PRODUKTOVÝ

KATALÓG

PREČO PRÁVE DOMINTELL?
Spoľahlivosť a kvalita
DOMINTELL pochádza z kolísky inteligentných systémov Belgicka. Výrobca má vyše 20 ročné skúsenosti vo výrobe špičkovej
elektroniky pre svetových odberateľov a tak niet divu, že napriek tvrdému konkurenčnému prostrediu uspel. Inštalácie vo viac ako
50-tich krajinách sveta svedčia o jeho obľúbenosti a kvalite.

Komplexnosť hardvéru a riešení
DOMINTELL disponuje komplexným hardvérom umožňujúcim ovládať všetko potrebné. Okrem automatického chodu zariadení
umožňuje ovládať celý dom tlačidlami, diaľkovými ovládačmi, cez obrazovku TV alebo PC, iPhonom, tabletom, GSM bránou, atď.

Unikátny softvér
Prepracovaný softvér poskytuje príjemné programovacie prostredie s možnosťou jednoducho a prehľadne nastaviť všetky parametre. K dispozícii je samozrejme aj slovenská užívateľská verzia.

Dizajn podľa želania
Okrem DOMINTELL programovateľných tlačidiel, LCD displejov a dotykových obrazoviek je možné použiť akékoľvek tlačidlá ľubovoľných výrobcov, čím sa Vám otvára možnosť výberu podľa tvarov, farieb, materiálov.

Šetrí energie i peniaze
Zastrešením všetkých regulácií DOMINTELL podstatne zefektívni prevádzku domu. Taktiež sa nemôže stať, že budú zbytočne cez
deň svietiť svetlá v záhrade, alebo zostanú zažaté v dome celú noc.
Jediným tlačidlom sa môžu vypnúť všetky svetlá v dome večer pred uložením sa k spánku, alebo pri odchode z domu. Aktiváciou
bezpečnostného systému prejde celý dom do úsporného režimu.

Myslí na bezpečie a chráni majetok
DOMINTELL počas dovolenky simuluje prítomnosť osôb. V prípade narušenia objektu majiteľovi alebo polícii zašle SMS správu,
rozsvieti všetky svetlá a spustí sirénu.
Zvýšená ochrana rodiny a majetku spočíva aj vo vypnutí všetkých spotrebičov a zásuviek. Počas nočného spánku, alebo po zakódovaní alarmu, systém všetko vypne, zatvorí hlavný prívod vody a plynu. Týmto zamedzí vzniku škôd skratmi, predíde zaplaveniu
a požiarom.

Výhody IQ domu
DOMINTELL prepojí všetky technológie v dome, automaticky rozsvieti nočné svetlo na súmraku na chodbách či záhrade, prepojí
žalúzie či rekuperáciu s vykurovaním, pri odchode z domu prejde vykurovanie do úsporného režimu, zavlažovanie sa spustí len ak
neprší, umožní ovládať dom na diaľku, umožní kedykoľvek zmeniť čo sa bude z akého tlačidla ovládať, ponúka oveľa viac rôznych
automatických režimov fungovania rôznych spotrebičov či technológií, je skladačkou ktorá nemusí byť drahá ale je praktická.
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SCHÉMA ZAPOJENIA ROZVODOV

ZBERNICA RS485 | možnosti zapojenia

Silová kabeláž

| zapojenie do hviezdice

| zapojenie do hviezdice (každý ovládaný okruh - obvod má vlastný
prívodný kábel)

| stromové zapojenie

| lineárne zapojenie
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ZÁKLADNÉ MODULY

DGQG01

| riadiaca jednotka - jediný modul, ktorý sa v systéme programuje pomocou PC a USB
kábla v mieste inštalácie, alebo odkiaľkoľvek použitím modulu DETH03.
Napájanie zo siete BUS
Displej: LCD podsvietený
Spotreba: 100mA
Rozmer: L-105mm (6 modulov)
Montáž: na DIN lištu

DALI01,03

| zdroje na napájanie všetkých modulov na zbernici RS485 (18V).
Napájanie zo siete ~230V +/-10%
Výkon: 18V/2,5A
Spotreba: 100mA
Rozmer: L-105mm (6 modulov)
Montáž: na DIN lištu
Poistka: 315mA

DHUB01

| zosilňovač signálu, umožňujúci pripojiť až 600 modulov (niekoľko tisíc obvodov).
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OSVETLENIE SPÍNANÉ

DBIR01
| 8 násobný spínací modul prednostne určený na zapínanie a vypínanie svetelných obvodov. Svietidlá môžu byť akéhokoľvek typu.
Jeden modul dokáže spínať obvody až so štyrmi ľubovoľnými napätiami, ktoré je možné do modulu priviesť na jeho vstupy, alebo
aj obvody bez potenciálu. Samozrejme je možné ho použiť na spínanie aj iných zariadení a v prípade potreby výkonových stýkačov či relé. Mikrospínačmi na čelnej strane možno aj bez programu ovládať jednotlivé obvody ručne.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 400mA
Rozmer: L-160mm (9 modulov)
Počet výstupov: 8 x do ~250V/8A
Možné napojenie 4 rôznych vstupných napätí
Montáž: na DIN lištu

DMR01
| 5 násobný spínací univerzálny modul určený na zapínanie zariadení do 230V/5A na každom výstupe. Použitie na ovládanie svetiel, ventilov vykurovania či chladenia, čerpadiel a ventilov zavlažovania,
zámkov, zapojením stýkačov na výstupoch ovláda zásuvky a rôzne zariadenia veľkých výkonov
a pod. Modul dokáže spínať obvody s dvomi ľubovoľnými vstupnými napätiami alebo obvody bez
potenciálu využívané na ovládanie rekuperácie či brán a iných technológií impulzmi. Mikrospínačmi
na čelnej strane možno aj bez programu ovládať jednotlivé obvody ručne.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 115mA
Rozmer: L-53mm (3 moduly)
Počet výstupov: 5 x do ~250V/5A
Možné napojenie 2 rôznych vstupných napätí
Montáž: na DIN lištu
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OSVETLENIE STMIEVANÉ

DDIM01
| 8 násobný hlavný modul určený na stmievanie ľubovoľných typov svetiel. K výstupom modulu je možné
pripojiť 8ks výkonových stmievačov. Pre rôzne typy svietidiel je možné zapojiť mix rôznych typov výkonových stmievačov DD500, DD750, DD1000, DD10V, prípadne univerzálny stmievač DD400L. Mikrospínačmi na čelnej strane možno ovládať jednotlivé obvody ručne.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 150mA
Rozmer: L-70mm (4 moduly)
Montáž: na DIN lištu

Výkonové stmievače
| 500W, 750W, 1000W pre stmievanie žiarovkových a halogénových svietidiel, 0-10V pre stmievanie žiarivkových svetiel a ovládanie zariadení a technológií s vstupom 0-10V. Univerzálny 400L pre žiarovky, úsporné a LED. Fáza ako na DDIM01 ! .
Rozmer DD500: L-35mm
Rozmer DD750: L-53mm
Rozmer DD1000: L-70mm
Rozmer DD10V: L-35mm
Rozmer DD400L: L-35mm

(2 moduly)
(3 moduly)
(4 moduly)
(2 moduly)
(2 moduly)

Napájanie zo siete ~230V
Napájanie zo siete ~230V
Napájanie zo siete ~230V
Napájanie zo siete ~230V
Napájanie zo siete ~230V

Záťaž: 60W až 500W
Záťaž: 60W až 750W
Záťaž: 60W až 1000W
Záťaž: 0V až 10V DC
Záťaž: 0 W až 400W

Poistka: 2,5A
Poistka: 4A
Poistka: 5A
Poistka: 2,5A

DDMX01
| 8 násobný hlavný modul určený na ovládanie DMX zariadení a na stmievanie DMX osvetlenia,
LED pásov RGB. Pre tento účel je možné k modulu pripojiť do 8 ks výkonových stmievačov
DDMX09 s PWM výstupom.
Rozmer DDMX01: L-35mm (2 moduly)
Rozmer DDMX09: L-105mm (6 modulov)

Napájanie zo siete BUS
Napájanie 7-24Vdc

Spotreba: 25mA
Spotreba : 100mA

Max. počet DMX adries: 64
Záťaž: 60W/kanál

DINTDALI01
| modul určený na ovládanie a stmievanie DALI osvetlenia..
Rozmer DINTDALI01: L-35mm (2 moduly)

Napájanie zo siete BUS

Spotreba : 60mA

Max. počet DALI adries: 64
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VYKUROVANIE/CHLADENIE,
KONVEKTORY, KLIMATIZÁCIE ...
DMR01
| 5 násobný spínací univerzálny modul určený na zapínanie zariadení do 230V/5A na každom výstupe. Použitie na ovládanie svetiel, ventilov vykurovania či chladenia, čerpadiel a ventilov zavlažovania,
zámkov, zapojením stýkačov na výstupoch ovláda zásuvky a rôzne zariadenia veľkých výkonov
a pod. Modul dokáže spínať obvody s dvomi ľubovoľnými vstupnými napätiami alebo obvody bez
potenciálu využívané na ovládanie rekuperácie či brán a iných technológií impulzmi. Mikrospínačmi
na čelnej strane možno aj bez programu ovládať jednotlivé obvody ručne.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 115mA
Rozmer: L-53mm (3 moduly)
Počet výstupov: 5 x do ~250V/5A
Možné napojenie 2 rôznych vstupných napätí
Montáž: na DIN lištu

DTEM01
| miniatúrny snímač teploty, možnosť umiestnenia napr. do montážnej krabice pod tlačidlá.
Napájanie zo siete BUS
Rozsah snímača: +5°C až 40°C
Presnosť snímača: 0,1°C
Spotreba: 20mA
Rozmer modulu: 46mm x 28mm x 15mm
Rozmer snímača: 12mm x 8mm

DFAN01
| modul na ovládanie klimatizačných jednotiek a injektorov, podlahových konvektorov. Modul priamo
riadi ventily vykurovania a chladenia a otáčky ventilátora.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 95mA
Rozmer: L-53mm (3 moduly)
Počet výstupov: 5 x do ~250V/3A
Montáž: na DIN lištu
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ŽALÚZIE, ROLETY, MARKÍZY, ZÁVESY ...

DTRV01

| 4 násobný motorový modul na ovládanie žalúzií, roliet, markíz, závesov, sieťok proti hmyzu.
Možnosť naklápania žalúzií. Na ovládanie žalúzií stačí jeden vstup (tlačidlo). Pre ovládanie
a ochranu žalúzií je možné do systému doplniť meteorologickú stanicu DMETEO.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 240mA
Rozmer: L-160mm (9 modulov)
Počet výstupov: 4 x do ~250V/8A
Možné napojenie 4 rôznych zdrojov napätia
Montáž: na DIN lištu

DTRVBT01

| motorový modul na ovládanie motorov a spotrebičov do 100W napájaných jednosmerným napätím do 24V.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 40mA
Rozmer: L-35mm (2 moduly)
Montáž: na DIN lištu

DMETEO

| IP meteorologická stanica so senzormi na snímanie intenzity slnečného jasu, rýchlosti
a smeru vetra, vlhkosti, zrážok, atmosférického tlaku, rosného bodu a vonkajšej teploty.
Namerané hodnoty sú zobrazované vo forme prehľadných grafov za vybrané obdobie
online na PC alebo mobilnom zariadení. Ochrana žalúzií.
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BRÁNY, DVERE, OKNÁ, SVETLOVODY ...

DMR01

| 5 násobný spínací univerzálny modul určený na zapínanie zariadení do 230V/5A na každom výstupe. Použitie na ovládanie
svetiel, ventilov vykurovania či chladenia, čerpadiel a ventilov
zavlažovania, zámkov, zapojením stýkačov na výstupoch ovláda zásuvky a rôzne zariadenia veľkých výkonov a pod. Modul
dokáže spínať obvody s dvomi ľubovoľnými vstupnými napätiami alebo obvody bez potenciálu využívané na ovládanie rekuperácie či brán a iných technológií impulzmi. Mikrospínačmi
na čelnej strane možno aj bez programu ovládať jednotlivé
obvody ručne.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 115mA
Rozmer: L-53mm (3 moduly)
Počet výstupov: 5 x do ~250V/5A
Možné napojenie 2 rôznych vstupných napätí
Montáž: na DIN lištu

DTRP02

| modul na ovládanie 2 ks dvojpólových relé TL2001 a 2 ks
dvojpólových inverzných relé TL1001. Ovládanie 2 ks pohonov
markíz, roliet, strešných okien a pod.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba DTRP02: 100mA
Rozmer: L-35mm (2 moduly)
Počet výstupov: 2 moduly TL2001 + 2 moduly TL1001
Montáž: na DIN lištu

DTRVBT01

DTRP01

| modul na ovládanie 4 ks dvojpólových relé TL2001. Ovládanie
zásuviek, spotrebičov a pod.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba DTRP01: 1500mA
Rozmer: L-35mm (2 moduly)
Počet výstupov: 4 moduly TL2001
Montáž: na DIN lištu
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| modul na ovládanie motorov, klapiek do 100W napájaných
jednosmerným napätím do 24V.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 40mA
Rozmer: L-35mm (2 moduly)
Montáž: na DIN lištu

ZAVLAŽOVANIE, TEPELNÉ ČERPADLÁ,
REKUPERÁCIE, VETRANIE ...
DMR01

| 5 násobný spínací univerzálny modul určený na zapínanie zariadení do 230V/5A na každom výstupe.
Použitie na ovládanie svetiel, ventilov vykurovania či chladenia, čerpadiel a ventilov zavlažovania, zámkov,
zapojením stýkačov na výstupoch ovláda zásuvky a rôzne zariadenia veľkých výkonov a pod. Modul dokáže spínať obvody s dvomi ľubovoľnými vstupnými napätiami alebo obvody bez potenciálu využívané na
ovládanie rekuperácie či brán a iných technológií impulzmi. Mikrospínačmi na čelnej strane možno aj bez
programu ovládať jednotlivé obvody ručne.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 115mA
Rozmer: L-53mm (3 moduly)
Počet výstupov: 5 x do ~250V/5A
Možné napojenie 2 rôznych vstupných napätí
Montáž: na DIN lištu

DIN10V02

| umožňuje pripojenie rôznych snímačov (T, CO2, RH,...) s výstupom 0-10V k systému Domintell. Najčastejšie
sa používa pri riadení rekuperácie, vzduchotechniky, zavlažovania, vykurovania či chladenia....
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 50mA
Rozmer: L-35mm (2 moduly)
Montáž: na DIN lištu

DOUT10V02

| modul na ovládanie elektroventilov, klapiek, termopohonov a iných zariadení ovládacím napätím 0-10V.
Používa sa aj na riadenie výkonu a režimov rekuperácie či vzduchotechniky.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 60mA
Rozmer: L-35mm (2 moduly)
Montáž: na DIN lištu

DMV01

| modul na optimálne riadenie vetrania budov a rekuperácií riadením otáčok ventilátorov a ovládaným pomocných zariadení..
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 115mA
Max. zaťaženie pomocných relé: odporová záťaž 750W, indukčná záťaž 130W
Rozmer: L-53mm (3 moduly)
Montáž: na DIN lištu
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MERANIE SPOTREBY

DUPLS01
| umožňuje pripojenie troch meračov s výstupnými impulznými signálmi. Možnosť sledovať spotrebu
napr. vody, plynu a pod. Výstupné údaje zobrazované vo forme grafov za vybrané obdobie na dotykovej obrazovke alebo mobilnom zariadení.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 40mA
Max. počet vstupov. 3
Rozmer: L-35mm (2 moduly)
Montáž: na DIN lištu

DMONOELEC01
| umožňuje meranie spotreby elektrickej energie jednofázových elektrických zariadení a spotrebičov.
Výstupné údaje zobrazované vo forme grafov za vybrané obdobie na dotykovej obrazovke alebo
mobilnom zariadení.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 80mA
Rozmer: L-35mm (2 moduly)
Montáž: na DIN lištu

DTRIELEC01
| umožňuje meranie spotreby elektrickej energie trojfázových elektrických zariadení a spotrebičov.
Výstupné údaje zobrazované vo forme grafov za vybrané obdobie na dotykovej obrazovke alebo
mobilnom zariadení.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 120mA
Maximálny prúd: 64A
Rozmer: L-70mm (4 moduly)
Montáž: na DIN lištu
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OVLÁDANIE NA DIAĽKU, GRAFIKA,
KOMUNIKÁCIA ...
DETH02

DINTMB01

| IP komunikačný modul na ovládanie celého systému na diaľku. Wifi, LAN, WAN.
Použitie s mobilnými aplikáciami pre
mobily a tablety s iOS alebo Android.

| modul umožňujúci ovládanie zariadení a technológií s rozhraním Modbus.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 40mA
Rozmer: L-35mm (2 moduly)
Montáž: na DIN lištu

DETH03

| IP komunikačný modul na programovanie celého systému na
diaľku. Wifi, LAN, WAN. Použitie s bezplatným konfiguračným
softvérom Domintell2 pre PC s Windows alebo Linux.
Napájanie zo siete BUS
Ovládanie pripojením RJ45 v sieti LAN
Spotreba: 100mA
Rozmer: L-35mm (2 moduly)
Montáž: na DIN lištu

DUSB01

DGSM01

| modul zabezpečujúci obojsmernú komunikáciu s externými | posiela a prijíma SMS správy. Ovláda systém a informuje
systémami na rozhraní RS232 (EPS, EZS, MaR, evidenčné, prí- o udalostiach max. 20 užívateľov.
stupové a dochádzkové systémy a pod.). USB port.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 100mA
Rozmer: 148mm x 93mm x 35mm

Napájanie zo siete BUS
Ovládanie pripojením na USB port
Spotreba: 30mA
Rozmer: 65mm x 65mm x 28mm

DRS232 01,02
| moduly umožňujúce jednosmernú komunikáciu medzi Domintell a externými systémami na rozhraní RS232. Ovládanie
externých systémov a príjem informácií z nich príkazmi v textovom tvare.
Napájanie zo siete BUS
Ovládanie pripojením na COM port
Spotreba: 100mA
Rozmer: L-35mm (2 moduly)
Montáž: na DIN lištu
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MECHANICKÉ TLAČIDLÁ, SNÍMAČE

DISM04,08,20

DLED01

| digitálne vstupy na pripojenie
mechanických tlačidiel ľubovoľných výrobcov (napr. BTICINO,
ABB, NIKO, Schneider...), tvarov
a materiálov, takže investor nie
je obmedzovaný ani dizajnom
ani cenou.

| modul na pripojenie štyroch indikačných LED svetiel, určené
na podsvietenie tlačidiel.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 50mA
Rozmer modulu: 46mm x 28mm x 15mm
Rozmer diód: 10mm x 7mm
Počet diód: max 4

Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 10mA
Rozmer DISM04 a 08:
46mm x 28mm x 15mm
Rozmer DISM20: L-70mm
(4 moduly)
Počet vstupov: 4, 8 alebo 20
Montáž DISM20: na DIN lištu

DMOV02
| detektor pohybu exteriérový.

DNKPB04,06
| digitálne vstupy na pripojenie mechanických tlačidiel ľubovoľných výrobcov (napr. BTICINO, ABB, NIKO, Schneider...). Súčasťou je aj LED podsvietenie, alebo LED indikácia stavov.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 15mA
LED výstupné napätie: 12Vdc
LED výstupný prúd: 1,25mA
Rozmer: 46mm x 28mm x 15mm
Počet vstupov: 4 tlačidlá + 4LED, alebo 6 tlačidiel + 6LED

Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 25mA
Rozmer modulu: 60mm x 45mm x 25mm
Zorné pole, dosah: horizontálne +/- 100%, vertikálne +/- 80%, 6m

DIN10V02
| umožňuje pripojenie ľubovoľného snímača s výstupom 0-10V k systému
Domintell.
Napájanie zo siete BUS
Spotreba: 50mA
Rozmer: L-35mm (2 moduly)
Montáž: na DIN lištu
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DOMINTELL OVLÁDAČE ...

CLASSIC
| programovateľné podsvietené 1, 2, 4 a 6 tlačidlá, dotykové LCD displeje bez aj so zabudovanými snímačmi teploty, IR prijímače,
detektory pohybu vo farbách biela, strieborná, antracit.

ECO line
| programovateľné podsvietené 1, 2, a 4 tlačidlá v bielej farbe.

RAINBOW
| sklenené programovateľné 2, 4 a 6 tlačidlá s programovateľným RGB podsvietením.
Dotykové LCD displeje bez aj so zabudovanými snímačmi teploty v bielej a čiernej farbe.
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DOMINTELL OVLÁDAČE
v dizajnoch BTICINO, NIKO ...
DOMINTELL v dizajne BTICINO AXOLUTE
| programovateľné podsvietené 1, 2, 4 a 6 tlačidlá, dotykové LCD displeje bez aj so zabudovanými snímačmi teploty, IR prijímače,
detektory pohybu vo farbe biela a strieborná. Možnosť kombinácie s množstvom farieb, materiálov a tvarov rámčekov BTICINO.

DOMINTELL v dizajne BTICINO LIGHTECH
| programovateľné podsvietené 1, 2, 4 a 6 tlačidlá, dotykové LCD displeje bez aj so zabudovanými snímačmi teploty, IR prijímače,
detektory pohybu vo farbe biela a strieborná. Možnosť kombinácie s množstvom farieb, materiálov a tvarov rámčekov BTICINO.

DOMINTELL v dizajne NIKO
| programovateľné podsvietené 1, 2, 4 a 6 tlačidlá, IR prijímače, detektory pohybu vo farbe biela a strieborná. Možnosť kombinácie
s množstvom farieb, materiálov a tvarov rámčekov z produkcie NIKO – PURE a INTENSE..
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DOTYKOVÉ OBRAZOVKY, MULTIMÉDIÁ ...

DTSC02,04

DCDI02,03

| IP dotykové farebné obrazovky na ovládanie celého systému | diaľkové ovládače. Elegantný 14 kanálový v prevedení hliník
so zabudovaným IR prijímačom, snímačom teploty, reproduk- a ľahký plastový 10 kanálový.
torom, mikrofónom a slotom pre mikroSD kartu. Pripojenie
Napájanie DCDI02: batérie 2 x 1,5V AA
Napájanie DCDI03: batéria CR2025
k sieti LAN umožňuje sledovať obraz z IP kamier alebo interkom. Typ DTSC04 môže slúžiť aj ako súčasť videovrátnika.

DIREMIT01

DVIP01,02

| modul, ktorý sa naučí IR kódy iných
zariadení (TV, CD, DVD prehrávače,
satelit, klíma, žalúzie...) a umožní ovládanie týchto zariadení v troch zónach
ľubovoľnými ovládačmi v DOMINTELL
systéme.
Napájanie zo siete BUS, konektor RJ45
Spotreba: 30mA
Rozmer: 50mm x 50mm x 22mm
Počet výstupov: 3

| IP videovrátnik s LCD displejom – vonkajšia jednotka pre vyvolanie jedného resp. dvoch užívateľov. Komunikácia s návštevou
priamo cez dotykové obrazovky alebo mobilné zariadenia.

DAMPLI01
| štvorzónový multi audiozosilňovač, 4FM tunery, 4 audio vstupy.
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IQ ROZVÁDZAČE

Hotové IQ rozvádzače
| tri rôzne zostavy rozvádzačov, verzie so žalúziami alebo bez.
Kabeláž zvládne každý elektrikár
Rozvody stačí pripojiť k hotovému rozvádzaču
Predprogramovaný celý systém
Možnosť doobjednať rozšírenie zostavy
Možnosť doplniť ďalšie periférie – LCD displeje, ovládanie cez iPhone, tablet, alarm, kamerový systém, ovládanie multimédií
Možnosť doobjednať doplnkové služby ako oživenie a spustenie systému
Typ
Odhad počtu obytných miestností

ECONOMY

ECCONOMY - Z

STANDART

STANDART - Z

4-5 miestností

+ žalúzie

6-7 miestností

+ žalúzie

16
3
5
0
4
0
2
19
1
1
áno

16
3
5
0
4
4
2
23
1
1
áno

24
3
5
3
6
0
2
31
1
1
áno

24
3
5
3
6
8
2
39
1
1
áno

900x640x250 mm

900x640x250 mm

1000x640x250 mm

1000x640x250 mm

Svetlá spínané
Vykurovacie zóny
Spínané zásuvky pre spotrebiče*
Spínané zásuvkové okruhy štandardné
Sólo zásuvkové okruhy nespínané**
Žalúzie/rolety
Brány – garážová a vstupná
Vstupy pre ovládacie tlačidlá
Odchod tlačidlo/prepojenie s alarmom
LCD dotykový displej***
Ovládanie na diaľku
Veľkosť rozvádzača | v x š x h

Rozvádzač – počet modulov

156

156

182

* varná doska, elektrická rúra, práčka, umývačka ...
** chladnička, mraznička, kotol, digestor, napájanie garážovej a vstupnej brány, tepelného čerpadla a rekuperácie ...
*** multifunkčný LCD dotykový displej so snímačom teploty (možnosť ovládania 3 vykurovacích zón + 3 okruhov
		 osvetlenia, žalúzií a podobne)
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182

IQ SET EASY

IQ SET EASY
| je vhodný pre jednoduchšie inštalácie v menších domoch alebo pre zákazníkov s nižšími nárokmi na ovládanie.
Súčasťou dodávky je CD so schémami a návodmi
Rozvádzač = jednoduché zapojenie modulov podľa schém
Predprogramovaný set, takže stačí vyrobiť rozvádzač a zapojiť ku kabeláži
Možnosť doobjednať rozšírenie zostavy o ďalšie ovládané spotrebiče či technológie
Možnosť doobjednať ďalšie periférie – LCD displeje, alarm, kamerový systém, ovládanie multimédií
Možnosť doobjednať doplnkové služby ako oživenie a spustenie systému

Domintell | ovládané okruhy

EASY

Odhad popčtu obytných miestností

4-5 miestností

Svetlá spínané
Vykurovacie zóny
Brány - garážová a vstupná
Vstupy pre ovládacie tlačidlá
Odchod tlačidlo / prepojenie s alarmom
Ovládanie na diaľku (tabletmi a mobilmi)
Technická podpora

8
3
2
15
1
áno
áno
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INTELIGENTNÝ DOM | INTELIGENTNÁ DOMÁCNOSŤ | INTELIGENTNÉ BUDOVY
Údenárska 5, 080 01 Prešov
tel.: + 421 905 268 803
domintell@domintell.sk | iqsystemy@iqsystemy.sk

www.domintell.sk
domintell.slovensko
domintellSK
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