná akcia. Podsvietenie tla-
čidiel je možné ľubovoľne programovo upraviť (inten-
zitu podsvietenia podľa astronomického alebo presne 
defi novanéo času, farbu, prípadne blikanie). Podsviete-
nie môže zároveň slúžiť ako indikácia stavu ovládané-
ho výstupu. Sú v  hliníkovom prevedení kompatibilné 
s rámčekmi Bticino Axolute v širokej škále materiálov, 
farieb a dizajnov.

Dostupné vo farbách: W - biela, LG - strieborná

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 20, 30, 50, 70 mA
• Rozmery: 1 a 2 tlačidlo 46 mm x 46 mm (2 Bticino mod.)
• Rozmery: 4 a 6 tlačidlo 68 mm x 46 mm (3 Bticino mod.)
• Dvojfarebné podsvietnie (červená modrá, biela žltá)
• Možnosť softvérového nast. intenzity podsvietenia
• Pracovná teplota: -10°C až 50°C
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DAXPB 01 | 02 | 04 | 06 LG
TLAČIDLÁ
DIZAJN BTICINO - AXOLUTE

Tlačidlá so svetelnou indikáciou, sú pri zapnutom stave 
výstupov podsvietené červeným svetlom a pri vypnu-
tom stave výstupov je podsvietenie modré. K jednému 
tlačidlu je možné priradiť v programe dve rôzne funk-
cie v závislosti na dĺžke stlačenia. Tiež je možné tla-
čidlá naprogramovať pre jedno, dve, tri a viac stlačení, 
pričom sa môže udiať vždy iná akcia. Podsvietenie tla-
čidiel je možné ľubovoľne programovo upraviť (inten-
zitu podsvietenia podľa astronomického alebo presne 
defi novanéo času, farbu, prípadne blikanie). Podsviete-
nie môže zároveň slúžiť ako indikácia stavu ovládané-
ho výstupu. Sú v  hliníkovom prevedení kompatibilné 
s rámčekmi Bticino Axolute v širokej škále materiálov, 
farieb a dizajnov.
Dostupné vo farbách: W - biela, LG - strieborná

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 20, 30, 50, 70 mA
• Rozmery: 1 a 2 tlačidlo 46 mm x 46 mm (2 Bticino mod.)
• Rozmery: 4 a 6 tlačidlo 68 mm x 46 mm (3 Bticino mod.)
• Dvojfarebné podsvietenie (červená-modrá, biela-žltá)
• Možnosť softvérového nast. intenzity podsvietenia
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
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• Napájanie: zo siete BUS 485
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DAXDIR 04 W | LG
INFRAPRIJÍMAČ
DIZAJN BTICINO - AXOLUTE

Prijímač infračervených kódov so zabudovaným dekó-
derom. Je schopný prijímať a dekódovať 32 kanálov. 
Je kompatibilný s rámčekmi Bticino Axolute v širokej 
škále materiálov, farieb a dizajnov.

Dostupné vo farbách: W - biela, LG - strieborná

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 12 mA
• Rozmery modulu: 46 mm x 46 mm
(2 Bticino mod.)
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
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DEREKTOR POHYBU
DIZAJN BTICINO - AXOLUTE

Programovateľný interiérový detektor pohybu s mož-
nosťou naprogramovania citlivosti. Je v celokovovom 
hliníkovom prevedení v širokej škále farieb a dizajnov. 
Je kompatibilný s rámčekmi Bticino Axolute v širokej 
škále materiálov, farieb a dizajnov.

Dostupné vo farbách: W - biela, LG - strieborná

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 15 mA
• Rozmery: : 46 mm x 46 mm (2 Bticino mod.)
• Zorné pole horizontálne: +/- 100 °
• Zorné pole vertikálne: +/- 80 °
• Dosah: 6 m
• Citlivosť: nastaviteľná softvérovo



26

CHARAKTERISTIKA

D
I

Z
A

J
N

D
I

Z
A

J
N

D
I

Z
A

J
N



27

CHARAKTERISTIKA

DPBU 01 | 02 | 04 | 06 W
TLAČIDLÁ

DIZAJN BTICINO - LIGHTTECH

Tlačidlá so svetelnou indikáciou, sú pri zapnutom stave 
výstupov podsvietené červeným svetlom a pri vypnu-
tom stave výstupov je podsvietenie modré. Modul má 
zabudovanú elektroniku a pripájame ho priamo na BUS 
485. K jednému tlačidlu je možné priradiť v programe 
dve rôzne funkcie v závislosti na dĺžke stlačenia. Na-
príklad krátkymi stlačeniami môžeme svetlo zapínať 
a  vypínať, pri dlhom stlačení to isté svetlo môžeme 
stmievať. Tiež je možné tlačidlá naprogramovať pre 
jedno, dve, tri a  viac stlačení, pričom sa môže udiať 
vždy iná akcia. Podsvietenie tlačidiel je možné ľubo-
voľne programovo upraviť (intenzitu podsvietenia pod-
ľa astronomického alebo presne defi novaného času, 
farbu, prípadne blikanie). Podsvietenie môže zároveň 
slúžiť ako indikácia stavu ovládaného výstupu. Sú v hli-
níkovom prevedení kompatibilné s  rámčekmi Bticino 
Light a LightTech v širokej škále materiálov, farieb a di-
zajnov.

Dostupné vo farbách: W - biela, LG - strieborná

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 20, 30, 50, 70 mA
• Rozmery: 1 a 2 tlačidlo 44 mm x 44 mm (2 Bticino mod.)
• Rozmery: 4 a 6 tlačidlo 66 mm x 44 mm
(3 Bticino mod.)
• Dvojfarebné podsvietenie (červená-modrá, biela-žltá)
• Pracovná teplota: -10 °C až 50 °C
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Tlačidlá so svetelnou indikáciou, sú pri zapnutom stave 
výstupov podsvietené červeným svetlom a pri vypnu-
tom stave výstupov je podsvietenie modré. Modul má 
zabudovanú elektroniku a pripájame ho priamo na BUS 
485. K jednému tlačidlu je možné priradiť v programe 
dve rôzne funkcie v závislosti na dĺžke stlačenia. Na-
príklad krátkymi stlačeniami môžeme svetlo zapínať 
a  vypínať, pri dlhom stlačení to isté svetlo môžeme 
stmievať. Tiež je možné tlačidlá naprogramovať pre 
jedno, dve, tri a  viac stlačení, pričom sa môže udiať 
vždy iná akcia. Podsvietenie tlačidiel je možné ľubovoľ-
ne programovo upraviť (intenzitu podsvietenia podľa 
astronomického alebo presne defi novanéo času, farbu, 
prípadne blikanie). Podsvietenie môže zároveň slúžiť 
ako indikácia stavu ovládaného výstupu. Sú v hliníko-
vom prevedení kompatibilné s rámčekmi Bticino Light 
a LightTech v širokej škále materiálov, farieb a dizajnov.

Dostupné vo farbách: W - biela, LG - strieborná

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 20, 30, 50, 70 mA
• Rozmery: 1 a 2 tlačidlo 44 mm x 44 mm
(2 Bticino mod.)
• Rozmery: 4 a 6 tlačidlo 66 mm x 44 mm (3 Bticino mod.)
• Dvojfarebné podsvietenie (červená-modrá, biela-žltá)
• Pracovná teplota: -10 °C až 50 °C

DPBU 01 | 02 | 04 | 06 LG
TLAČIDLÁ
DIZAJN BTICINO - LIGHTTECH

CHARAKTERISTIKA
• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 20, 30, 50, 70 mA
• Rozmery: 1 a 2 tlačidlo 44 mm x 44 mm
(2 Bticino mod.)
• Rozmery: 4 a 6 tlačidlo 66 mm x 44 mm (3 Bticino mod.)
• Dvojfarebné podsvietenie (červená-modrá, biela-žltá)
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Prijímač infračervených kódov so zabudovaným dekó-
derom. Je schopný prijímať a dekódovať 32 kanálov. 
Rovnako ako všetky Domintell moduly umiestňované 
v interiéroch, modul je v hliníkovom prevedení kompa-
tiblný s  rámčekmi Bticino Light a LightTech v širokej 
škále materiálov, farieb a dizajnov.

Dostupné vo farbách: W - biela, LG - strieborná

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 10 mA
• Rozmery modulu: 44 mm x 44 mm (2 Bticino moduly)
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C

DDIR 02 W | LG
INFRAPRIJÍMAČ
DIZAJN BTICINO - LIGHTTECH
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Programovateľný interiérový detektor pohybu s mož-
nosťou naprogramovania citlivosti. Je v celokovovom 
hliníkovom prevedení kompatiblný s  rámčekmi Btici-
no Light a LightTech v širokej škále materiálov, farieb 
a dizajnov.

Dostupné vo farbách: W - biela, LG - strieborná

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 15 mA
• Rozmery: 44 mm x 44 mm (2 Bticino moduly)
• Zorné pole horizontálne: +/- 100 °
• Zorné pole vertikálne: +/- 80 °
• Dosah: 6 m
• Citlivosť: nastaviteľná softvérovo

DMOV 01 W | LG
DETEKTOR POHYBU

DIZAJN BTICINO - LIGHTTECH
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TLAČIDLÁ
DIZAJN NIKO

Tlačidlá so svetelnou indikáciou, sú pri zapnutom stave 
výstupov podsvietené červeným svetlom a pri vypnu-
tom stave výstupov je podsvietenie modré. Modul má 
zabudovanú elektroniku a pripájame ho priamo na BUS 
485. K  jednému tlačidlu je možné priradiť v  progra-
me dve rôzne funkcie v závislosti na dĺžke stlačenia. 
Napríklad krátkymi stlačeniami môžeme žalúzie otvá-
rať a zatvárať a pri dlhom stlačení môžeme naklápať 
lamely žalúzie. Tiež je možné tlačidlá naprogramovať 
pre jedno, dve, tri a viac stlačení, pričom sa môže udiať 
vždy iná akcia. Podsvietenie tlačidiel je možné ľubovoľ-
ne programovo upraviť (intenzitu podsvietenia podľa 
astronomického alebo presne defi novaného času, far-
bu, prípadne blikanie). Podsvietenie môže zároveň slú-
žiť ako indikácia stavu ovládaného výstupu. Sú kom-
patibilné s  rámčekmi Niko v širokej škále materiálov, 
farieb a dizajnov.

Dostupné vo farbách: W - biela, LG - strieborná

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 20, 30, 50, 70 mA
• Rozmery: 44 mm x 66 mm (2 Niko mod.)
• Dvojfarebné podsvietenie (červená-modrá, biela-žltá)
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
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Tlačidlá so svetelnou indikáciou, sú pri zapnutom stave 
výstupov podsvietené červeným svetlom a pri vypnu-
tom stave výstupov je podsvietenie modré. Modul má 
zabudovanú elektroniku a pripájame ho priamo na BUS 
485. K  jednému tlačidlu je možné priradiť v  progra-
me dve rôzne funkcie v závislosti na dĺžke stlačenia. 
Napríklad krátkymi stlačeniami môžeme žalúzie otvá-
rať a zatvárať a pri dlhom stlačení môžeme naklápať 
lamely žalúzie. Tiež je možné tlačidlá naprogramovať 
pre jedno, dve, tri a viac stlačení, pričom sa môže udiať 
vždy iná akcia. Podsvietenie tlačidiel je možné ľubovoľ-
ne programovo upraviť (intenzitu podsvietenia podľa 
astronomického alebo presne defi novaného času, far-
bu, prípadne blikanie). Podsvietenie môže zároveň slú-
žiť ako indikácia stavu ovládaného výstupu. Sú kom-
patibilné s  rámčekmi Niko v širokej škále materiálov, 
farieb a dizajnov.

Dostupné vo farbách:W - biela, LG - strieborná

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 20, 30, 50, 70 mA
• Rozmery: 44 mm x 66 mm (2 Niko mod.)
• Dvojfarebné podsvietenie (červená-modrá, biela-žltá)
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
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TLAČIDLÁ
DIZAJN NIKO
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Prijímač infračervených kódov so zabudovaným dekó-
derom. Je schopný prijímať a dekódovať 32 kanálov. 
Modul je kompatibilný s rámčekmi Niko v širokej škále 
materiálov, farieb a dizajnov.

Dostupné vo farbách: W - biela, LG - strieborná

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 12 mA
• Rozmery modulu: 44 mm x 44 mm
(2 Bticino moduly)
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C

DNIDIR 05 W | LG
INFRAPRIJÍMAČ

DIZAJN NIKO
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Programovateľný interiérový detektor pohybu s mož-
nosťou naprogramovania citlivosti nám umožňuje 
vykonávať rôzne akcie pri rôznych svetelných pod-
mienkach. Je v celokovovom hliníkovom prevedení. Je 
kompatibilný s rámčekmi Niko.

Dostupné vo farbách: W - biela, LG - strieborná

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 15 mA
• Rozmery: 44 mm x 44 mm
• Zorné pole horizontálne: +/- 100°
• Zorné pole vertikálne: +/- 80°
• Dosah: 6 m
• Citlivosť: nastaviteľná softvérovo

DNIMOV 05 W | LG
DETEKTOR POHYBU
DIZAJN NIKO
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Dotykové TFT farebné IP obrazovky zobrazujú stav všet-
kých zariadení inštalácie s možnosťou ich riadenia. Zobra-
zujú nastavené hodnoty s možnosťou ich okamžitej zme-
ny. Program automaticky vytvorí prehľadné menu podľa 
štruktúry budovy a komponentov a zariadení nachádza-
júcich sa v jednotlivých miestnostiach. V hlavnom menu 
sú 4 ikony pre priame ovládanie zariadení bez nutnosti 
listovania v ďalších menu. DTSC02/04 majú zabudovaný 
snímač teploty, 32 kanálový IR prijímač a slot pre micro 
SD pamäťovú kartu, z ktorej je možné prezerať obrázky, vi-
deá, spúšťať programy. Okrem BUS zbernice sa dotyková 
obrazovka pripája k sieti LAN. Novinkou je dotyková obra-
zovka DTSC04, ktorá má navyše zabudovaný aj mikrofón 
a reproduktor pre audiokomunikáciu. Pre videokomuniká-
ciu je k nej možné pripojiť prostredníctvom routera von-
kajšiu IP jednotku DVIP01/02, čím sa rozšíria jej možnosti 
a môže slúžiť aj ako súčasť videovrátnika. Samozrejmos-
ťou je možnosť inštalácie viacerých dotykových obrazoviek 
v objekte s možnosťou obojsmernej audio-video komuni-
kácie, čím užívateľ získa interkom.
Dostupné vo farbách: eloxovaný hliník, W - biela, LG - svet-
lá sivá (strieborná), DG - tmavá sivá (antracit).
Vyrábané typy: DTSC02, DTSC04.

• Napájanie: zo siete BUS 485
• IP pripojenie k routeru
• Spotreba: 260 mA
• Displej: farebný
• Rozlíšenie: VGA – 5,7“, 640 x 480 px – 262140 farieb
• Rozmery DTSC 02: 190 mm x 135 mm
• Rozmery DTSC 04: 190 mm x 145 mm
• Pracovná teplota: 5 °C až 40 °C

DTSC 02 | 04 W | LG | DG
DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

VIDEOVRÁTNIK
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TFT podsvietená farebná dotyková obrazovka na ovlá-
danie všetkých zariadení v budove. Prostredníctvom 
obrazovky je možné nastavenie rôznych režimov a tep-
lôt, časovaných a automatických akcií. Je možné ovlá-
danie multiaudia atď. Obsahuje zabudovaný snímač 
teploty, vlhkosti, tlaku vzduchu a znečistenia ovzdušia 
prchavými organickými plynmi (etán, izoprén, etanol, 
acetón, oxid uhoľnatý). Táto obrazovka tiež umožňuje 
prezerať obraz z IP kamier a komunikuje s videotele-
fónmi a videovrátnikmi. Je možné ju zaheslovať.

•  Napájanie: zo siete BUS 485, 14 až 18 VDC
• IP pripojenie k routeru • Spotreba: 260 mA, 9 W
• Displej: farebný VGA – 5,7“
• LED podsvietenie s  automatickou intenzitou
• Integrovaný snímač teploty • Integrovaný detektor prítomnosti
• Rozlíšenie: 800 x 480 px – 16 miliónov farieb
• Rozmery: 198 mm x 136 mm x 32 mm
• Montáž: do krabice DTSCBOX05
• Pracovná teplota: +5 °C až 40 °C

DTSC 05 B | W
DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
VIDEOVRÁTNIK
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IP videovrátnik s LCD displejom. Ide o vonkajšiu jed-
notku inštalovanú v exteriéri. Má zabudovaný mikrofón 
a reproduktor pre audiokomunikáciu. Pre videokomu-
nikáciu je táto vonkajšia jednotka vybavená IP kame-
rou. Okrem BUS zbernice sa videovrátnik pripája k sieti 
LAN. Toto pripojenie zabezpečuje prenos audio a vi-
deo signálov do dátovej siete, čo umožňuje jej použitie 
spolu s dotykovými IP obrazovkami DTSC04. Použitím 
IP komunikačného modulu DETH02 je možná komu-
nikácia so smartfónmi, tabletmi s  O.S. Apple alebo 
Android. Tieto technické riešenia umožňujú aj vzdia-
lenú komunikáciu v sieti internet. Samozrejmosťou je 
moné použitie viacerých jednotiek v objektoch s via-
cerými vstupmi.

Vyrábané typy: DVIP01, DVIP02.

• Napájanie: zo siete BUS 485
• IP pripojenie k routeru
• Spotreba: 40 mA
• Displej: modrý
• Rozmery: 120 mm x 180 mm
• Pracovná teplota: - 20 °C až 50 °C

DVIP 01 | 02 LG
VIDEOVRÁTNIK

IP
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Diaľkový infračervený vysielač s  možnosťou ovláda-
nia 14 kanálov. Tlačidlo vľavo dole je prepínacie „shift“ 
tlačidlo. Ostatných sedem tlačidiel je na riadenie sied-
mych kanálov a  po stlačení „shift“ ovládajú ďalších 
sedem kanálov. Samozrejmosťou sú možnosti viace-
rých funkcií pre každé tlačidlo priradených ku krátke-
mu a dlhému stlačeniu, alebo viacnásobného stlačenia 
čím sa počet ovládaných zariadení a spotrebičov môže 
niekoľkokrát znásobiť. Luxusné hliníkové púzdro, pod-
svietené tlačidlá.

• Napájanie: batérie 2 x 1,5 V AAA
• Pracovná teplota: -10 °C až 50 °C
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DIAĽKOVÝ IR OVLÁDAČ
14 KANÁLOVÝ
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Diaľkový infračervený vysielač DCDI03 s možnosťou 
priameho ovládania 10 zariadení, spotrebičov alebo 
scén. Samozrejmosťou sú možnosti viacerých funkcií 
priradených na krátke a dlhé stlačenie, alebo viacná-
sobného stlačenia čím sa počet ovládaných zariadení 
a spotrebičov môže niekoľkokrát znásobiť. Šírenie in-
fračervených lúčov je v priestore obmedzené (cca 10 
m). Mini ľahký diaľkový ovládač v plastovom prevedení.

• Napájanie: batéria CR2025
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C

DCDI 03
DIAĽKOVÝ IR OVLÁDAČ

MINI
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