
s neobmedzenými možnosťami

INTELIGENTNÝ
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www.domintell.sk
domintell@domintell.sk

Všetky moduly
vyrábané v Belgicku

= kvalita

Dohodnite si stretnutie 
tel.: 0905�268�803

Kompletný sortiment
od jedného výrobcu
= fungujúci systém

Možnosť vlastných zmien
v programe, slovenské
rozhranie = nezávislosť

LCD displeje,
podsvietené tlačidlá
= elegantné riešenia
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RIADIACA JEDNOTKA

Centrálny počítač vybavený procesorom poslednej ge-
nerácie ovládajúci kompletný systém. Včlenený interný 
systémový čas umožňuje programovanie a ovládanie 
celého systému a jeho funkcií s presnosťou 1 sekundy. 
Je to jediné zariadenie, ktoré v systéme programujeme 
pripojením PC cez USB. Displej zobrazuje stav apliká-
cie, siete, a  verziu operačného systému. Maximálny 
počet modulov ovládaných jednou jednotkou je 128. 
V  prípade potreby riadenia rozsiahlejšej inštalácie je 
možné počet modulov rozšíriť na 600 pomocou mo-
dulu DHUB01.

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Displej: LCD podsvietený
• Spotreba: 100 mA
• Rozmer: L-105 mm (6 modulov)
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: -10 °C až 50 °C

DHUB 01
ROZBOČOVAČ ZBERNICE
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DGQG 02 | 03
RIADIACA JEDNOTKA

Centrálny počítač typu „all-in-one“ ovládajúci kompletný 
systém. Obsahuje niekoľko integrovaných vstupov a vý-
stupov na ovládanie svetiel, vykurovania, žalúzií, zásuviek, 
brán a pod. Integrované ethernetové pripojenie zabezpe-
čeným prístupom pre vzdialenú komunikáciu a konfi gu-
ráciu inštalácie, diagnostiku a servis. Umožňuje vzdialené 
ovládanie inštalácie pomocou mobilnej aplikácie Domin-
tell Pillot (Android/Apple). Včlenený interný systémový čas 
pre: časové akcie, astronomický čas, simuláciu prítom-
nosti. Riadiaca jednotka ďalej umožňuje pripojiť čítačky 
čipov alebo kariet  vstupných a prístupových  systémov, 
biometrických čítačiek s Wiegand rozhraním a ľubovoľné 
snímače teploty, pohybu, vlhkosti atď. s 1-Wire rozhraním. 
Celú inštaláciu možno v prípade potreby ďalej rozširovať 
pripojením ďalších modulov Domintell k riadiacej jednotke 
cez konektor BUS 485 zbernice. 
Verzia DGQG03 umožňuje navyše oproti verzii DGQG02 
ovládanie svetiel s DALI prevodníkmi.
Konfi gurácia softvérom Golden Gate

• Napájanie: 230V, 50Hz
• Pripojenie: k BUS 485
• Spotreba: < 5W • Rozmer: L-213mm (12 modulov)
• Montáž: na DIN lištu • IP20 • 1  x napäťový vstup 9-24V
• Prevádzková teplota: -10 °C až 50°C
• 6 x jednopólové relé výstupy 16A
• 2 x dvojpólové relé výstupy 2x8A
• 1 x výstup 2x8A pre ovládanie roliet, žalúzií, markíz, motorov a pod.
• 2 x výstupy 0-10 V pre ovládanie rekuperácií, ventilov a pod.
• 1 x výstup 12V/50mA pre riadenie vstupov 
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• 11  x bezpotenciálové vstupy
• 1  x 1-Wire® rozhranie pre 1-Wire zariadenia. Integrované napájanie 
 5V DC
• 1  x rozhranie Wiegand ® + 2 výstupy pre kontrolné LED
• 1  x Ethernet port 10Mb/100Mb (RJ-45).
• Šifrovaná komunikácia cez WebSocket/TCP(TLSv1.2).
• Rozširujúci konektor BUS 485 pre rozšírenie o ďalšie
 Domintell moduly

tell Pillot (Android/Apple). Včlenený interný systémový čas 
pre: časové akcie, astronomický čas, simuláciu prítom-
nosti. Riadiaca jednotka ďalej umožňuje pripojiť čítačky 
čipov alebo kariet  vstupných a prístupových  systémov, 
biometrických čítačiek s Wiegand rozhraním a ľubovoľné 
snímače teploty, pohybu, vlhkosti atď. s 1-Wire rozhraním. 
Celú inštaláciu možno v prípade potreby ďalej rozširovať 
pripojením ďalších modulov Domintell k riadiacej jednotke 
cez konektor BUS 485 zbernice. 
Verzia DGQG03 umožňuje navyše oproti verzii DGQG02 
ovládanie svetiel s DALI prevodníkmi.



5

CHARAKTERISTIKA

HL
AV

NÉ
 M

O
DU

LYDGQG 04
RIADIACA JEDNOTKA

Riadiaca jednotka ovládajúca kompletný systém Do-
mintell. Obsahuje vstup pre ethernetové pripojenie čo 
umožňuje vzdialenú komunikáciu a programovanie. 
Včlenený interný systémový čas pre: časové akcie, as-
tronomický čas, simuláciu prítomnosti.

• Napájanie zo siete BUS
• Spotreba: 100mA
• Rozmer: L-105mm (6 modulov)
• Maximálny počet ovládaných modulov: 600
• Montáž: na DIN lištu
• Pracovná teplota: -10°C až 50°C
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DALI 01 | 03 
ZDROJ

Zdroje vyhradené pre zásobovanie energiou pre všetky 
moduly na BUS 485 sieti. Sú napojené na ~230 V a ich 

DALI 01
• Napájanie siete BUS 485
• Napájanie: zo siete ~ 230 V +/-10%
• Výkon: = 12 V/2,5 A
• Rozmer: L - 105 mm (6 modulov)
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
• Poistka: 315 mA
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DALI 03
• Napájanie: 230 V AC +/- 10%; 50 Hz
• Výstupné napätie: 15 V DC
• Výstupný prúd: max. 3,3 A
• Výstupný výkon: max. 50 W
• Účinnosť: 85%
• Rozmery: L 106 mm (6 modulov)
• Montáž: DIN lišta
• Prevádzková teplota: -10 °C až 45 °C

zaťažiteľnosť je 2,5 A.  Sú hlavným energetickým zdrojom 
pre každú elektronickú jednotku. Ak výkon nepostačuje, 
je nutné použiť viac zdrojov. Programovací software ob-
sahuje nástroj na prepočet potrebných zdrojov.
DALI 03 monitoruje stav zbernice a napájania LED dió-
dou.
- pomalé blikanie (1 s ON / 1 s OFF) : 0 - 90% zaťaže-

nie / 0 - 3 A prúd / 0 - 45 W výkon
- stredná rýchlosť blikania (0,5 s ON / 0,5 s OFF) : 90 

- 100% zaťaženie / 3 - 3.3 A / 45 - 50 W
- rýchle blikanie (0,25 s ON / 0,25 s OFF): preťaženie
Ak indikátor nesvieti, modul DALI03 nie je napojený 
k 230 V, prípadne pod krytom je potrebné skontrolo-
vať pomalú tavnú poistku (1,6 A T), alebo je poškodený.
DALI03 má plnú elektronickú ochranu proti podpätiu 
aj prepätiu, vnútornému preťaženiu, prúdovému pre-
ťaženiu pri pripojení neprípustného počtu modulov na 
zbernicu.
Poznámka: názov „DALI“ nemá súvis s DALI protoko-
lom svetelných systémov. 

- stredná rýchlosť blikania (0,5 s ON / 0,5 s OFF) : 90 

- rýchle blikanie (0,25 s ON / 0,25 s OFF): preťaženie
Ak indikátor nesvieti, modul DALI03 nie je napojený 
k 230 V, prípadne pod krytom je potrebné skontrolo-
vať pomalú tavnú poistku (1,6 A T), alebo je poškodený.
DALI03 má plnú elektronickú ochranu proti podpätiu 
aj prepätiu, vnútornému preťaženiu, prúdovému pre-
ťaženiu pri pripojení neprípustného počtu modulov na 
zbernicu.

CHARAKTERISTIKA



7

CHARAKTERISTIKA

DBIR 01
MODUL SPÍNACÍ 

PN 8 X 8 A

Modul s 8 ks dvojpólových relé ~250 V/8 A. Je určený 
pre zapínanie a vypínanie svetiel, jednofázových mo-
torov a spotrebičov do výkonu 1,8 kW. Ak potrebujeme 
ovládať spotrebiče s vyššími výkonmi, výstupmi tohto 
modulu môžeme ovládať cievky stýkačov väčšej am-
peráže. Mikrospínačmi na čelnej strane môžeme relé 
ovládať ručne mikrospínačmi na prednej strane modu-
lu. Funkcia mikrospínačov sa aktivuje prepojkou (kle-
mou) pod krytom vľavo v hornej časti modulu. Modul 
je vybavený LED diódami zobrazujúcimi stav relé.

• Napájanie a ovládanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 400 mA
• Rozmer: L-160 mm (9 modulov)
• Počet výstupov: 8 x do~250 V/8 A
• Možné napojenie 4 rôznych vstupných napätí
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: -10 °C až 50 °C
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DDIM 01
MODUL STMIEVACÍ
(ovládací)

Je to hlavný ovládací modul pre pripojenie až 8ks 
stmievačov DD500, DD750, DD1000, DD10V, prípad-
ne univerzálneho stmievača DD400L. Modul umož-
ňuje vytvorenie akýchkoľvek svetelných scén. Úrovne 
intenzity jasu pre jednotlivé svetlá a množstvo rôznych 
svetelných scén programátor defi nuje softvérovo, ale 
jednoduchými úkonmi si parametre scén môže upra-
vovať kedykoľvek aj užívateľ a to bez nutnosti progra-
movania! Pre voľbu a zmenu svetelných scén užívateľ 
môže použiť akýkoľvek vstup napríklad tlačidlá, doty-
kovú obrazovku, alebo infračervený diaľkový ovládač… 
Napríklad krátkymi stlačeniami sa svetlo zapína a vy-
pína. Dlhými stlačeniami sa aktivuje stmievač a plynu-
le sa mení intenzita osvetlenia na požadovanú úroveň. 
Stlačením predvoleného tlačidla alebo kiknutím na 
ikonku dotykovej obrazovky sa nastavená scéna uloží.

• Napájanie a ovládanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 150 mA
• Rozmer: L-70 mm (4 moduly)
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: -10 °C až 50 °C
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DD 500
STMIEVAČ

500 W výkonový stmievač riadený hlavným ovláda-
cím stmievačom DDIM01. Môže pracovať so všetký-
mi typmi žiarovkových, halogénových 230 V svietidiel 
a pod. Fáza privedená k stmievaču DD500 musí byť 
totožná s  fázou privedenou k  hlavnému stmievaču 
DDIM01!!!

• Napájanie: zo siete ~230 V
• Rozmer: L - 35 mm (2 moduly)
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
• Poistka: 2,5 A
• Záťaž: 60 W až 500 W
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DD 750
STMIEVAČ

750 W výkonový stmievač riadený hlavným ovláda-
cím stmievačom DDIM01. Môže pracovať so všetký-
mi typmi žiarovkových, halogénových 230 V svieti-
diel a pod.
Fáza privedená k stmievaču DD750 musí byť totožná 
s fázou privedenou k hlavnému stmievaču DDIM01!!!

• Napájanie: zo siete ~230 V
• Rozmer: L - 53 mm (3 moduly)
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
• Poistka: 4 A
• Záťaž: 60 W až 750 W
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DD 1000
STMIEVAČ

1000 W výkonový stmievač riadený hlavným ovláda-
cím stmievačom DDIM01. Môže pracovať so všetký-
mi typmi žiarovkových, halogénových 230 V  svieti-
diel a pod. Pri plnom zaťažení dochádza k miernemu 
zahrievaniu modulu, preto sa doporučuje pri inštalácii 
v rozvádzači nechať po stranách miesto cca 1 cm pre 
prirodzené chladenie vzduchom.
Fáza privedená k stmievaču DD1000 musí byť totožná 
s fázou privedenou k hlavnému stmievaču DDIM01!!!

• Napájanie: zo siete ~230 V
• Rozmer: L-70 mm (4 moduly)
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
• Poistka: 5 A
• Záťaž: 60 W až 1000 W
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Ovládací stmievač riadený hlavným ovládacím stmie-
vačom DDIM01. Môže riadiť predradníky, a tým stmie-
vať žiarivkové svietidlá. Je vhodný tiež na ovládanie 
a riadenie rôznych technológií ako napr. rekuperačné 
jednotky, tepelné čerpadlá, vzduchotechniku, elektro-
ventily a termopohony vykurovania či chladenia, klap-
ky a podobne. Priamo na module je možné zvoliť rade-
nie 0-10V alebo 1 - 10V jednoduchým preklemovaním 
na svorkovnici modulu.

• Napájanie: zo siete ~230 V
• Rozmer: L - 35 mm (2 moduly)
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
• Záťaž: 0V až 10V DC
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DD 400L
STMIEVAČ

Stmievač DD400L je určený pre stmievanie väčšiny 
stmievateľných LED žiaroviek 230V, klasických a ha-
logénových žiaroviek 230V a halogénových žiaroviek 
12V s feromagnetickým alebo elektronickým transfor-
mátorom. K stmievaču DD400L možno pripojiť klasic-
ké alebo halogénové žiarovky 230V a 12V halogénové 
žiarovky s  transformátorom to do maximálneho su-
márneho výkonu 400W. Upozornenie: Všetky pripo-
jené žiarovky musia byť rovnakého typu. K stmievaču 
DD400L možno ďalej pripojiť LED žiarovky 230V a LED 
s transformátorom a to do maximálneho sumárneho 
výkonu 200W. Upozornenie: Všetky pripojené žiarovky 
musia byť rovnaké, ich celkový počet nesmie prekročiť 
30 kusov. LED žiarovky musia byť deklarované výrob-
com ako stmievateľné. K modulu je možné pripojiť za-
riadenia s indukčnou aj odporovou záťažou.

• Napájanie : zo siete ~230 V
• Maximálny výstupný výkon : 400 W (klasické a halogénové žia-

rovky)
• Maximálny výstupný výkon : 200 W (LED žiarovky – maximálne 

30ks)
• Minimálne zaťaženie : 0 Watt
• Rozmery : L - 35 mm (2 moduly)
• Montáž: na DIN lištu
• IP20
• Pracovná teplota : -10 °C až 50 °C
• Poistka: 2,5 A
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MODUL STMIEVACÍ
(nízkonapäťový)

Ovládací stmievací modul pre stmievanie LED sve-
tiel nízkeho napätia Domintell. Umožňuje stmievanie 
až 64 Domintell svetiel DLIGHT01-R, DLIGHT01-S, 
DLIGHT01-D pripojených k svetelnej zbernici. Každé 
svietidlo obsahuje adresný driver. 

• Napájanie: zo siete BUS
• Spotreba: 100 mA 
• Rozmer: L-35mm (2 moduly) 
• Výstup je svetelná BUS so samostatným napájaním 24-48 V DC 
• Maximálny počet ovládaných svetiel: 64 
• Montáž: na DIN lištu 
• Pracovná teplota: -10°C až 50°C
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Modul DINTDALI01 slúži pre riadenie osvetľovacích 
systémov pracujúcich s protokolom DALI. DINTDALI01 
je vhodný pre rozsiahle svetelné inštalácie v obchod-
ných centrách, výrobných halách, administratívnych 
budovách a pod.

• Napájanie a ovládanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 60 mA
• Max. počet DALI adries/modulov: 64
• Rozmer: L – 35 mm (2 moduly)
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
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DALI ZDROJ

Napájací zdroj pre štandardizovanú DALI zbernicu. 
Zdroj pre DALI osvetlenie s požadovaným 250mA. 

• Napájanie: 230V, 50Hz
• LED indikácia 
• Rozmer: L-35mm (2 moduly)
• Výstup je DALI zbernica s 250 mA
• Výstup napája 64 DALI predradníkov (adries) 
• Ochrana proti skratu, preťaženiu a prehriatiu 
• Montáž: na DIN lištu
• Pracovná teplota: -10°C až 50°C 
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DDMX 01
DMX OVLÁDAČ

Modul DMX umožňuje ovládať 8 DMX zariadení a  to 
káždé až s  8 kanálmi, ako napríklad LED osvetlenie, 
vysokovýkonné stmievače, lasery, parostroje, stro-
boskopy, penostroje a pod. Použitie v konferenčných 
priestoroch, kinách, divadlách, hoteloch, kaviarňach, 
diskotékach a pod.

• Napájanie a ovládanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 25 mA
• Výstupy DMX 512: 8ks po 8 kanálov
• Rozmer: L - 35 mm (2 moduly)
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50°C
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DMX OVLÁDAČ

Ovládač DMX512. Umožňuje dynamické ovládanie 
osvetlenia pripojených DMX zariadení a driverov. Pod-
poruje funkcie stmievania a ovládania LED RGB (W). 
Režim HSV (odtieň, sýtosť, intenzita) zaisťuje konštant-
nú farbu pri zmene intenzity svetla a naopak.

• Napájanie a ovládanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: max. 60 mA
• Rozmer: L - 35 mm (2 moduly)
• Výstup je DMX zbernica
• Maximálny počet ovládaných modulov: 512
max. 64 zariadení, každé max. 8 DMX kanálov
• Režimy: RGB (HSV), RGBI, RGBW (HSV)
• Montáž: na DIN lištu
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50°C 
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Výkonový 4 a 8 kanálový DMX stmievač (DMX driver) 
ovládaný hlavným DMX stmievačom DDMX01 pre 
stmievanie 7 – 24 V LED pásov a svietidiel. Modul je 
vybavený aj DMX výstupom, a tak je možné použiť za-
pojenie viacerých DDMX09 modulov. Pre jeden hlavný 
stmievač DDMX01 až 8 ks DDMX09. DMX adresnosť je 
zabezpečená už vo výrobe a jej hodnota je znázornená 
na čelnej strane modulu.

• Napájanie a ovládanie: 7 - 24 Vdc
• Pripojenie k DDMX01 (možno pripojiť až 8 modulov!!!)
• Spotreba: 100 mA
• Záťaž: 2A/ kanál, na vyžiadanie s úpravou pre 10A/ kanál
• Rozmer: L - 105 mm (6 modulov)
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50°C
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MODUL SPÍNACÍ
5 X 5 A

Výstupný modul s  5 ks jednopólových relé ~ 250 
V/5A. Tento modul umožňuje pripojenie zaradení 
s dvoma rozličnými striedavým napätiami do ~ 250 V. 
Maximálne ohmické zaťaženie jedného relé je 750 W 
a indukčné zaťaženie je 130 W. Je vybavený mikrospí-
načmi, ktorými môžeme ručne ovládať vybrané relé. 
Modul je vybavený LED diódami zobrazujúcimi stav 
relé. Modul má univerzálne použitie. Otvára a zatvára 
elektromagnetické ventily, zámky, ovláda stýkače spí-
naných zásuviek či iných spotrebičov. Beznapäťovým 
spínaním ovláda brány alebo klapky svetlovodov.

• Napájanie a ovládanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 115 mA
• Rozmer: L - 53 mm (3 moduly)
• Počet výstupov: 5 x do ~ 250 V/5 A
• Možné napojenie 2 rôznych vstupných napätí
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
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sobných (P+N) dvojpólových (0/1) relé TL2001. Pripo-
jenými silovými relé TL2001 môžeme ovládať zásuvky 
a  rôzne spotrebiče a  okruhy do ~ 230 V/16A. Môže 
ovládať zariadenia do 3,5 kW pre každý obvod. Upo-
zornenie!!! V prípade použitia zásuviek s prepäťovými 
ochranami typu D môže modul spôsobovať vyhadzo-
vanie prúdového chrániča. V  takom prípade vodič N 
nespíname a je zapojený priamo mimo relé TL2001.

• Napájanie a ovládanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 1500 mA (súčasne aktívne všetky výstupy)
• Počet výstupov: 4 moduly TL2001
• Rozmer: L -35 mm (2 moduly)
• IP 20
• Montáž: na DIN lištu
• Pracovná teplota: -10 °C až 50 °C

DTRP 01
MODUL SPÍNACÍ

(ovládací)
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Modul je určený pre riadenie a  ovládanie jednofázo-
vých motorov. Na rozdiel od modulu DTRP01 nemá 
tento modul funkciu ON/OFF ale pulznú (krokovú) 
funkciu. Modul umožňuje ovládanie pohonov brán, 
roliet, žalúzií, okeníc, ventilov, klapiek, termopoho-
nov a  podobne s  automatickým zastavením chodu 
v medzných polohách alebo pri narazení na prekážku 
počas chodu. Krátkym stlačením sa motor točí jedným 
smerom, opätovným krátkym stlačením ho môžeme 
zastaviť. Ďalším krátkym stlačením sa motor bude to-
čiť opačne až do vypnutia, alebo ak zariadenie (napr. 
brána) narazí na prekážku. Dlhými stlačeniami môže-
me napríklad naklápať lamely žalúzií. Samozrejmosťou 
je možnosť nastaviť modul tak, aby riadil dĺžku chodu 
zariadenia nastaveným časom alebo pulzmi. Môže tak 
lamely žalúzií odklápať milikrokmi dlhší čas.O
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V DTRP 02
MODUL MOTOROV
(ovládací)

• Napájanie a ovládanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 100 mA na 1,2 A spínaného prúdu
• Počet výstupov: 2 moduly TL2001 + 2 moduly TL1001
• Rozmer: L -35 mm (2 moduly)
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
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1x NC) relé ovládané hlavnými modulmi DTRP01 ale-
bo DTRP02. Sú vždy používané v pároch na ovládanie 
a zmenu smeru otáčania motorov. V prípade pripoje-
nia páru TL1001 k ovládaciemu modulu DTRP01 mô-
žeme ovládať trojfázové motory s výkonom do 3,5 kW 
zmenou sledu fáz. V prípade pripojenia páru TL1001 
k modulu DTRP02 môžeme ovládať motory a pohony 
zatemňovačov svetlovodov, brán. Taktiež sú vhodné na 
ovládanie žalúzií. Možnosť manuálneho ovládania pria-
mo na module.

• Ovládanie: modulom DTRP01 alebo DTRP02
• Spínané napätie: 12 až 230 V
• Spínaný prúd: max. 2 x 16 A
• Rozmer: L - 26,25 mm (1,5 modulov)
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C

TL 1001
DVOJPÓLOVÉ RELÉ

PN 1 X 16A

• Ovládanie: modulom DTRP01 alebo DTRP02
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TL 2001
DVOJPÓLOVÉ RELÉ
PN 1 X 16A

Dvojpólové mechanické relé ovládané hlavným mo-
dulom DTRP01 na ovládanie 4 ks okruhov zásuviek 
~ 230 V, alebo priamo spotrebičov a zariadení s vý-
konom do 3,5 kW napr. bojlery, kávovary, konvektory, 
ohrievače, klimatizačné jednotky, jednofázové motory, 
čerpadlá, zavlažovače… Možnosť manuálneho ovláda-
nia priamo na module.

• Ovládanie: modulom DTRP01
• Spínané napätie: 12 až 230 V
• Spínaný prúd: max. 2 x 16 A
• Rozmer: L - 26,25 mm (1,5 modulov)
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
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klapiek do 100W napájaných jednosmerným napä-
tím z externého zdroja do 24V ako napríklad motory 
žalúzií, okeníc, rôznych ventilov…   Zapínanie a vypína-
nie motorov sa defi nuje vo fáze programovania, kde sa 
modul „naučí a zapamätá“ medzné polohy vychádza-
júc z preťaženia. Taktiež sa stanoví medza, pri ktorej 
sa motor vypne v prípade, že v pohybe žalúzií bráni 
nejaká prekážka.

• Napájanie a ovládanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 40 mA
• Rozmer: L - 35 mm (2 moduly)
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C

DTRVBT 01
MODUL MOTOROVÝ

1 X 24VDC
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MODUL ŽALUZIOVÝ
4 X 230V

Modul na ovládanie 4 ks roliet, markíz, žalúzií. Otvá-
ra a zatvára brány, závory, ovláda motory a pod. Ako 
výstupy sú 8 ks relé ~ 250 V/8 A. K modulu je mož-
né pripojiť dva spínače pre ručné ovládanie. Svorky sú 
umiestnené v  ľavej hornej časti pod krytom. Modul 
umožňuje aj rotáciu lamiel žalúzií. Na riadenie žalúzií 
postačuje aj jediný vstup-tlačidlo. Krátkym stlačením 
ide žalúzia dole. Ak počas chodu opäť krátko stlačíme 
tlačidlo zastane. Ak nie, zíde až na doraz. Opätovným 
krátkym stlačením žalúzia pôjde hore až na doraz ale-
bo pri ďalšom stlačení zastane. Dlhým stlačením sa 
naklápajú lamely jedným smerom. Opätovným dlhým 
stlačením sa naklápajú opačným smerom. Modul je na 
prednej strane vybavený LED diódami zobrazujúcimi 
stav všetkých relé.

• Napájanie a ovládanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 240 mA
• Rozmer: L - 160 mm (9 modulov)
• Počet výstupov: 4 x do ~250V/8A
• Možné napojenie 4 rôznych zdrojov
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
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Modul pre ovládanie klimatizačných jednotiek a  in-
jektorov. Taktiež je vhodný na použitie pre riadenie 
podlahových konvektorov. V závislosti na teplote mení 
rýchlosť otáčania ventilátora. Zároveň otvára a zatvá-
ra ventily pre vykurovanie a chladenie. V programe je 
možno zadefi novať možnosti pre viacero typov regu-
lácie.

• Napájanie a ovládanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 95 mA
• Rozmer: L - 53 mm (3 moduly)
• Počet výstupov: 5 x ~ 250 V/3 A
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
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MODUL KLIMATIZAČNÝ
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optimálne riadenie vetrania budov. Je určený pre riade-
nie rekuperačných jednotiek. Modul riadi výkony ven-
tilátorov v naprogramovaných režimoch podľa potrieb 
užívateľa. Okrem ovládania otáčok ventilátora tento 
modul umožňuje aj ovládanie ďalších dvoch ľubovoľ-
ných zariadení relé výstupmi 230 V/ 5 A.

• Napájanie a ovládanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 115 mA
• Max. zaťaženie pomocných relé: odporová záťaž 750 W, indukč-

ná záťaž 130 W
• Rozmer: L - 53 mm (3 moduly)
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C

DMV 01
MODUL REKUPERAČNÝ
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Tento ovládací modul má rovnaké vlastnosti a použitie 
ako modul DD10V s tým rozdielom, že ho nepripája-
me k  hlavnému stmievaciemu modulu DDIM01, ale 
priamo na BUS zbernicu. Môže stmievať všetky typy 
svietidiel s  elektronickou záťažou (predradníkom). Je 
vhodný tiež na ovládanie elektroventilov, klapiek, ter-
mopohonov a pod. Najčastejšie sa používa pre riade-
nie výkonu a režimov rekuperácie a vzduchotechniky. 
Priamo na module je možné zvoliť radenie 0-10 V ale-
bo 1-10 V jednoduchým preklemovaním na svorkovni-
ci modulu. Pripojenie tohto radenia musí byť izolované 
voči zemi!

• Napájanie a ovládanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 60 mA
• Rozmer: L - 35 mm (2 moduly)
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C

DOUT 10 V 02
ANALÓGOVÝ VÝSTUP

0 - 10V
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stupnými impulznými signálmi, ktoré môžu byť pou-
žité pre meranie spotreby rôznych médií. S týmto mo-
dulom, môžete sledovať spotrebu vody, plynu a pod. 
s  možnosťou zobrazenia na dotykovej obrazovke 
DTSC alebo mobilných zariadeniach vo forme grafu za 
zvolené obdobie.

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 100 mA
• Max. počet vstupov: 3 (možnosť pripojenia 3 impulzných signá-

lov)
• Rozmer: L – 35 mm (2 moduly)
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C

DPULS 01
MODUL IMPULZNÝCH
SNÍMAČOV
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reby elektrickej energie jednofázových elektrických za-
riadení a spotrebičov (230V). Modul posiela po zber-
nici údaje o  nameraných hodnotách, ktoré je možné 
následne zobraziť v  rôznych prehľadných grafoch za 
rôzne vybrané obdobia na dotykovej obrazovke DTSC, 
prípadne na mobilných zariadeniach (mobil, tablet).

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 40 mA
• Vstupné napätie: 80V- 389V
• Vstupný prúd: 200mA - 64A
• Minimálne zaťaženie: 50W
• Rozmer: L - 35mm (2 moduly)
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C

DMONOELEC 01
MODUL MERACÍ

JEDNOFÁZOVÝ
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Modul DTRIELEC01 - je určený na meranie spotreby 
elektrickej energie trojfázových elektrických zariadení 
a spotrebičov (400V). Modul posiela po zbernici úda-
je o nameraných hodnotách, ktoré je možné následne 
zobraziť v  rôznych prehľadných grafoch za rôzne vy-
brané obdobia na dotykovej obrazovke DTSC, prípad-
ne na mobilných zariadeniach (mobil, tablet). Je možné 
merať spotrebu 3-fázových zariadení zapojených do 
hviezdy a trojuholníka, alebo samostatných troch jed-
nofázových zariadení.

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 40 mA
• Vstupné napätie: 80V- 389V
• Vstupný prúd: 200mA - 64A
• Minimálne zaťaženie: 50W
• Montáž: na DIN lištu
• IP 20
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C

DTRIELEC 01
MODUL MERACÍ
TROJFÁZOVÝ
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Modul umožňuje pripojenie rôznych snímačov (T, CO2, 
RH, …   ) s výstupom 0-10V k systému Domintell a sa-
mozrejme aj analógového snímača teploty. Merací roz-
sah snímača sa percentuálne prevedie v programe na 
rozsah 0-10V.
To znamená, že minimálnej hodnote rozsahu snímača 
bude priradená hodnota 0% = 0V a maximálnej hod-
note rozsahu snímača bude priradená hodnota 100% 
= 10V. Jeho použitie je všestranné. Najčastejšie sa pou-
žíva pri riadení rekuperácie alebo vzduchotechniky, kde 
k  týmto modulom pripájame snímače relatívnej vlh-
kosti a CO2. Taktiež sa používa na PID reguláciu vyku-
rovania a chladenia kde k takémuto modulu pripájame 
snímač externej teploty. Použitie nájde aj pri riadení 
osvetlenia pripojením luxmetra. Pri riadení zavlažova-
nia je k nemu možné pripojiť snímač pôdnej vlhkosti.

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 50 mA
• Rozmery: L - 35 mm (2 moduly)
• IP 20
• Montáž: na DIN lištu
• Pracovná teplota: -10 °C až 50 °C

DIN 10V 02
ANALÓGOVÝ VSTUP

0 - 10V
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Modul DRS232 01 zabezpečuje jednosmernú komuni-
káciu medzi DOMINTELL systémom a externými sys-
témami pracujúcimi na rozhraní RS232 napr. PC LAN, 
EPS, EZS, MaR, prístupové a evidenčné systémy s či-
povými, alebo magnetickými kartami a pod. Ovládať 
ním môžeme zariadenia externého systému príkazmi 
v ľubovoľnom textovom formáte (100 textových správ, 
každá max. 120 znakov), ktoré v systéme DOMINTELL 
preddefi nujeme. Samozrejme podmienkou je, aby sof-
tvér daného externého systému podporoval vhodnú 
textovú komunikáciu, čo dnes podporuje už väčšina 
systémov. Pre každý externý systém je potrebné použiť 
minimálne jeden takýto komunikačný prevodník, ktorý 
je vybavený sériovým COM portom. Modul je možné 
tiež použiť pri rôznych vizualizáciach. Možné pripojiť ľu-
bovoľné externé zariadenia (aj KNX).

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Ovládanie: pripojením na COM port
• Spotreba: 100 mA
• Rozmery: L - 35 mm (2 moduly)
• IP 20
• Montáž: na DIN lištu
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C

DRS232 01
KOMUNIKAČNÝ MODUL

RS232
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DRS232 02
KOMUNIKAČNÝ MODUL
RS232

Modul RS232 02 zabezpečuje jednosmernú komuni-
káciu medzi DOMINTELL systémom a externými sys-
témami pracujúcimi na rozhraní RS232 napr. PC LAN, 
EPS, EZS, MaR, prístupové a evidenčné systémy s či-
povými, alebo magnetickými kartami a pod. Ide vlast-
ne o  prevodník medzi DOMINTELL -om a  RS 232. 
Ovládať ním môžeme moduly v  systéme Domintell 
prijatými príkazmi v textovom formáte (100 textových 
správ, každá max. 120 znakov), ktoré v systéme DO-
MINTELL preddefi nujeme. Pre každý externý systém je 
potrebné použiť minimálne jeden takýto komunikačný 
prevodník. Možné pripojiť ľubovoľné externé zariadenia 
(aj KNX).

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Ovládanie: pripojením na COM port
• Spotreba: 100 mA
• Rozmery: L - 35 mm (2 moduly)
• IP 20
• Montáž: na DIN lištu
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50 °C
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Modul umožňujúci monitorovanie a  ovládanie zariade-
ní a  technológií v  komerčných budovách s  rozhraním 
Modbus ako sú napr. integrované klimatizácie Daikin 
VRV a  Skyair s  možnosťou zónovej regulácie vykuro-
vania, chladenia, vetrania, teplovzdušných clon, prípravy 
teplej pitnej vody a pod. Ďalšími takýmito technológiami 
sú rekuperačné ventilácie tepla VAM a VKM s možnos-
ťou prehrievania, ochladzovania a zvlhčovania vzduchu 
vhodné do obchodov, reštaurácií či kancelárií.
Modul umožňuje vytvárať rôzne teplotné profi ly pre vy-
kurovanie či chladenie, či režimy automatický, komfortný, 
neprítomný a protimrazový. Zariadenia možno následne 
ovládať aj cez Domintell dotykový LCD displej, cez prislú-
chajúce submenu.

• Napájanie zo siete BUS
• Spotreba: 40mA
• Rozmer: L-35mm (2 moduly)
• Maximálny počet výstupov: 64 ModBus podriadených zariadení 

s DIP-switch adresami
• Montáž: na DIN lištu
• Pracovná teplota: -10°C až 50°C
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KOMUNIKAČNÝ MODUL
MODBUS
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DNET 01
KOMUNIKAČNÝ MODUL
IP
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fi guráciu a ovládanie inštalácie Domintell z lokálnej siete LAN 
alebo internetu. Umožňuje ovládanie Domintell inštalácie pro-
stredníctvom mobilnej aplikácie Domintell Pilot a to 8 simul-
tánnymi mobilnými zariadeniami (Android alebo iOS). Takto 
možno mať online prehľad o stavoch vstupov, výstupov a cel-
kovej činnosti systému. Modulom DNET01 možno programo-
vať systém Domintell vzdialeným prístupom, vykonať vzdiale-
nú správu systému či diagnostiku, takže jeho nasadenie má 
opodstatnenie aj ako servisný modul.
DNET01 zahŕňa nasledujúce služby:
• Nahrádza DETH02 a DETH03, používa šifrované a zabezpe-

čené šifrované pripojenie (WebSocket Protokol).
• Automatická konfi gurácia modemu pre ľahký prístup z 

Internetu (porty na presmerovanie / smerovanie portov cez 
UPnP).

• Automatická aktualizácia názvu domény (DDNS) priradená k 
verejnej IP možného modemu (spravované : DynDNS, No-IP 
a ďalšie).

• Zaznamenávanie udalostí v protokole.
• Nahrávanie všetkých analógových hodnôt v systéme 

(teplota atď.)

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Ovládanie a programovanie cez RJ45 v sieti LAN
• Spotreba: 100mA
• Rozmery: L- 53mm (3 moduly)
• IP20
• Montáž: na DIN lištu
• Pracovná teplota: - 10 °C až 50°C



D I Z A J N Y



42

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
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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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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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S INDIKÁCIOU
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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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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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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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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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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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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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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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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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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
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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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Modul umožňuje ovládať ľubovoľné zariadenia v  do-
mácnosti, ktoré sú ovládané diaľkovými IR ovládačmi 
ako napríklad TV, CD, DVD prehrávače a  rekordéry, 
satelitné prijímače, klimatizácie, žalúzie a pod. a to od 
rôznych výrobcov. Princípom činnosti tohto modulu je 
„naučenie sa“ a prenos IR kódov do databázy progra-
mu, kde sa tieto uložia. Po spracovaní ich programá-
tor priradí k  rôznym Domintell ovládačom, a  to buď 
k  ľubovoľným tlačidlám, k  IR diaľkovým ovládačom 
DCDI02 a  DCDI03, k  ikonkám na LCD dotykových 
displejoch či dotykových obrazovkách kdekoľvek 
v budove. Stlačenie tlačidla aktivuje vyslanie takýchto 
uložených a presmerovaných IR kódov, čím nahradí-
me pôvodné diaľkové IR ovládače od týchto zariade-
ní. Samozrejmosťou je aj možnosť vyslania IR kódov 
automaticky v naprogramovaných časoch a režimoch. 
V budove si tak vystačíme s Domintell ovládačmi, kto-
rými môžeme ovládať osvetlenie, vykurovanie, žalúzie, 
brány a navyše použitím tohto modulu aj vyššie uve-
dené ľubovoľné zariadenia od rôznych výrobcov.

• Napájanie a ovládanie: zo siete BUS 485 konektor RJ45
• Spotreba: 30 mA
• Rozmer: 50 mm x 50 mm x 22 mm
• Montáž: za Hi-Fi, do zosilňovača…
• Počet výstupov: 3
• Pracovná teplota: -10 °C až 50 °

DIREMIT 01
INFRA PRIJÍMAČ - VYSIELAČ
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DTEM 01
SNÍMAČ TEPLOTY

Modul DTEM01 s pripojeným DTSE01 snímačom on-
line komunikuje s  riadiacou jednotkou, ktorá pomo-
cou výstupných modulov ako napríklad DD10V, DO-
UT10V01, DTRV01, DTRVBT01 ovláda ventily, klapky. 
Zapína a vypína elektrické vykurovacie telesá modulmi 
DMR01, DBIR01, DTRP01, TL2001 a udržiava tak tep-
lotu na požadovanej úrovni.

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Rozsah snímača: +5 °C až +40 °C
• Presnosť snímača: 0,1 °C
• Spotreba: 20 mA
• Rozmery modulu: 46 mm x 28 mm x 15 mm
• Rozmery snímača: 12 mm x 8 mm
• Pracovná teplota: -10 °C až 50 °C
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Prijímač infračervených kódov so zabudovaným dekó-
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
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INFRA PRIJÍMAČ
DIZAJN CLASSIC
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DAXDIR 04 W | LG
INFRA PRIJÍMAČ

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
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• 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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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
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INFRA PRIJÍMAČ
DIZAJN BTICINO-LIGHTTECH
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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
INFRA PRIJÍMAČ

DIZAJN NIKO
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DDIR 01
INFRA DEKÓDER
S EXTERNÝM IR PRIJÍMAČOM

Dekódovací modul sa používa s pripojeným externým 
infraprijímačom DCIR01. Je schopný prijímať a dekó-
dovať 32 kanálov.

• Napájanie a ovládanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 10 mA
• Rozmery modulu: 46 mm x 28 mm x 15 mm
• Rozmery snímača: 32 mm x 17 mm
• Pracovná teplota: -10 °C až 50 °C
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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
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RYDTMOV 03 W | LG | DG
DETEKTOR POHYBU

DIZAJN CLASSIC
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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
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DETEKTOR POHYBU
DIZAJN BTICINO-AXOLUTE
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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
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DETEKTOR POHYBU

DIZAJN BTICINO-LIGHTTECH
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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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Programovateľný exteriérový detektor pohybu s mož-
nosťou naprogramovania citlivosti umožňuje vykoná-
vať rôzne akcie pri rôznych svetelných podmienkach.

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: 25 mA
• Rozmery: 60 mm x 45 mm x 25 mm
• Zorné pole horizontálne: +/- 100 °
• Zorné pole vertikálne: +/- 80 °
• Dosah: 6 m
• Citlivosť: nastaviteľná softvérovo

DMOV 02
DETEKTOR POHYBU

EXTERIÉROVÝ
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Programovateľný interiérový mini detektor pohybu s 
pripojením na BUS zbernicu Domintell. Nastavenie cit-
livosti konfi guračným softvérom.

Široký záber zorného uhla. Zvlášť vhodné na inštaláciu 
do stropu, ale aj do stien.

• Napájanie: zo siete BUS 485
• Spotreba: max 25mA
• Rozmery bez káblu: 85mm x 15mm
• Dosah: 6m
• Zorné pole horizontálne: +/– 100° 
• Zorné pole vertikálne: +/– 80°  
• Pracovná teplota: - 10°C do 50°C
• Nie je určený pre vonkajšiu prevádzku IP40

DMOV 05 
DETEKTOR POHYBU
PODHĽADOVÝ  | MINI
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Modul DCAPT 01 slúži ako Domintell rozhranie pre 
rôzne detektory (ako sú DENV01, DENV02, DMOV06). 
Modul môže byť umiestnený v inštalačnej krabici pod 
detektorom, alebo v rozvádzači na DIN lište upevne-
ný príchytkou DCLIP 01, avšak maximálna vzdialenosť 
medzi modulom DCAPT 01 a senzorom by nemala 
presiahnuť 20 m. Použiť kábel minimálne 5 x 0,2 mm2 
až 1,3 mm2.  

• Napájanie zo siete BUS
• Spotreba: 25mA (bez detektora)
• Rozmer: 46 x 28 x 15 mm
• Maximálny počet pripojených detektorov: 1
• Montáž: do krabice alebo na DIN lištu
• Pracuje iba s riadiacimi jednotkami novej generácie
 (DGQG 02 a vyššie)
• Pracovná teplota: -10°C až 50°C

DCAPT 01
INTERFACE MODUL

PRE DETEKTORY
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Modul DMOV 06 je detektor prítomnosti osôb so za-
budovaným snímačom intenzity osvetlenia. Detektor 
DMOV 06 je potrebné pripojiť k modulu DACPT 01. 
Použiť kábel minimálne 5 x 0,2 mm2 až 1,3 mm2.

• Napájanie: DCAPT 01
• Spotreba: 30mA (DMOV 06 + DCAPT 01)
• Rozmer: 38 mm - priemer; 40 mm - hĺbka; 32 mm - otvor
• Maximálny počet pripojených detektorov: 1
• Rozsah snímania intenzity osvetlenia: 0 – 16.000 lx
• Uhol snímania: 100 °, dosah: 6 m
• Pracuje iba s riadiacimi jednotkami novej generácie
 (DGQG 02 a vyššie)
• Pracovná teplota: -10°C až 50°C

DMOV 06 
DETEKTOR PRÍTOMNOSTI
INTENZITY OSVETLENIA
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Modul DENV 01 meria štyri údaje prostredia: teplota 
(v °C), relatívnu vlhkosť (v % rH), tlak vzduchu (v hPa) 
a intenzitu osvetlenia (v lx). Modul DENV 01 je potrebné 
pripojiť k modulu DACPT 01. Maximálna vzdialenosť 
medzi modulom DCAPT 01 a senzorom by nemala 
presiahnuť 20 m. Použiť kábel minimálne 5 x 0,2 mm2 
až 1,3 mm2.  

• Napájanie: DCAPT 01
• Spotreba: 40mA (DENV01+DCAPT01)
• Rozmer: 65 x 58 x 31,5 mm
• Maximálny počet pripojených detektorov: 1
• Rozsah snímania teploty: -20 – 80 °C
• Rozsah snímania relatívnej vlhkosti: 0-100 % rH
• Rozsah snímania atmosférického tlaku: 300 – 1100 hPa
• Rozsah snímania intenzity osvetlenia: 0 – 16.000 lx

DENV 01
ENVIROSNÍMAČ NA MERANIE 

T, RH, P, I 
EXTERIÉROVÝ

• Pracuje iba s riadiacimi jednotkami novej generácie
 (DGQG 02 a vyššie)
• Potrebné umiestniť na severnú stranu budovy
 (na stenu bez slnečnej expozície)
• Pracovná teplota: -20°C až 60°C
• IP 43



98

CHARAKTERISTIKA

SN
ÍM

AČ
E 

A 
SE

NZ
O

RY

Modul DENV 02 meria dva údaje prostredia: teplo-
ta (v °C) a koncentrácia CO2 plynu (v ppm). Modul 
DENV02 je potrebné pripojiť k modulu DACPT 01. 
Maximálna vzdialenosť medzi modulom DCAPT 01 
a senzorom by nemala presiahnuť 20 m. Použiť kábel 
minimálne 5 x 0,2 mm2 až 1,3 mm2.

• Napájanie: DCAPT 01
• Spotreba: 50mA (DENV 02+DCAPT 01)
• Rozmer: 80 x 80 x 25 mm
• Maximálny počet pripojených detektorov: 1
• Rozsah snímania teploty: -10 – 70 °C
• Rozsah snímania koncentrácie CO2: 0 – 40.000 ppm
• Pracuje iba s riadiacimi jednotkami novej generácie
 (DGQG 02 a vyššie)
• Pracovná teplota: -10°C až 50°C

DENV 02 
ENVIROSNÍMAČ NA MERANIE 
T, CO2
INTERIÉROVÝ
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Modul DWIND 01 slúži ako Domintell rozhranie pre pri-
pojenie detektora rýchlosti a smeru vetra. Modul môže 
byť umiestnený v inštalačnej krabici, alebo v rozvádza-
či na DIN lište upevnený príchytkou DCLIP 01, avšak 
maximálna vzdialenosť medzi modulom DWIND 01 
a senzorom by nemala presiahnuť 20 m. Použiť kábel 
minimálne 3 x 0,2 mm2 až 1,3 mm2. 

• Napájanie zo siete BUS
• Spotreba: 35mA (DWIND 01 + senzor)
• Rozmer: 48 x 28 x 15 mm
• Rozsah snímania rýchlosti vetra: 0 – 180 km/h
• Rozsah snímania smeru vetra: 0 – 360°, rozlíšenie 1°
• Pracuje iba s riadiacimi jednotkami novej generácie
 (DGQG 02 a vyššie)
• Pracovná teplota: -10°C až 50°C

DWIND 01
SNÍMAČ NA MERANIE VETRA

RÝCHLOSŤ, SMER



IP meteostanica s pripojenými senzormi na sní-
manie intenzity slnečného svetla, rýchlosti a sme-
ru vetra, vlhkosti, zrážok, rosného bodu a vonkaj-
šej teploty. Na základe získaných úda¬jov dokáže 
ovládať žalúzie, osvetlenie, zavlažovanie a pod. Do-
dáva sa ako komplet obsahujúci vyhodnocovaciu 
jednotku a  jednotlivé snímače. Vo vyhodnocova-
cej jednotke sú dve bezpotenciálové relé, ktorých 
zopnutie je možné jednoducho naprogramovať 
pre dve medzné hodnoty z ľubovoľných snímačov. 
Napríklad pri dosiahnutí medznej hodnoty rých-
losti vetra systém Domintell vytiahne žalúzie. Zo-
brazenie aktuálnych hodnôt zo snímačov a taktiež 
históriu v prehľadných grafoch, je možné zobraziť 
na PC, mobilných zariadeniach a tabletoch. Tiež je 
možné pozrieť si predpoveď počasia na najbližšie 
obdobie a prispôsobiť tomu chod systému.“

DMETEO
IP METEOSTANICA

jednotku a  jednotlivé snímače. Vo vyhodnocova-
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Zosilňovač pre multiroom použitie má zabudované 
4  FM tunery a  4 audio vstupy pre rôzne zariadenia 
(CD prehrávač, DVD prehrávač, MP3 prehrávač a po-
dobne. Zosilňovač má zabudované výstupy pre 4 páry 
reproboxov, ktoré môžu byť umiestnené v ľubovoľných 
miestnostiach objektu. Užívatelia si môžu vytvárať a do 
databázy ukladať skupiny svojich obľúbených rozhla-
sových staníc a  pre všetky stanice a  reprosústavy 
predvoliť úrovne hlasitosti, stereováhu, spôsob ovláda-
nia ktoréhokoľvek audiozariadenia a pod. Jeho ovláda-
nie je možné ľubovoľnými tlačidlami z ktoréhokoľvek 
miesta v  budove alebo automaticky v  naprogramo-
vaných časoch, atmosférach, individuálne pre rôzne 
udalosti.

• Napájanie: zo siete ~230 V
• Ovládanie: zo siete BUS 485
• Výkon: 8 Ohm, 30W každé repro
• Spotreba: 30 mA
• Rozmer: 243 mm x 365 mm x 70 mm
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miesta v  budove alebo automaticky v  naprogramo-
vaných časoch, atmosférach, individuálne pre rôzne 

DAMPLI 01
MULTI AUDIOZOSILŇOVAČ
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Stmievateľné sklopné zapustené LED bodové svietidlo 
s výkonom 7W. Farba svetla teplá (od 3000 do 2000 
K). Okrúhly dizajn, materiál hliník. Svietidlo obsahuje 
ovládač Domintell, ktorý spolupracuje s nízkonapä-
ťovým stmievačom Domintell  DDIMLV 01. Kvalitné 
stmievanie od 0 až 100%.

• Napájanie: externé, nie je súčasťou balenia
• Vonkajšie rozmery: 95 mm L x 45 mm H
• Priemer otvoru: 82 mm
• Farba svetla: teplá, 3000 – 2000 K
• Uhol osvetlenia: 38° 
• LM: 840 LM 
• CRI: 90 
• IP20

DLIGHT01-R 
LED SVIETIDLO
ZÁPUSTNÉ, OKRÚHLE
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LED SVIETIDLO
ZÁPUSTNÉ, ŠTVOREC

Stmievateľné sklopné zapustené LED bodové svietidlo 
s výkonom 7W. Farba svetla teplá (od 3000 do 2000 
K). Štvorcový dizajn, materiál hliník. Svietidlo obsahu-
je ovládač Domintell, ktorý spolupracuje s nízkonapä-
ťovým stmievačom Domintell  DDIMLV 01. Kvalitné 
stmievanie od 0 až 100%.

• Napájanie: externé, nie je súčasťou balenia
• Vonkajšie rozmery: 95  x 95 x 45 mm
• Priemer otvoru: 82 mm
• Farba svetla: teplá, 3000 – 2000 K
• Uhol osvetlenia: 38° 
• LM: 840 LM 
• CRI: 90 
• IP20
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s výkonom 7W. Farba svetla teplá (od 3000 do 2000 
K). Obdĺžnikový dizajn (dve bodové svietidlá), materiál 
hliník. Svietidlo obsahuje ovládač Domintell, ktorý spo-
lupracuje s nízkonapäťovým stmievačom Domintell  
DDIMLV 01. Kvalitné stmievanie od 0 až 100%.

• Napájanie: externé, nie je súčasťou balenia
• Vonkajšie rozmery: 181  x 95 x 45 mm
• Rozmer otvoru: 171 x 82 mm
• Farba svetla: teplá, 3000 – 2000 K
• Uhol osvetlenia: 38° 
• LM: 840 LM 
• CRI: 90 
• IP20

DLIGHT01-D
LED SVIETIDLO
ZÁPUSTNÉ, DUO
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Umožňuje kontrolu prístupu čítaním jedinečného kľú-
ča. 

• Napájanie: DGQG 02/03
• Rozmer: 23,5 mm - priemer
• Technológia iButton/1-wire
• Signalizácia: LED červená/zelená
• Pracovná teplota: -40°C až 85°C 

DAC1W 01
1-WIRE ČÍTAČKA

KONTROLA PRÍSTUPU

Elektronický kľúč s technológiou 1-Wire. Umožňuje 
odomknúť prístup ovládaný čítačkou DACV1W 01.

• Technológia iButton/1-wire
• Farba kľúča: modrá (iné farby na objednávku)
• Pracovná teplota: -40°C až 85°C 

DAC1WK 01
1-WIRE KĽÚČ (iBUTTON)

OVLÁDANIE PRÍSTUPU

CHARAKTERISTIKA

CHARAKTERISTIKA
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Biometrická čítačka odtlačkov prstov zabezpečujúca 
presné a rýchle vyhodnocovanie pre 1000 užívateľov. 
Po vyhodnotení aktivuje možnosť prístupu oprávne-
ných osôb do nastavených zón a priestorov.

Jednoduchá konfi gurácia pomocou tlačidiel alebo sof-
tvéru. Pridaním adaptéra je možná aj komunikácia po 
RS485, pričom čítačky sú adresovateľné, a  preto je 
možné inštalovať na zbernicu ľubovoľný počet čítačiek. 
3 LED indikátory signalizujú stav zariadenia a akceptá-
ciu prístupu. Čítačka je vyhrievaná, čo spolu s pevným 
odolným krytom umožňuje jej inštalovanie aj do von-
kajšieho prostredia.

• Napájanie: 12 V DC alebo zo siete BUS 485
• Automatické nastavenie úrovne zabezpečenia
• Spotreba: 100 mA
• Čas čítania a overenia < 1s
• Rozmery: 75 mm x 90 mm
• IP 67
• Pracovná teplota: -30 °C až +70 °C
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