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DOMESTIA
VOOR EEN
EENVOUDIGER DOMOTICA!

EENVOUDIG

Programmering d.m.v. 5 toetsen of een tablet.
De Start Kit of Rolluiken kit van Domestia wordt
rechtstreeks geprogrammeerd via 5 toetsen. Dankzij onze LAN-module kan ook gemakkelijk via een
tablet geprogrammeerd worden.

Domestia biedt u een uitgebreide reeks domoticaproducten aan die aan al uw verwachtingen
kan beantwoorden en dit tegen een zéér betaalbare prijs.

ONZE OPLOSSINGEN
1

Een eenvoudige oplossing voor het beheer
van uw verlichting, (rol)gordijnen en luiken.

Met onze Start Kit, kunt u tot 48 kringen programmeren met de volgende functies:
• Elke uitgang kan een afstandsschakelaar,
		 een relais of een timer zijn.
• Alles aan/Alles uit.
• Groepen.
• Aanwezigheidssimulatie.
Met onze Rolluiken Kit, programmeert u tot 48 kringen
(24 motoren) met de volgende functies:
• Optimalisatie van de bewegingstijden, 		
		 rolluik per rolluik.
• Alles stijgen / Alles dalen.
• Groepen.
Dankzij ons BUS-bekabelingsprincipe kunt u al uw
commando’s geven met toestellen waarvan u het
model en de fabrikant vrij kunt kiezen.

VRIJE KEUZE

2

Bij de keuze van een volledige oplossing
kunt u uw verlichting, (rol)gordijnen, luiken en
verwarming beheren.

Via deze formule kunt u ook uw basisinstallatie uitbreiden en zo tal van nieuwe functies toevoegen.
Via onze LAN-module kunnen tot 192 kringen beheerd worden met de hierboven vermelde functies
en de volgende extra functies:
•
		
		
•
•

Beheer en programmering van tijdschema’s
via een aanraakscherm, tablet, smartphone
of computer.
Het beheer van scenario’s.
Temperatuurbeheer in verschillende zones.

Dankzij onze verschillende uitbreidingsmodules kan
de lichtsterkte van uw verlichting naar wens worden
aangepast:
• Dimmodules voor klassieke verlichting of voor
		leds.
• Dimmodules 0-1/10V.
• DALI broadcast-beheermodules.

Domestia is geschikt om door eender welke drukknop bediend te worden. Onze identificatiemodules brengen het contact over van eender welke
drukknop of detector (potentiaalvrij contact), ongeacht het merk of het design.

VOORDELIG

De Domestia-producten zijn betaalbaar en bieden
u alle comfort van een echte domotica-installatie.

BETROUWBAAR

Sinds meer dan 10 jaar biedt Domestia bijzonder
robuuste en betrouwbare producten aan.

CENTRAAL

Via het aanraakscherm van Domestia kunt u heel
uw installatie beheren.

SMART

Vanaf uw smartphone, tablet of computer hebt u
de hele installatie onder controle.

