KATALOG 2021

Inteligentne rozwiązania
dla Twojego domu

WPROWADZENIE

Nowy styl życia
Techniki związane z instalacjami inteligentnymi w budownictwie poczyniły ogromny postęp w ciągu ostatnich 20 lat.
Firma Domintell, jako inwestor, dystrybutor i producent jest w pełni świadoma dzisiejszych potrzeb i potrafi antycypować przyszłość.
Właśnie dlatego mówimy o instalacji inteligentnej (albo automatyzacji domu). Instalacja elektryczna w Państwa domu wraz
z upływem czasu może się rozwijać. Dlatego powinien on być wyposażony według Państwa potrzeb, zarówno w dziedzinie
bezpieczeństwa, ekonomii jak i komfortu.
Tak naprawdę chcielibyśmy zachęcić Państwa do „zatroszczenia się o swoje dobre samopoczucie”. Zaczynając dziś pomyślcie o
jutrze.

Automatyzacja domu
Automatyzacja domu to nic innego jak umiejętność zarządzania technologiami w domu, żeby polepszyć jakość życia i
samopoczucie mieszkańców.
Dlatego automatyzacja domu nie jest już luksusem, ale inteligentnym narzędziem zarządzającym. Dzięki temu, mogą Państwo
sterować domem: oświetleniem, roletami, ogrzewaniem, alarmem, sprzętem gospodarstwa domowego, itp.
Aby w pełni wykorzystać możliwości automatyzacji, wszystkie operacje mogą być zdalnie sterowane. Mogą Państwo zapewnić sobie
bezpieczeństwo i uniknąć marnowania energii. Dzięki instalacji inteligentnej, Państwa samopoczucie jest w Państwa rękach, dziś i w
przyszłości.
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Domintell zapewnia dobre samopoczucie w domu

Bezpieczeństwo
Dzięki inteligentnej instalacji możliwe jest zapobieganie włamaniom poprzez pozorowanie obecności w domu. System ”uczy się”
nawyków mieszkaniowych (włączanie i wyłączanie oświetlenia, radia, telewizj itp.) następnie naśladuje je podczas Państwa
nieobecności w domu. To czasami wystarcza by odstraszyć ludzi od wejścia na posiadłość.
W trakcie zadziałania alarmu, możliwe jest zaskoczenie intruza: wszystkie światła zapalają się, rolety podniosą, itp. System Domintell
pozwala w łatwy sposób stworzyć różne typy scen.
Bezpieczeństwo polega również na tym, że wszystko zostało wyłączone gdy państwa nie ma w domu (np. grzejnik
elektryczny albo żelazko). Sytem Domintell pozwala na ciągły nadzór nad pracą systemu poprzez wysyłanie odpowiednich
stanów.
System bezpieczeństwa ostrzega również w razie zalania lub pożaru. Właściwie ulokowany czujnik ostrzeże państwa przed każdą
usterką, a system sam wyłączy zasilanie lub zakręci główny zawór wody.

Biokompatybilność
Żyjemy otoczeni przez fale elektromagnetyczne, w domu jesteśmy stale narażeni na ich działanie. Przełącznik koło poduszki, lampka
nocna, łóżko z elektrycznym kocem itp. emitują fale elektromagnetyczne.
Rozwiązaniem jest wyłączenie zasilania, co nie jest proste w tradycyjnych instalacjach elektrycznych. Dzięki systemowi Domintell,
wszystkie szkodliwe fale są wyłączane w rozdzielnicy elektrycznej jednym kliknięciem, można wyłączyć wszystkie światła w domu
np. gdy kładą się Państwo spać.
Nigdy więcej szkodliwych fal.

Komfort
Dzięki systemowi Domintel mogą Państwo łatwo realizować własne sceny (jak również korzystać z gotowych przykładów).
Ekspres do parzenia kawy może włączyć się zanim państwo zdążą wyjść z łóżka, a łazienka dogrzana będzie w dogodnym momencie.
Bardzo użyteczna jest także możliwość zdalnego sterowania oświetleniem podłączanym do gniazda w ścianie (np. lampka na biurku
lub lampy stojącej).
Podczas spotkania z przyjaciółmi za pomocą przygotowanej wcześniej sceny możecie Państwo stworzyć odpowiedni nastrój,
natężenie światła każdej lampy w pokoju zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
W razie potrzeby światło może włączać się stopniowo np. rano żeby łagodnie obudzić, a w nocy żeby nie oślepić.

Przykłady:
,
,
,
,
,

Natężenie oświetlenia w sypialni dzieci może być dopasowane odpowiednio do aktualnych wymagań.
Zegar może sterować długością czasu działania wentylatora w łazience.
Spryskiwacz ogrodowy może być zautomatyzowany.
Odtwarzacz wideo może być włączany i nastawiany z każdego pomieszczenia.
Mechanizmy dozorowe i przywoławcze uspokajają starszych ludzi i pomagają się nimi opiekować.

3

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Zasada jest prosta: nie marnuj energii elektrycznej w domu, ponieważ jest to niebezpieczne i kosztowne.
Mogą Państwo widzieć dobrze nawet gdy poziom oświetlenia zostanie
zredukowany do 90%, a to oznacza oszczędność o 10 %.
500 watowa lampa w ogrodzie nie zostanie już nigdy przypadkowo włączona.
Ogrzewanie jest zoptymalizowane. Każdy pokój można ogrzać do odpowiedniej
temperatury, na określony czas, w zależności od Państwa potrzeb.
Elektryczny sprzęt grzewczy może być podłączony do nocnego taryfikatora
energii elektrycznej tzn. że woda podgrzana w nocy jest 50% tańsza.
Powyższe przykłady pokazują, że można poczynić pokaźne oszczędności
w zużyciu energii elektrycznej.

POMOC LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
Gdy poruszanie po domu sprawia trudności, ważną rzeczą staje się możliwość zdalnego sterowania wszystkimi urządzeniami,
za pomocą smartphone’a i pilotów na podczerwień.
Dzięki systemowi Domintell, który można połączyć z różnymi urządzeniami używanymi przez ludzi niepełnosprawnych możliwa staje
się całkowita kontrola domu.

ZASADA DZIAŁANIA
Z technicznego punktu widzenia, zasada jest prosta: przewody sterujące pracują na niskim napięciu (12 V)
w odróżnieniu od przewodów zasilających, które zasilają wszystkie urządzenia elektryczne: od kotła c.o. do
świateł, rolet, gniazdek elektrycznych, wieży hi-fi itd.
Z modułu sterującego, można wysłać każdą komendę do sprzętu (np. podniesienie rolet poprzez pojedynczy włącznik lub czujnik
światła).
Z każdego miejsca mogą Państwo sterować wszystkimi funkcjami w domu jakimi tylko chcą, również przez
aplikację na urządzeniach mobilnych (przez sieć internet).
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INSTALACJA SIECI ELEKTRYCZNEJ
Magistrala RS 485 łączy wszystkie moduły wejścia/wyjścia. Moduły te mogą być podłączone w dowolnym miejscu na magistrali. Przez
magistralę przepływają dane i niskie napięcie zasilające części elektroniczne różnych modułów.
Zaleca się stosowanie kabli Domintell jednakże, jeśli stosowane są inne kable to muszą one spełniać następujące wymagania:
2
, jednoparowe, skręcone lub nie (zasilanie), przekrój poprzeczny 1 mm
, rezystancja maksymalna 30 ohm/km.
2
, jednoparowe skręcone (dane) przekrój poprzeczny 0,8 mm
, rezystancja maksymalna 750 ohm/km, impedancja
charakterystyczna 100 ohm, maksymalna pojemność wzajemna 48 pF, maksymalne tłumienie przy częstotliwości 1Mhz 2,1 dB.

Wszystkie moduły są podłączone za pomocą szybko złączek, żeby umożliwić łatwe podłączenie lub wymianę modułu.
Sieć kabli zasilających wchodzących i wychodzących z modułów wyjściowych jest instalowana zgodnie z ogólnymi zasadami i normami
elektrycznymi. Zawsze stosowane są wyłączniki 2-polowe. Sposób podłączenia pokazano na kartach katalogowych poszczególnych
urządzeń.
Struktura połączenia instalacji elektrycznej oraz systemu Domintell prezentuję się poniżej.
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Jednostka MASTER i zasilacze

REF :

DGQG04

Jednostka MASTER DGQG04
Jednostka Master DGQG04 zastępuje kultową DGQG01.
Urządzenie centralne sterujące całym systemem, posiadające
złącze Ethernet pozwalające na zaprogramowanie systemu
oraz na sterowanie za pomocą aplikacji Domintell Pilot.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 100mA
Wymiary: 105 mm (6 modulów)
Mocowanie do szyny DIN
Maksymalna liczba modułów: 600
Złącze Ethernet

REF :

DGQG02

Jednostka Master - “Wszystko w jednym”
Urządzenie Master „wszystko w jednym” zawiera wiele wejść i
wyjść oraz inne niezbędne interfejsy. Jest to kompletne
urządzenie z własnym zasilaczem, połączeniem Ethernet do
obsługi instalacji oraz zegarem obsługującym funkcje czasowe
i symulacje obecności.
Parametry:
Zasilanie: 230VAC
Wymiary: 213 mm (12 modulów)
Mocowanie do szyny DIN
Połączenie z Ethernet do komunikacji, sterowania i programowania instalacji
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REF :

DALI04

Inteligentny zasilacz stabilizowany 20W
Urządzenie do zasilania wszystkich modułów podłączonych do
magistrali. By obliczyć zapotrzebowanie systemu na energię
należy dokonać kalkulacji w programie Domintell2.
Produkt należący do najnowszej serii zasilaczy systemu
Domintell. Potrafi on komunikować się z jednostką Master w
celu zgłoszenia swojego statusu pracy, dzięki czemu możemy
dowiedzieć się jakie jest jego obciążenie, bądź też o
wystąpieniu problemów z jego działaniem.
Parametry:
Zasilanie: 230VAC +/- 10% 50Hz
Napięcie i prąd wyjściowy: 15VDC / 1,4A
Maksymalna moc wyjściowa: 20W*
Wymiary: 52,5 mm (3 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Temperatura pracy: od -10°C do 45°C

REF :

DALI05

Inteligentny zasilacz stabilizowany 60W

Urządzenie do zasilania wszystkich modułów podłączonych
do magistrali. By obliczyć zapotrzebowanie systemu na
energię należy dokonać kalkulacji w programie Domintell2
Produkt należący do najnowszej serii zasilaczy systemu
Domintell. Potrafi on komunikować się z jednostką Master w
celu zgłoszenia swojego statusu pracy, dzięki czemu możemy
dowiedzieć się jakie jest jego obciążenie, bądź też o
wystąpieniu problemów z jego działaniem.
Parametry:
Zasilanie: 230VAC +/- 10% 50Hz
Napięcie i prąd wyjściowy: 15VDC / 4A
Maksymalna moc wyjściowa: 60W*
Wymiary: 105 mm (6 modułów)
Mocowanie do szyny DIN
Temperatura pracy: od -10°C do 45°C
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Urządzenia wykonawcze - ściemniacze

REF :

DDIM01

Sterownik do ściemniaczy
Moduł kontroluje od 1 do 8 dowolnych ściemniaczy Domintell
niezależnie od konfiguracji. Sterownik współpracuje
ze ściemniaczami: 400 W (DD400L), 500 W (DD500), 750 W
(DD750), 1000 W (DD1000), oraz z modułami 0-10 V / 1-10 V
(DD10V). Zmiana stanu wyjścia sygnalizowana jest diodą LED
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 150 mA (przy wszystkich wyjściach aktywnych)
Wymiary: 70 mm (4 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Liczba wyjść: 8

REF :

DD400L

Ściemniacz uniwersalny 400 W
Moduł przystosowany do pracy z ściemnialnymi źródłami
światła do 400W (żarowe) oraz 200W (LED). Do pracy modułu
wymagany jest DDIM01.
Parametry:
Zasilanie: 230 VAC
Moc wyjściowa: 400W \ 200W LED
Zabezpieczenie: 2,5 A
Wymiary: 35 mm (2 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Wymagane połączenie z DDIM01 za pomocą dołączonego
kabla DC035

REF :

DD500

Ściemniacz 500 W
Moduł przystosowany do pracy z ściemnialnymi źródłami
światła do 500W (żarowe). Do pracy modułu wymagany
jest DDIM01.
Parametry:
Zasilanie: 230 VAC
Moc wyjściowa: 500W
Zabezpieczenie: 2,5 A
Wymiary: 35 mm (2 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Wymagane połączenie z DDIM01 za pomocą dołączonego kabla
DC035
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REF :

DD750

Ściemniacz 750 W
Moduł przystosowany do pracy z ściemnialnymi źródłami
światła do 750W (żarowe). Do pracy modułu wymagany jest
DDIM01.
Parametry:
Zasilanie: 230 VAC
Moc wyjściowa: 750W
Zabezpieczenie: 3,15 A
Wymiary: 53 mm (3 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Wymagane połączenie z DDIM01 za pomocą dołączonego
kabla DC035

REF :

DD1000

Ściemniacz 1000 W
Moduł przystosowany do pracy z ściemnialnymi źródłami
światła do 1000W (żarowe). Do pracy modułu wymagany
jest DDIM01.
Parametry:
Zasilanie: 230 VAC
Moc wyjściowa: 1000W
Zabezpieczenie: 5 A
Wymiary: 70 mm (4 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Wymagane połączenie z DDIM01 za pomocą dołączonego
kabla DC035

REF :

DD10V

Ściemniacz 0-10V
Moduł przystosowany do kontroli elektronicznych urządzeń
zasilających sterowanych napięciowo 0-10 V lub 1-10 V.

Parametry:
Zasilanie: 230 VAC
Tryby pracy: 0-10 V lub 1-10 V
Wymiary: 35 mm (2 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Wymagane połączenie z DDIM01 za
pomocą dołączonego kabla DC035
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REF :

DOUT10V02

Ściemniacz 0-10V sterowany z magistrali
Moduł przystosowany do kontroli elektronicznych urządzeń
zasilających sterowanych napięciowo 0-10 V lub 1-10 V.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 60 mA
Tryby pracy: 0-10 V lub 1-10 V
Wymiary: 35 mm (2 moduły)
Mocowanie do szyny DIN

REF :

DDMX01

Interfejs DMX512
Interfejs DMX pozwala na sterowanie oświetleniem z
wykorzystaniem urządzeń opartych o standard DMX.
Moduł obsługuje funkcje ściemniacza i LED RGB.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 100 mA
Wymiary: 35 mm (2 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Liczba wyjść: 1
Zaciski dla DMX: data +, data -, masa
Zakres temperaturowy: -10°C do 50°C
Ilość obsługiwanych urządzeń DMX: max. 64

REF :

DDMX02

Interfejs DMX512 z HSV
Interfejs DMX pozwala na sterowanie oświetleniem z
wykorzystaniem urządzeń opartych o standard DMX. Moduł
obsługuje funkcje ściemniacza i LED RGB(W). Dodatkowo zawiera
tryb HSV, zapewniający stały kolor podczas modyfikowania
natężenia oświetlenia i na odwrót.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 60 mA
Wymiary: 35mm (2 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Liczba wyjść: 1
Zaciski dla DMX: data +, data -, masa
Zakres temperaturowy: -10°C do 50°C
Ilość obsługiwanych urządzeń DMX: max. 64 (każde po 8
kanałów DMX)
Tryb sterowania: RGB (HSV), RGBI, RGBW (HSV)
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REF :

DINTDALI01

Bramka DALI
Bramka DALI po podłączeniu do systemu Domintell pozwala
sterować oprawami w standardzie DALI. Moduł obsługuje
lampy fluorescyncyjne i LED.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 50 mA
Ilość obsługiwanych urządzeń: do 64
Typy obsługiwanych urządzeń:
- 0 (IEC62386-201): lampy fluorescencyjne
- 6 (IEC62386-207): moduły LED
Wymiary: 35 mm (2 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Moduł wymaga zewnętrznego zasilacza dla magistrali DALI

REF :

DALIDRAIL

Zasilacz DALI
Zasilacz magistrali DALI
Parametry:
Zasilanie: 230V
Mocowanie do szyny DIN (2 moduły)
Zakres temperaturowy: -10°C do 50°C
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Urządzenia wykonawcze - załączające

REF :

DBIR01

8 kanałowy moduł przekaźnikowy dwubiegunowy
Ośmiokanałowe urządzenie wyjściowe z przekaźnikami
dwubiegunowymi 250V/8A. Moduł posiada mikroprzełączniki
pozwalające na ręczne sterowanie kanałami. Zmiana stanu
wyjścia sygnalizowana jest diodą LED.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 400 mA (przy wszystkich wyjściach aktywnych)
Wymiary: 160 mm (9 modułów)
Mocowanie do szyny DIN
Liczba wyjść: 8 wyjść 8 A / 250 V
Zasilanie wyjść: 4 różne źródła 230 VAC
Maksymalne obciążenie: rezystancyjne = 1000 W, indukcyjne = 200 W
Konektory: 2 x 1,5 mm² lub 1 x 2,5 mm².

REF :

DMR01

5 kanałowy moduł przekaźnikowy jednobiegunowy

Pięciokanałowe urządzenie wyjściowe z przekaźnikami
jednobiegunowymi 250V/3A. Moduł posiada mikroprzełączniki
pozwalające na ręczne sterowanie kanałami. Zmiana stanu
wyjścia sygnalizowana jest diodą LED.

Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 115 mA (przy wszystkich wyjściach aktywnych)
Wymiary: 53 mm (3 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Liczba wyjść: 5 wyjść 3 A / 250 V
Zasilanie wyjść: 2 wejścia 230 VAC
Maksymalne obciążenie: rezystancyjne = 750 W, indukcyjne = 130 W
Konektory: 2 x 1,5 mm² lub 1 x 2,5 mm².
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REF :

DTRV01

Sterownik roletowy
Moduł posiada 4 wyjścia do sterowania roletami, zasłonami,
silnikami itp. Zmiana stanu wyjścia sygnalizowana jest diodą
LED.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 240 mA (przy wszystkich wyjściach aktywnych)
Wymiary: 160 mm (9 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Liczba wyjść: 4 wyjścia 8 A / 230 V
Zasilanie wyjść: 4 wejścia 230 VAC
Maksymalne obciążenie: rezystancyjne = 1000 W, indukcyjne = 200 W
Konektory: 2 x 1,5 mm² lub 1 x 2,5 mm².

REF :

DTRVBT01

Sterownik żaluzyjny niskonapięciowy

Urządzenie wyjściowe do sterowania niskonapięciowego
(12 - 24 V DC): zaworami, żaluzjami, oknami dachowymi itp.

Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 65 mA
Wymiary: 35 mm (2 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Liczba wyjść: 1 wyjście 12-24 V
Maksymalne obciążenie: 200 W / 8A.
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REF :

DFAN01

Sterownik klimakonwektora
Moduł do sterowania klimakonwektorami. Posiada 3 styki do
sterowania prędkością (biegami) wentylatora i 2 styki do
kontroli zaworów ogrzewania/chłodzenia. Regulacja i parametry
temperaturowe są konfigurowane poprzez oprogramowanie.
Zmiana stanu wyjścia sygnalizowana jest diodą LED
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 95 mA (przy wszystkich wyjściach aktywnych)
Wymiary: 53 mm (3 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Liczba wyjść: 5 wyjść 3 A / 250 V
Zasilanie wyjść: 2 wejścia 230 VAC
Maksymalne obciążenie: rezystancyjne = 750 W, indukcyjne = 130 W
Konektory: 2 x 1,5 mm² lub 1 x 2,5 mm².

REF :

DMV01

Sterownik wentylacji
Moduł do sterowania wentylacją (rekuperatorami).
Posiada 3 styki do sterowania prędkością (biegami)
wentylatora i 2 styki dodatkowe. Zmiana stanu wyjścia
sygnalizowana jest diodą LED

Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 95 mA (przy wszystkich wyjściach aktywnych)
Wymiary: 53 mm (3 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Liczba wyjść dla wentylatora: 3 wyjścia 3 A / 250 V
Liczba wyjść dodatkowych: 2 wyjścia 3A/250 V
Maksymalne obciążenie: rezystancyjne = 750 W, indukcyjne = 130 W
Konektory: 2 x 1,5 mm² lub 1 x 2,5 mm².
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Moduły wejściowe i sygnalizacyjne

REF :

DIN10V02

Moduł wejściowy dla czujników 0-10 V
Moduł z wejściem analogowym w zakresie 0 - 10 V DC. Na zaciski
wejścia można podłączyć dowolny czujnik np. temperatury.
Maksymalna rozdzielczość pomiaru wynosi 100 wartości w
zdefiniowanym zakresie pomiarowym.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 100 mA
Wymiary: 35 mm (2 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Liczba wejść: 1 wejście 0-10 V

REF :

DTEM01 + DSTE01

Moduł do pomiaru temperatury
Moduł pozwala na podłączenie czujnika temperatury DSTE01.
Zmierzona wartość temperatury wysyłana jest co minutę do
jednostki MASTER.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali.
Pobór prądu: 10 mA.
Wymiary modułu: 46 x 28 x 15 mm.
Zakres temperatury dla termostatu od +5 °C do 40 °C
Wymiary czujnika: średnica 8 mm, średnica płaszcza 10 mm,
długość 17 mm

REF :

DMONOELEC01
DTRIELEC01

Miernik / licznik energii elektrycznej (jedno/trójfazowy)
Moduł pozwala na pomiar energii elektrycznej (Wh) z jednej
lub trzech faz. Poza mocą, mierzone są również:
częstotliwość, napięcie RMS i natężenie prądu RMS. W celu
zapisywania i odczytania wyników wymagany jest panel
dotykowy DTSC02 lub DTSC04.

Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 40 mA
Min/Max napięcie wejściowe RMS: 80 V / 389 V
Min/Max natężenie wejściowe RMS: 200 mA / 64 A
Minimalne obciążenie: 50 W
Wymiary: 35mm (2 mod. - DMONOELEC01), 70mm (4 mod. - DTRIELEC01)
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REF :

DPULS01

Licznik impulsów 3-kanałowy
Moduł zliczający posiadający trzy niezależne wejścia
impulsowe. Każde z wejść może być skonfigurowane
indywidualnie przy użyciu oprogramowania. Moduł pozwala na
pomiary elektryczności, wody, gazu, paliwa itp. oraz na
wyświetlenie pomiarów na różnych ekranach.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali.
Pobór prądu: 100 mA.
Liczba wejść: 3
Wymiary: 35mm (2 moduły)

REF :

DISM04

Moduł wejściowy do przycisków - 4 kanałowy
Moduł pozwala na podłączenie od 1 do 4
przycisków lub jakichkolwiek innych wejść
bezpotencjałowych.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali.
Pobór prądu: 10 mA.
Wymiary modułu: 46 x 28 x 15 mm.
Wejścia: 4
Max. odległość przycisku od modułu: 10m

REF :

DISM08

Moduł wejściowy do przycisków - 8 kanałowy
Moduł pozwala na podłączenie od 1 do 8
przycisków lub jakichkolwiek innych wejść
bezpotencjałowych.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali.
Pobór prądu: 10 mA.
Wymiary modułu: 46 x 28 x 15 mm.
Wejścia: 8
Max. odległość przycisku od modułu: 10m
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REF :

DISM20

Moduł wejściowy do przycisków - 20 kanałowy

Pozwala na podłączenie od 1 do 20 przycisków lub
jakichkolwiek innych wejść bezpotencjałowych.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 15 mA
Wymiary: 70 mm (4 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Liczba wejść: 20
Max. odległość przycisku od modułu: 25m

REF :

DLED01

Moduł sygnalizacyjny do podłączenia 4 diod LED
Moduł sygnalizacyjny z czterema diodami LED,
możliwość sygnalizowania konkretnych stanów.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 50 mA
Wymiary: 46 x 28 x 15 mm
Diody dostarczane z modułem
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Panele sterujące

REF :

DTSC05

Panel dotykowy Rainbow
Podświetlany panel dotykowy służący do wizualizacji stanu
urządzeń systemu. Pozwala sterować wszystkimi funkcjami w
domu.
Z poziomu panelu dostępnych jest wiele funkcji:
- wideodomofon,
- kamery IP
- pokazywanie stanu elementów wyjściowych w formie ikon
(zapisanych w pamięci panelu),
- sterowanie wszystkimi funkcjami w systemie Domintell.
Posiada wbudowane czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia
oraz zanieczyszczenia powietrza.

Parametry:
Zasilanie: z magistrali/PoE
Rozdzielczość ekranu: VGA 800 x 480 pikseli
Przekątna ekranu: 7 cali
Ilość kolorów: 16 milionów
Podświetlenie: LED
Wymiary: 198 x 136 x 32 mm
Zakres tremperatury dla termostatu od +5 °C
do 40 °C
Montaż w puszce DTSCBOX05
Kolory: Biały, Czarny
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Sensory Domintell Classic Line

REF :

DPBT01-06

Sensory przyciskowe Domintell
Przyciski Domintell ze ściemnianymi diodami LED (w kolorach
czerwonym i niebieskim) sygnalizującymi stan sterowanych wyjsć.
Przyciski dostosowane do montażu w większości puszek
podtynkowych ø 68 mm.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Wersje: 1, 2, 4, 6 przyciskowe
Pobór prądu zależny od wersji:
18 mA / 21 mA / 26 mA / 31 mA
Wymiary: 55 x 40 x 26 mm
Kolory: Biały, Srebrny, Antracyt, Czarny
Ramka: DPBCA01

REF :

DPBCA01

Ramka Domintell
Ramka DPBCA01 do elementów: DPBT01 / DPBT02 /
DPBT04 / DPBT06 / DTDIR03 / DTMOV03.

Parametry:
Wymiary: 95 mm x 80 mm
Kolory: Biały, Srebrny,
Antracyt, Czarny
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REF :

DPBC01-06

Sensory przyciskowe Domintell z diodami RGBW
Przyciski Domintell ze ściemnianymi diodami LED (RGBW) w
ośmiu różnych kolorach (również białym) sygnalizującymi stan
sterowanych wyjść. Prezentowany sensor posiada wbudowany
czujnik temperatury. Przyciski dostosowane do montażu w
większości puszek podtynkowych ø 68 mm.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Wersje: 1, 2, 4, 6 przyciskowe
Pobór prądu zależny od wersji:
18 mA / 18 mA / 18 mA / 35 mA
Wymiary: 55 x 40 x 26 mm
Kolory: Biały, Srebrny, Antracyt, Czarny
Ramka: DPBCA01
Wbudowany czujnik temperatury
Diody RGBW sygnalizujące stan obwodu
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REF :

DTMOV03

Czujnikruchu
ruchu–-Domintell
Domintell
Czujnik
Czujka ruchu PIR z diodą LED sygnalizującą zadziałanie.
W programie Domintell2 możliwa jest regulacja czułości.
Czujka dostosowana do montażu w większości puszek
podtynkowych ø 68 mm.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 15 mA
Wymiary: 55 x 40 x 26 mm
Zasięg: do 6 m
Zakres wykrywania: + / - 100° wpoziomie, + / - 80° w pionie
Tylko do użytku wewnątrz budynków
Kolory: Biały, Srebrny, Antracyt, Czarny
Ramka: DPBCA01

REF : DTDIR03

Odbiornik podczerwieni – Domintell
Odbiornik pozwala na odczyt 32 sygnałów. Moduł ten umożliwia
sterowanie systemem Domintell przy pomocy dedykowanych
uniwersalnych pilotów. Odbiornik dostosowany do montażu w
większości puszek podtynkowych ø 68 mm.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 12 mA
Wymiary: 55 x 40 x 26 mm
Odczyt 32 różnych sygnałów
Kolory: Biały, Srebrny, Antracyt
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Sensory Domintell ECO Line

REF :

DPBECO01-04

Sensor przyciskowy ECO Line
Przyciski ECO ze ściemnianymi diodami LED (w kolorze
czerwonym) sygnalizującymi stan sterowanych wyjść. Przyciski
dostosowane do montażu w większości puszek podtynkowych
ø 68 mm.
Dla serii ECO można dokupić także gniazda 230V, gniazda
antenowe oraz gniazda komputerowe RJ45.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 26 mA
Wymiary: 55 x 40 x 26 mm
Wersje: 1, 2, 4 przyciskowe
Kolory: Biały

REF :

D7422

Podstawa montażowa ECO Line
Podstawa montażowa w serii Eco Line. Dostarczana z
DPBECO01, DPBECO02 i DPBECO04. Wymagana dla
wszystkich gniazd z Eco Line.

REF :

D7648FRB

Gniazdo 230V Eco Line

Standardowe gniazdo zasilające 230V z płytką centralną.
Gniazdo montowane w D7422 z ramką 7442x.
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REF :

D7664CS

Gniazdo RJ45 Eco Line
Pojedyncze gniazdo RJ45 z płytką centralną. Gniazdo
montowane jako jeden moduł D7422 z ramką 7442x.

REF :

D7658

Gniadzo TV Eco Line
Pojedyncze gniazdo TV z płytką centralną. Gniazdo
montowane jako jeden moduł D7422 z ramką 7442x.

REF :

D7688

Zaślepka do gniazda Eco Line
Jednomodułowa zaślepka do gniazda.

REF :

D7442x

Ramki Eco Line
D7442TB Pojedyncza ramka z serii Eco Line.
D74422T Podwójna ramka z serii Eco Line.
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Sensory Domintell RAINBOW Line

REF :

DPBRLCD02-B

Sensor RAINBOW Line
Sensor RAINBOW z pojemnościowym ekranem dotykowym i
wbudowanym czujnikiem temperatury. Możliwość
zaprogramowania od 1 do 6 przycisków z dedykowanymi menu.
Sensor dostosowany do montażu wyłącznie w puszce D1722CG.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 50 mA
Przekątna ekranu: 3,5"
Rozdzielczość:
320px x 240px z
65536 kolorami
Wymiary: 122 x 85 x 11mm
Kolory: Biały, Czarny

REF :

DPBR04

Sensor RAINBOW Line
Sensor RAINBOW ze ściemnianymi diodami LED (16 milionów
kolorów) sygnalizującymi stan sterowanych wyjść. Sensory
dostosowane do montażu wyłącznie w puszce D1722CG.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Wersje: 2, 4, 6 przyciskowe
Pobór prądu zależny od wersji:
45 mA / 75 mA / 105 mA
Wymiary dla wersji 2 i 4 przyciskowych: 85 x 85 x 25 mm
Wymiary dla wersji 6 przyciskowej: 112 x 85 x 25 mm
Kolory: Biały, Czarny
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Sensory Domintell LITHOSS LINE

REF :

DLNID

Sensor przyciskowy Lithoss Select
Przyciski Lithoss Select z podświetleniem RGB LED. Dostępne
w wersji 1, 2 i 4 klawiszowej oraz w 13 różnych
wykończeniach. Dostosowane do montażu w większości
puszek podtynkowych ø 68 mm.

Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu maksymlany: 75 mA (4 klawisze)
Wymiary: 85 x 85 x 25 mm
Dioda LED: 8 milionów kolorów
Wersje: 1, 2 i 4 klawiszowe
Temperatura pracy: od 0 °C do 45 °C

Dostępne kolory:

01

02

03

06

08

09

13

Możliwe kombinacje:
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14

17

18

19

20

28

REF :

Sensor przyciskowy Lithoss Square

DLSQD

Płaskie przyciski Lithoss Squares z podświetleniem RGB LED .
Dostępne w wersji 1,2 i 4 klawiszowej oraz w 8 różnych
wykończeniach. Dostosowane do montażu w większości puszek
podtynkowych ø 68 mm.

Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu maksymlany: 75 mA (4 klawisze)
Wymiary: 85 x 85 x 25 mm
Dioda LED: 8 milionów kolorów
Wersje: 1, 2 i 4 klawiszowe
Temperatura pracy: od 0 °C do 45 °C

Dostępne kolory:

01

02

03

06

13

14

Możliwe kombinacje:

27

18

Sensory do serii Bticino AXOLUTE
By zaspokoić gusta swoich klientów Domintell dostosowuje swoje produkty do
montażu z różnymi rodzajami ramek innych producentów.

REF :

DAXPB01-06

Sensory przyciskowe Bticino Axolute
Przyciski Domintell ze ściemnianymi diodami LED (w kolorach
czerwonym i niebieskim) sygnalizującymi stan sterowanych wyjść.
Przyciski dostosowane do montażu z dowolnymi ramkami B-ticino
Axolute Line.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Wersje: 1, 2, 4, 6 przyciskowe
Pobór prądu zależny od wersji:
18 mA / 21 mA / 26 mA / 31 mA
Wymiary dla wersji 1, 2 przyciskowej: 45,5 x 45,5 x 26 mm
Wymiary dla wersji 4, 6 przyciskowej: 67,5 x 45,5 x 26 mm
Kolory: Biały, Srebrny
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REF : DAXMOV04

Czujnik ruchu B-ticino Ax
Czujka ruchu PIR z diodą LED sygnalizującą zadziałanie. W
programie Domintell2 możliwa jest regulacja czułości. Czujka
dostosowana do montażu z dowolnymi ramkami Bticino Axolute
Line.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 15 mA
Wymiary: 45,5 x 45,5 x 26 mm
Zasięg: do 6 m
Zakres wykrywania: + / - 100° wpoziomie, + / - 80° w pionie
Tylko do użytku wewnątrz budynków
Kolory: Biały, Srebrny

REF :

DAXDIR04

Odbiornik podczerwieni B-ticino Axolute
Odbiornik pozwala na odczyt 32 sygnałów. Moduł ten umożliwia
sterowanie systemem Domintell przy pomocy dedykowanych
lub uniwersalnych pilotów. Odbiornik dostosowany do montażu
z dowolnymi ramkami Bticino Axolute Line.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 12 mA
Wymiary: 45,5 x 45,5 x 26 mm
Odczyt 32 różnych sygnałów
Kolory: Biały, Srebrny
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Sensory do serii Bticino LIGHT-LIVING

REF :

DPBU01-06

Sensory przyciskowe Bticino Light-Living
Przyciski Domintell ze ściemnianymi diodami LED (w kolorach
czerwonym i niebieskim) sygnalizującymi stan sterowanych wyjść.
Przyciski dostosowane do montażu z dowolnymi ramkami Bticino
Light Living.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Wersje: 1, 2, 4, 6 przyciskowe
Pobór prądu zależny od wersji:
20 mA / 30 mA / 50 mA / 70 mA
Wymiary dla wersji 1, 2 przyciskowej: 44 x 44 x 26 mm
Wymiary dla wersji 4, 6 przyciskowej: 66 x 44 x 26 mm
Kolory: Biały, Srebrny
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REF :

DMOV01

Czujnik ruchu Bticino Light-Living
Czujka ruchu PIR z diodą LED sygnalizującą zadziałanie. W
programie Domintell2 możliwa jest regulacja czułości. Czujka
dostosowana do montażu z dowolnymi ramkami Bticino LightLiving.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 15 mA
Wymiary: 44 x 44 x 26 mm
Zasięg: do 6 m
Zakres wykrywania: + / - 100° wpoziomie, + / - 80° w pionie
Tylko do użytku wewnątrz budynków
Kolory: Biały, Srebrny

REF :

DDIR02

Odbiornik podczerwieni Bticino Light-Living
Odbiornik pozwala na odczyt 32 sygnałów. Moduł ten umożliwia
sterowanie systemem Domintell przy pomocy dedykowanych
lub uniwersalnych pilotów. Odbiornik dostosowany do montażu
z dowolnymi ramkami Bticino Light-Living.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 12 mA
Wymiary: 45,5 x 45,5 x 26 mm
Odczyt 32 różnych sygnałów
Kolory: Biały, Srebrny
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Sensory do serii NIKO Pure-Intense

REF :

DNIPB01-04

Sensory przyciskowe NIKO Pure-Intense
Przyciski Domintell ze ściemnianymi diodami LED (w kolorach
czerwonym i niebieskim) sygnalizującymi stan sterowanych wyjść.
Przyciski dostosowane do montażu z dowolnymi ramkami NIKO
Pure-Intense.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Wersje: 1, 2, 4, 6 przyciskowe
Pobór prądu zależny od wersji:
18 mA / 21 mA / 26 mA / 31 mA
Wymiary 55 x 40 x 26 mm
Kolory: Biały, Srebrny

REF :

DNKPB04
DNKPB06

Interfejs do podłączenia przycisków Niko
Moduł pozwala na zamontowanie przycisków Niko 170-60100
z czterema przyciskami oraz 170-60100 z sześcioma przyciskami
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 16 mA / 20 mA
Wymiary 46 x 28 x 15 mm
4 lub 6 wyjść dla ściemnianych LED
4 lub 6 wejść bezpotencjałowych
Maksymalna długość przewodu między DNKPB a PB: 10m
Maksymalny prąd dla diody: 1,25 mA
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Urządzenia IR
REF :

DCDI02

Pilot 8 przyciskowy / 14 kanałowy
Aktywne podświetlanie przycisków podczas korzystania ze
sterowanych urządzeń. Odpowiednia konfiguracja pilota pozwala
na rozszerzenie funkcjonalności do 14 kanałów (dwie grupy po
7 kanałów).
Parametry:
Zasilanie: 2 x 1,5V AAA
Wymiary: 160 x 43 x 17 mm
Ilość kanałów: 14
Materiał: Aluminium

REF :

DCDI03

Pilot MINI 10 kanałowy
Pilot Domintell do sterowania 10 funkcjami w systemie.
Parametry:
Zasilanie: 1 x CR 2025
Wymiary: 86 x 33 x 7 mm
Ilość kanałów: 10

REF :

DCDI01

Pilot 32 kanałowy
Parametry:
Zasilanie: 2 x 1,5V AA-LR06
Wymiary: 177 x 55 x 18 mm
Ilość kanałów: 32
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REF :

DDIR01

Odbiornik podczerwieni
Odbiornik podczerwieni pozwala na odczyt 32 sygnałów. Moduł
ten umożliwia sterowanie systemem Domintell przy pomocy
dedykowanych lub uniwersalnych pilotów.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 10 mA
Wymiary modułu: 46 x 28 x 15 mm
Wymiary odbiornika:
- średnica 17 mm
- średnica płaszcza 21 mm
- długość 32 mm
Odczyt 32 sygnałów.

REF :

DIREMIT01

Nadajnik podczerwieni
Moduł ten umożliwia sterowanie każdym sprzętem (maksymalnie
3 urządzenia), który jest wyposażony w odbiornik podczerwieni,
np. telewizory, odtwarzacze CD i DVD, zestawy Hi-Fi itd.
Rozpoznaje różne typy zdalnego sterowania innych producentów.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 30 mA
Wymiary: 50 x 50 x 22 mm
Podłacznie z magistralą poprzez złączkę RJ 45
Ilość nadajników: 3
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Interfejsy

REF :

DETH02

Interfejs komunikacji internetowej - light protocol
Moduł ten pozwala na połączenia z zewnętrznymi systemami
takimi jak komputery PC, panele dotykowe innych producentów,
inne systemy automatyki budynkowej (odpowiednik DRS23202),
a także obsługę systemu przez aplikację mobilną.
Nie wymagany w nowych instalacjach z jednostką Master
DGQG02/04.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 100 mA
Wymiary: L-35 mm (2 moduły)
Montaż na szynie DIN
Podłacznie z siecią poprzez złączkę RJ45
Protokoły: NetBIOS, NTP

REF :

DETH03

Interfejs komunikacji internetowej - konfiguracja systemu
Interfejs służy do konfiguracji systemu online.
Nie wymagany w nowych instalacjach z jednostką Master
DGQG02/04.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 100 mA
Wymiary: L-35 mm (2 moduły)
Montaż na szynie DIN
Podłacznie z siecią poprzez złączkę RJ45
Protokoły: NetBIOS, NTP

REF :

DNET01

Interfejs komunikacji internetowej - uniwersalny
Interfejs komunikacyjny pomiędzy magistralą Domintell, a siecią
LAN lub internetem. Moduł ten służy do bezpośredniej kontroli nad
instalacją za pomocą aplikacji mobilnej Domintell Pilot dostępnej na
Android lub iOS. W jednym momencie maksymalnie 8
użytkowników może korzystać z aplikacji obsługujacej system.
Połączenie jest szyfrowane i zabezpieczone hasłem.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 100 mA
Wymiary: L-53 mm (3 moduły)
Montaż na szynie DIN
Podłacznie z siecią poprzez złączkę RJ45
DNET01 współpracuje tylko z jednostkami Master DGQG01
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REF :

DNET02

Interfejs komunikacji internetowej - uniwersalny
Interfejs komunikacyjny pomiędzy magistralą Domintell, a siecią
LAN lub internetem. Moduł ten służy do bezpośredniej kontroli nad
instalacją za pomocą aplikacji mobilnej Domintell Pilot dostępnej na
Android lub iOS. W jednym momencie maksymalnie 8
użytkowników może korzystać z aplikacji obsługujacej system.
Połączenie jest szyfrowane i zabezpieczone hasłem.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 100 mA
Wymiary: L-53 mm (3 moduły)
Montaż na szynie DIN
Podłacznie z siecią poprzez złączkę RJ45
DNET02 współpracuje tylko z jednostkami Master DGQG02/04
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REF :

DRS23201

Interfejs komunikacyjny RS232
Interfejs komunikacyjny pomiędzy magistralą Domintell, a portem
szeregowym RS232.
Moduł ten pozwala na połączenie z innymi systemami, np.
wentylacyjnymi, alarmowymi, video itd. Dane są wysyłane i
odbierane przez wiadomości tekstowe.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 100 mA
Wymiary: L-35 mm (2 moduły)
Montaż na szynie DIN
Podłacznie z urządzeniami peryferyjnymi poprzez port szeregowy
RS232 typu żeńskiego

REF :

DRS23202

Interfejs komunikacyjny RS232 - light protocol
Interfejs komunikacyjny pomiędzy magistralą Domintell, a portem
szeregowym RS232.
Moduł ten pozwala na bardziej zaawansowane połączenia (niż
moduł RS23201) z kilkoma zewnętrznymi systemami takimi jak
komputery PC, panele dotykowe innych producentów lub inne
systemy automatyki budynkowej. Sterowanie systemem Domintell
odbywa się przez kod tekstowy. Status systemu jest wysyłany
zwrotnie przez ten interfejs, a konkretnie przez protokół w nim
zaimplementowany.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 100 mA
Wymiary: L-35 mm (2 moduły)
Montaż na szynie DIN
Podłacznie z urządzeniami peryferyjnymi poprzez port szeregowy
RS232 typu żeńskiego
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REF :

DGSM01

Moduł GSM
Moduł ten pozwala na sterowanie elementami systemu oraz na
odbiór wiadomości tekstowych z niego przychodzących.
Informacje są wysyłane i odbierane przez specjalny format
wiadomości tekstowych SMS.
Aby zapewnić bezpieczeństwo komunikacji, moduł sprawdza
zarówno numery telefonów, z których nadawane są polecenia, jak
i kod bezpieczeństwa. Wbudowane baterie pozwalają na
wysyłanie wiadomości alarmowych w dowolnej chwili.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 100 mA
Wymiary: 170 x 113 x 35 mm
Łatwy dostęp do karty SIM
Diody LED informujące o zasilaniu oraz mocy sygnału
Możliwość wysyłania informacji / otrzymywania poleceń z 200 numerów

REF :

DINTMB01

Interfejs MODBUS - DAIKIN

Interfejs MODBUS do obsługi urządzeń klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych DAIKIN: VRV, Skyair, VAM, VKM,
kompatybilnych z protokołem RTB - NET.

Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 40 mA
Wymiary: 35 mm (2 moduły)
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Audio

REF :

DAMPLI01

Moduł nagłośnienia multiroom
4 - strefowy wzmacniacz audio pozwala na rozdzielenie do
czterech niezależnych źródeł dźwięku (odtwarzacz CD/DVD,
odtwarzacz MP3, zestaw HI-FI, itp.) jednocześnie do różnych
pomieszczeń w domu. Moduł ten jest wyposażony w 4 tunery
FM do odbierania programów radiowych.
Do modułu DAMPLI01 można podłączyć 4 pary 8 omowych głośników. Poziom głośności i balansu dźwięku są
regulowane niezależne dla każdej pary.
Moduł DAMPLI01 daje również możliwość wzmocnienia
rozchodzącego się dźwięku, przez podłączenie 4 wzmacniaczy
mocy do wyjść dodatkowych.

Parametry:
Pobór prądu z magistrali: 30 mA
Połączenie z magistralą poprzez złączkę RJ45
Wymiary: 365 x 255 x 70 mm

Dzięki systemowi Domintell w prosty sposób możesz wybrać
źródło dźwięku, którego chcesz posłuchać i rozdzielić je według
własnych upodobań.
Wybór źródeł dźwieku, stacji radiowych i sterowanie głośnością
możliwe jest z dowolnego miejsca systemu Domintell poprzez
przyciski i panele dotykowe.

Zasilanie sieciowe 230V
Moc wyjściowa: 4 x 20 W RMS stereo
Wejścia: 4
Wyjścia: 4
Wyjścia głośnikowe: 4 pary (8Ω)
Wbudowane tunery FM: 4
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Czujniki

REF :

DMOV02

Czujnik ruchu natynkowy

Czujnik ruchu PIR. Regulacja czułości z poziomu
oprogramowania. Dioda LED sygnalizująca zadziałanie.
Do montażu natynkowego.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 25 mA
Wymiary: 65 x 50 x 32 mm
Zasięg: do 6 m
Zakres wykrywania: + / - 100° w poziomie, + / - 80° w pionie
Tylko do użytku wewnątrz budynków

REF :

DMOV05

Miniaturowy czujnik ruchu
Czujnik ruchu PIR. Regulacja czułości z poziomu oprogramowania.
Czujka dostosowana do montażu na suficie z możliwością montażu
ściennego.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 15 mA
Wymiary: 85mm x 15 mm
Zasięg: do 6 m
Zakres wykrywania:
+ / - 100° w poziomie, + / - 80° w pionie
Tylko do użytku wewnątrz budynków
Kolor: Biały, Czarny

REF :

DMOV06

Czujnik ruchu
Czujnik ruchu PIR z pomiarem natężenia oświetlenia.
DMOV06 wymaga interfejsu DCAPT01 (dołączony do
zestawu)
Parametry:
Zasilanie: za pomocą DCAPT01
Pobór prądu: 30 mA (DMOV06 + DCAPT01)
Wymiary: średnica 38mm, wysokość 40mm
IP20
DMOV06 współpracuje tylko z jednostkami Master DGQG02/04
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REF :

DENV01

Czujnik pogodowy (zewnętrzny)
Zewnętrzny czujnik pogodowy służący do pomiaru:
temperatury, poziomu wilgotności, ciśnienia
powietrza, natężenia oświetlenia. DENV01 wymaga
interfejsu DCAPT01 (dołączony do zestawu)
Parametry:
Zasilanie: za pomocą DCAPT01
Pobór prądu: max. 40 mA (DENV01 + DCAPT01)
Wymiary: 65 x 58 x 31.5 mm
IP43
Zakres pomiaru temperatury: -20 do 60°C
Zakres pomiaru wilgotności: 0 do 100% rH
Zakres pomiaru ciśnienia powietrza: 300 do 1100 hPa
Zakres pomiaru natężenie oświetlenia: 0 do 16000 lux
Tylko jedno urządzenie DENV01 może być podłączone do
interfejsu DCAPT01.
DENV01 współpracuje tylko z jednostkami Master DGQG02/04

REF :

DENV02

Czujnik parametrów powietrza (wewnętrzny)
Wewnętrzny czujnik powietrza służący do pomiaru:
temperatury, wilgotności i stężenia dwutlenku węgla.
DENV01 wymaga interfejsu DCAPT01 (dołączony do
zestawu)
Parametry:
Zasilanie: za pomocą DCAPT01
Pobór prądu: max. 50 mA (DENV01 + DCAPT01)
Wymiary: 80 x 80 x 25 mm
IP20
Zakres pomiaru temperatury: 0 do 50°C
Zakres pomiaru wilgotności: 0 do 100% rH
Zakres pomiaru stężenia dwutlenku węgla: 0 do 40000 ppm
Tylko jedno urządzenie DENV01 może być podłączone do
interfejsu DCAPT01.
DENV02 współpracuje tylko z jednostkami Master DGQG02/04

REF :

DWIND01

Czujnik wiatru
Czujnik wiatru służący do pomiaru prędkości i kierunku wiatru.
Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: max. 35 mA (z podłączonym czujnikiem)
Zakres pomiaru prędkości wiatru: 0 do 180 km/h
Zakres pomiaru kierunku wiatru: 0 do 360°
Dostarczany z zestawem mocującym na ścianie i kablem 20 m do
podłączenia czujnika wiatru do interfejsu magistralnego (wewnętrzny).
DWIND01 współpracuje tylko z jednostkami Master DGQG02/04.
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Okablowanie i akcesoria montażowe

REF :

DC025

4

Kabel magistralny 250 4

mm

Kabel magistralny o długości 250 4
modułami w rozdzielni elektrycznej.

mm do połączeń między

Parametry:
0.28 mm² biały i niebieski przewód:
Rezystancja < 70 Ω / km
Impedancja 100 Ω
Pojemność < 48 pF / m
Tłumienie przy 1 Mhz < 2.1 dB
0.75 mm² czarny i czerwony przewód:
Rezystancja < 36 Ω / km
Średnica przewodu: 8 mm

REF : DCBU01/DCBU500/

Kabel magistralny
Detykowany kabel do systemu Domintell zawiera cztery przewody, z
których dwa (czarny i czerwony) o średnicy 0,5mm zasilają moduły
napięciem 12V DC, a dwa skręcone razem (biały i niebieski) o średnicy
0,28mm służą do przesyłu danych (magistrala danych).
Parametry:
0.28 mm² biały i niebieski przewód:
Rezystancja < 70 Ω / km
Impedancja 100 Ω
Pojemność < 48 pF / m
Tłumienie przy 1 Mhz < 2.1 dB
0.75 mm² czarny i czerwony przewód:
Rezystancja < 36 Ω / km
Średnica przewodu: 8 mm
DCBU01 - rolka 100m; DCBU500 - rolka 500m
Dostępna w
o średnicy

REF :

DC035

(DCBT02)

Przewód do połączenia modułu DDIM01

Przewód po połączenia modułu ściemniacza (DDIM01)
o długości 300mm.
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REF :

DCONBUS

Przejściówka dla magistrali
Przejściówka dla magistrali Domintell.
Parametry:
Możliwe trzy rodzaje połączeń (złączka WAGO, gniazdo RJ 45, zaciski śrubowe)

REF :

CONNECT

Złączka WAGO
Standardowa złączka WAGO dla kabla magistralnego
służąca do łączenia poszczególnych przewodów z
sensorami.
Parametry:
Czarny: zasilanie Czerwony: zasilanie +
Niebieski: dane +
Biały: dane -

REF :

DTSCBOX05

Puszka montażowa do DTSC05
Dedykowana puszka montażowa do DTSC05
Wymiary: 180 x 118 x 60 mm

REF :

DCLIP01

Uchwyt do montażu DISM04/08 na szynie DIN
Uchwyt do montażu wejścia binarnego (DISM04/08) na
szynie DIN.
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REF :

DKITDTSCBOX02

Adapter do puszki DTSCBOX05
Adapter umożliwiający montaż nowego panela DTSC05,
w puszce podtynkowej DTSCBOX02.

REF :

D1722CG

Puszka montażowa do sensorów serii RAINBOW Line

Dedykowana puszka montażowa do sensorów serii
RAINBOW Line.
Średnica : 68 mm

REF :

DHUB01

Wzmacniacz linii
Wzmacnia sygnał z magistrali na bardzo długiej lub bardzo
obciążonej linii. Służy także do podłączania dodatkowej instalacji.

Parametry:
Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 40 mA
Wymiary: 17 x 35 x 58 mm
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Oprogramowanie konfiguracyjne
Oprogramowanie konfiguracyjne jest dołączane do każdego urządzenia Master DGQG01/02/04.
Dzięki niemu możliwe jest skonfigurowanie systemu Domintell. Jego obsługa została tak zaprojektowana, aby przy maksymalnej
szybkości i prostoście programowania zapewnić prawie nieograniczone możliwości systemu.
1. Zasady działania
Po ułożeniu okablowania systemu i zamontowaniu urządzeń Domintell, komputer z oprogramowaniem konfiguracyjnym należy podłączyć do jednostki
Master DGQG01 przez złącze USB lub do DGQG02/04 przez sieć lokalną LAN. Oprogramowanie dołączone do urządzenia Master należy zainstalować
na komputerze. System jest skanowany i wszystkie podłączone do magistrali moduły są rozpoznane i automatycznie umieszczone jako moduły
wejściowe i wyjściowe w 2 kolumnach. Następnie, dla łatwiejszego programowania, nadaje się nazwy urządzeń wejściowych (przycisków, sensorów,
czujników, itp.) i wyjściowych (obwodów oświetleniowych, roletowych, ogrzewania, itp.). Połączenia pomiędzy urządzeniami tworzy się metodą
przeciągnij i upuść wraz z dodatkowymi warunkami, parametrami czasowymi, opóźnieniami, itp.

2. Opcje
Oprogramowanie umożliwia konfigurację sterowania oświetleniem, roletami, żaluzjami, oknami, bramami, a także ogrzewaniem i klimatyzacją,
współdziałanie z różnymi systemami bezpieczeństwa, audio - wizualnymi i monitorowania. Kiedy konfigurowanie systemu zostanie zakończone,
komputer konfiguracyjny może zostać odłączony i wtedy system działa samodzielnie. Jednak w każdej chwili można ponownie podłączyć
komputer, by wprowadzić modyfikacje w systemie.
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3. Wersje oprogramowania konfiguracyjnego
- Nowe systemy zbudowane w oparciu o jednostkę Master DGQG01 konfigurowane są z programu Domintell GoldenGate (w wersji 1.x)
- Dla istniejących instalacji Domintell z jednostką Master DGQG01 przeznaczony jest program Domintell2 (ostatnią wersją jest v1.27.08).
Większości przypadków można jednak zaktualizować starszą instalację Domintell do wersji obsługiwanej z programu Domintell GoldenGate
(w wersji 1.x) - wcześniej należy się jednak skonsultować z instalatorem lub przedstawicielem Domintell, by potwierdzić kompatybilność
wszystkich urządzeń systemu z nową wersją oprogramowania.
-Systemy zbudowane w oparciu o jednostkę Master DGQG02/04 są konfigurowane wyłącznie z najnowszej wersji programu GoldenGate.
4. Aplikacja mobilna
Do obsługi systemu Domintell dostępna jest bezpłatna aplikacja Domintell Pilot (na Android i iOS), która umożliwia sterowanie wszystkimi
funkcjami systemu, m.in. oświetleniem, roletami/żaluzjami, ogrzewaniem. Dostęp możliwy jest wewnątrz sieci lokalnej LAN, jak i zdalnie przez
internet (konieczny jest zewnętrzny adres IP). Aplikacja wyszukuje w sieci moduł komunikacyjny Domintell i skanuje system
w celu automatycznego utworzenia struktury sterowania systemem.
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Generalny przedstawiciel na Polskę:

P.U.H. POZELM
ul. Rynkowa 97
62-081 Przeźmierowo k. Poznania
Tel: (61) 653 49 40
Fax: (61) 653 49 41
Tel.kom: 600 342 343
e-mail: biuro@domintell.pl
www.domintell.pl

Trump SA - Domintell
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BELGIUM
Tel: + 32 67 888.250
Fax: + 32 67 214.045
www.domintell.com

