www.domestia.be

Maak uw terugkeer naar huis,
een verwacht evenement !
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Domotica volgens Domestia
Op zoek naar eenvoudige en doeltreffende domotica? Domestia biedt al meer dan 10 jaar een assortiment toegankelijke, betrouwbare en bijzonder intuïtieve producten aan.
Het aansluiten van de bedieningselementen wordt vergemakkelijkt door de bus- of sterbekabeling, waarbij
elke kring apart met de bedieningskast verbonden wordt.
Domestia biedt een eenvoudige en schaalbare domotica. Het kan rechtstreeks op 5 toetsen worden geprogrammeerd of via onze Home Manager© -app, beschikbaar in de Apple Store, Google Play en Windows OS.
Zelfs de eenvoudigste installatie bevat al tal van ingebouwde functies die gemakkelijk en rechtstreeks toegankelijk zijn op het moederbord :
• Gebruik van de uitgangen in de “afstandsschakelaar”-(teleruptor), tijdschakelaar-(timer) of relais-modus.
• Functie “Alles aan” of “Alles uit”.
• Functie “Aanwezigheidssimulatie”.
• Beheer van groepen.
Elke installatie kan aangevuld worden door een heel volledige reeks specifieke modules om de verlichting
en de verwarming te regelen, de zonneweringen, gordijnen en rolluiken te bedienen, en om uw installatie
te beheren vanaf uw tablet, smartphone of computer, met Home On Web©.
Bovendien kan Domestia gebruikt worden met eender welke drukknop, waarbij u dus zowel het model als
de fabrikant kunt kiezen. U kunt ook gebruik maken van detectors of eender welk potentiaalvrij contact om
uw installatie te bedienen.
Domestia, domotica in alle vertrouwen.
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Bestaat uit een kaart DMC-012-002 en 12 identificatiemodules DMI-006-001.

Beschrijving

Technische gegevens

• Voedingsspanning: 100-240 VAC / 50-60 Hz.
• Aantal uitgangen per kaart: 12 tweepolige potentiaalvrije
en ontkoppelbare contacten van 8A.
• Bus van de identificatiemodule: 10VDC, 2-aderige, nietgepolariseerde geleider.
• 5 programmeertoetsen.
• Communicatiebus tussen kaarten onderling: RS485
• Grootte: 18 modules.
• Maximum 48 uitgangen.

De Start Kit “DKS-012-002” is ongetwijfeld het vlaggenschip van het Domestia-aanbod en bestaat
uit één “DMC-012-002” kaart en 12 “DMI-006-001”
identificatiemodules.
Het waarborgt een probleemloze verwezenlijking
van de elektrische installatie van een driekamerappartement of een eengezinswoning.
Met de Start Kit zijn configuraties tot 12 lichtpunten
en 72 druktoetsen mogelijk (uitbreidbaar).

Functies

Meer nodig?

• Timer : schakelklok van 30 sec tot 127 min
met of zonder tijdsverlenging.

De “DMC-012-002” kaart uit de Start Kit kan als
basis dienen voor een installatie met uitbreidbare
mogelijkheden.
Het volstaat hierbij meerdere kaarten onderling
te verbinden tot het gewenste aantal lichtpunten
bereikt is. Aangezien iedere kaart afzonderlijk instaat voor het beheer van 12 lichtpunten, kunt u
met Domestia probleemloos installaties tot 24, 36,

+ 3 andere combinaties:
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Na eenvoudige manuele programmering (via de 5
druktoetsen) kan de Start Kit de 12 uitgangen van
de kaart aansturen met de functies die u wenst, nl:
• Afstandsschakelaar : emulatie van een klassieke
schakelaar.
• Relais : aansturing van modules voor dimmen
vanop afstand.

• Alles aan of selectief.
• Alles uit of selectief.
met of zonder vertraagd uitvallen na 30 sec.
• Aanwezigheidssimulatie.
• Groep : beheer van 4 groepen uitgangen.

kaart
alleen

kaart
alleen
16A*

kit
16A*

DMC-012-002

DMC-012-016

DKS-012-016

* 16A éénpolig
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DMC-008-001 :Kaart van 8 eenpolige 16A uitgangen
DKS-008-001 : Kaart van 8 eenpolige 16A uitgangen
(met 8 x DMI-006-001)

Beschrijving
Uitgerust met 8 relaisuitgangen, kan deze kaart alleen
werken, in “master” -modus met een maximum van
48 uitgangen (met relaismodules, dimmers 230 V
of 0/1-10 V afhankelijk van het aantal aangesloten
uitbreidingsmodules) of “slave” -modus van een andere kaart via de RS485-poort. Het is uitgerust met
12 digitale ingangen die individueel kunnen worden geconfigureerd volgens de behoeften van
de installatie of voor gebruik in de “stand-alone”-modus. Een enkele besturingsbus ondersteunt gemengde functies zoals stopcontacten, verlichting,
rolluiken.
De maat van de module maakt het extreem compact en ergonomisch.
Bovendien biedt deze nieuwkomer in ons assortiment een grote installatieflexibiliteit dankzij een
LCD-scherm aan de voorkant van de module.

Belangrijkste kenmerken
• Programmeren van de module via de 6 toetsen
en het LCD-scherm of via Home Manager©.
• Wi-Fi-module (uitsluitend bedoeld voor programmeren).
• Unieke controlbus voor het beheer van diverse 		
functies (verlichting, rolluiken, stopcontacten...).
• Scenariobeheer.
• Uitgebreid groepsmanagement met meer
functies (maximaal 22 groepen): schakelaar,
alles aan, alles uit, scenario’s, rolluik omlaag,
rolluik omhoog, aanwezigheidssimulatie.
• Beheer van de lange druk als 2e functie van een
drukknop (alles uit, groepen...).
• Beheer van RGB-LED’s (0 / 1-10V signaal - via
uit-breidingsmodule).
• Het beheer (via deze module) van dimbare lam		
pen
• De mogelijkheid om één drukknop te gebruiken 		
voor het dalen en het stijgen van rolluiken
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Module
8 relais uitgangen

DKS-008-001
DMC-008-001
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/OFF
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/OFF

Technische gegevens

• Stroomvoorziening: 100-240 V ~50/60 Hz.
• Aantal relaisuitgangen: 8 relaisuitgangen 16A / 250 VAC.
• Identificatie module bus: ~10 VDC.
• 6 toetsen voor LCD-programmering.
• Communicatiebus tussen kaarten: RS485.
• Grootte: 9 modules.
• Normale bediening: de blauwe en rode LED’s van de
busbediening branden niet.
• Communicatie-LED met andere modules: de blauwe LED
van klem AB (GND) brandt.

Programmering
1) Door de 6 toetsen en vergezeld van een
LCD-scherm
Met de 6 toetsen kunt u door de menu’s navigeren:
• De ENTER-toets valideert de selectie of opent
het submenu.
• Met de toets BACK kunt u terug
gaan of het
huidige menu verlaten.
• Met de toetsen OMHOOG,
OMLAAG, LINKS en RECHTS
kunt u door menu’s navigeren
en instellingsopties selecteren.
2) Onze Home Manager© -app gebruiken met
elke computer, smartphone of tablet
(beschikbaar in de Apple Store, Google Play en
Windows)

De ingebouwde Wi-Fi-module kan werken als eenq
toegangspunt (u kunt rechtstreeks verbinding maken met de module 8 relais uitgangen zonder een
router of internetverbinding) of als een client (de
module 8 relais uitgangen
is maakt verbinding met uw
router voor groter bereik) of
beide tegelijk.
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Identificatiemodule

DMI-006-001
Technische gegevens
Interfacemodule voor drukknoppen, alarm...

• 2 zwarte geleiders: niet-gepolariseerde bus.
• 6 blauwe geleiders: potentiaalvrije ingangen.
• 1 gele geleider: gemeenschappelijk (“common”).
• Grootte: past in een inbouwdoos.

Beschrijving
De “DMI-006-001” identificatiemodule werd speciaal
ontworpen om in een standaardinbouwdoos te passen.

Mogelijke ingangen

In een module kunnen 6 druktoetsen aangesloten worden, ongeacht het toe te wijzen stuursignaal.

• Drukknoppen “leverancier naar keuze” die een
potentiaalvrij contact omschakelen.

De module reageert onvertraagd (in real time) er gaan
dus geen adressen verloren.

Installation
De modules kunnen naar keuze als volgt aangesloten
worden:
Busvormig 		

Stervorming

• Schemerschakelaar.
• Bewegingsdetector die een potentiaalvrij contact
omschakelt met timer (geen detectie tijdens een
bepaalde periode).
• Alarm dat een potentiaalvrij contact omschakelt
bij inbraak, bijvoorbeeld om de verlichting in het
hele huis in te schakelen.
• Elke andere ingang die een potentiaalvrij contact
omschakelt.

Of beide tegelijk.

Identificatiemodule met
verklikker-LED

DMI-LED-006
Beschrijving
Deze module maakt ook het besturen van LED-lampen
mogelijk. De LED-uitgangen zijn gekoppeld aan hun
respectievelijke ingangen, dwz de LED’s werken in feedback (ze geven de status aan van het relais dat op de
kaart wordt bestuurd).
3 toestanden zijn mogelijk
• LED brandt wanneer de bijbehorende uitgang aan is,
LED uit wanneer de bijbehorende uitgang uit is.
• LED brandt wanneer de bijbehorende uitgang uit is,
LED uit wanneer de bijbehorende uitgang aan is
(om de drukknop op een donkere plaats te lokaliseren).
• Houd de LED altijd aan.

6

Technische gegevens

• Maximum spanning led: 24 VDC.
• 2 zwarte draden: niet-gepolariseerde bus.
• 6 blauwe draden: potentiaalvrije ingangen.
• 1 gele draad: gemeenschappelijke aansluiting van de
potentiaalvrije ingangen.
• 1 rode draad: positieve voeding van de leds.
• 1 zwarte draad: negatieve voeding van de leds.
• 1 paarse draad: bus RS485 ‘A’.
• 1 groene draad: bus RS485 ‘B’.
• 1 rode draad: positieve voeding van de leds (gemeen
schappelijke annodes).
• 6 witte draden: retoursignaal van de 6 leds (kathodes van de
leds).
• Benodigde ruimte: aan te brengen in een inbouwblokje van
het diepe type.
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Uitbreidingsmodule
4 uitgangen
DMC-004-003

Beschrijving
De “DMC-004-003” is een uitbreidingsmodule met 4
uitgangen voor aansluiting op de Start Kit of aan onze
LAN-module. Ze kan ook autonoom en rechtstreeks via
een drukknop bediend worden via de RS485-communicatiebus, alsook hebt U de mogelijkheid om rechtstreeks via een drukknop de functie “alles aan” en “alles
uit” te programmeren.
De module beschikt over 4 eenpolige potentiaalvrije
contacten van 16A waarmee bijvoorbeeld een uitbreiding van 12 naar 16 uitgangen mogelijk wordt.à 16 sorties.
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Technische gegevens

• Voedingsspanning: 100-240 VAC / 50-60 Hz.
• Aantal beschikbare uitgangen: 4 eenpolige potentiaalvrije
contacten van 16A.
• Communicatiebus tussen kaarten onderling: RS485.
• Grootte: 9 modules.

RGB

Uitbreidingsmodule met 4
op afstand dimbare
uitgangen (4x 0/1 10V)

DMA-004-003
LED
V

MC

spe
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Beschrijving
De “DMA-004-003” is een uitbreidingsmodule met 4 afstandsgedimde uitgangen (4x 0/1 - 10V) voor aansluiting op de Start Kit of aan onze LAN-module. Ze kan ook
autonoom en rechtstreeks via een drukknop bediend
worden via de RS485-communicatiebus, alsook hebt U
de mogelijkheid om rechtstreeks via een drukknop de
functie “alles aan” en “alles uit” te programmeren.
Hij beschikt over 4 analoge uitgangen 0/1-10V voor
spanningsaansturing van dimbare EVSA (bv. tl-lampen).
Daarenboven zijn nog eens 4 potentiaalvrije contacten
van 16A voor de elektrische aansturing van deze laatste
voorzien.

Technische gegevens

• Voedingsspanning: 100-240 VAC / 50-60 Hz.
• Aantal beschikbare uitgangen: 4 uitgangen 0/1 – 10V
en 4 potentiaalvrije contacten
• Communicatiebus tussen kaarten onderling: RS485.
• Grootte: 9 modules.

Werkingsprincipe

Zolang een bepaalde druktoets ingedrukt blijft, wordt de
bijbehorende uitgang gedimd.
Door de druktoets eenmaal kortstondig in te drukken,
wordt een “ingeschakelde” uitgang gedoofd. Door de
druktoets eenmaal kortstondig in te drukken, wordt een
“gedoofde” uitgang weer ingeschakeld met de verlichtingssterkte die het laatst aan deze uitgang toegewezen
werd.
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LED
RGB

Uitbreidingsmodule met 4 op
afstand dimbare uitgangen voor LEDS (4x
250W)

DML-004-002

Beschrijving
De module “DML-004-002“ is een uitbreidingsmodule met 4 op afstand dimbare uitgangen (4x
250W): ze wordt aan onze Start Kit of aan onze LAN-module gekoppeld d.m.v. een RS485-communicatiebus. Ze kan ook autonoom en rechtstreeks via
een drukknop bediend worden, alsook hebt U de
mogelijkheid om rechtstreeks via een drukknop de
functie “alles aan” en “alles uit” te programmeren.
Maakt de regeling van de lichtsterkte van 4 lichtpunten van de volgende types mogelijk: leds /
dimbare spaarlamp / gloeilamp / halogeenlamp
230V en 12V (via een voor dimmen geschikte
transformator).
Het teledimmen kan uitgang per uitgang gekozen
worden met “leading edge“ (faseaansnijding) of
“trailing edge“ (faseafsnijding). Minimum instelling regelen.
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Technische gegevens

• Voedingsspanning: 100-240 VAC / 50-60 Hz.
• Aantal beschikbare uitgangen: 4 uitgangen met een
maximumvermogen van 250W elk.
• Elk van de uitgangen is beveiligd door een interne smeltzekering.
• Communicatiebus tussen kaarten onderling: RS485.
• Grootte: 9 modules.

Werkingsprincipe
Zolang een druktoets ingedrukt blijft, wordt de bijbehorende uitgang gedimd.
Door de druktoets eenmaal kortstondig in te drukken, wordt een “ingeschakelde” uitgang gedoofd.
Door de druktoets nog eens kortstondig in te drukken,
wordt een “gedoofde” uitgang weer ingeschakeld
met de verlichtingssterkte die het laatst aan deze
uitgang werd toegewezen.

Uitbreidingsmodule met 4 DALI
broadcast-uitgagen

DMD-004-001
DALI

Beschrijving

Technische gegevens

De module “DMD-004-001” is een uitbreidingsmodule met 4 DALI broadcast-uitgangen: ze wordt
aan onze Start Kit of aan onze LAN-module gekoppeld via de RS485-communicatiebus. Ze kan ook
autonoom en rechtstreeks via een drukknop bediend worden.

• Voedingsspanning: 100-240 VAC / 50-60 Hz.
• Aantal beschikbare uitgangen: 4 uitgangen met een maximumvermogen van 64 verlichtingstoestellen per DALI-lijn.
• Elk van de uitgangen is beveiligd door een interne smeltzekering.
• Communicatiebus tussen kaarten onderling: RS485.
• Grootte: 9 modules.
• DALI voeding is niet nodig.

Ze maakt het beheer mogelijk van 4 DALI-lijnen in broadcastmodus (max. 64 verlichtingstoestellen per lijn).

Werkingsprincipe
Zolang een druktoets ingedrukt blijft, wordt de bijbehorende uitgang gedimd.
Door de druktoets eenmaal kortstondig in te drukken, wordt een “ingeschakelde” uitgang gedoofd.
Door de druktoets nog eens kortstondig in te drukken, wordt een “gedoofde” uitgang weer inge-
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Rolluiken
Kit

DKV-006-002

6x
Technische gegevens

Beschrijving
De Rolluikken Kit “DKV-006-002” is samengesteld uit
een kaart “DMCV-006-002”, 6 identificatiemodules
“DMI-006-001”.
De rolluiken kit kunt u configureren tot 6 rolluiken,
gordijnen of jaloezieën en 36 drukknoppen. Elk rolluik wordt gestuurd door een stijgende drukknop en
een dalende drukknop.
Elke drukknop heeft twee functies :
• Een korte druk activeert het dalen of stijgen van
de rolluik. Een 2de korte druk zal de rolluik stoppen.
• Het lang indrukken van de drukknop laat u toe
de rolluik te doen stijgen of dalen tot de gewenste
hoogte.
Als de installatie 12, 18, 24… rolluiken bevat, volstaat
het om meerdere “DMCV-006-002” kaarten te verbinden.

Uitbreidingsmodule voor
2 rolluiken
DMCV-002-003

• Voedingsspanning: 100-240 VAC / 50-60 Hz.
• Aantal beschikbare uitgangen: 12 tweepolige potentiaalvrije en
ontkoppelbare contacten van 8A (2 contacten vereist per rolluik).
• Bus van de identificatiemodule: 10VDC, 2-aderige niet-gepolariseerde geleider.
• 5 programmeertoetsen.
• Communicatiebus tussen kaarten onderling: RS485.
• De bus van de rolluikdrukknoppen moet een andere zijn dan
de bus van verlichtingsdrukknoppen !
• Maximum 24 rolluiken.
• Grootte: 18 modules.

Functies

De Rolluiken Kit laat u toe, door middel van een eenvoudige programmatie (via 5 knoppen) de 6 rolluiken,
gordijnen of jaloezieën van uw basiskaart te bedienen
en de volgende functies te hebben:
• Daal-Functie : simuleert het dalen van een klassieke rol
luik.
• Stijg-Functie : simuleert het stijgen van een klassieke rol
luik.
• Timer-Functie : laat u toe de tijd van het stijgen EN het dalen
van de rolluik in te stellen.
• Functie Alles Dalen of Selectief Dalen.
• Functie Alles Stijgen of Selectief Stijgen.
• Functie Dalen voor groepen : beheer van het dalen van
2 groepen rolluiken.
• Functie Stijgen in groep : beheer van het stijgen van 2 groepen rolluiken.

Technische gegevens

• Voedingsspanning: 100-240 VAC / 50-60 Hz.
• Aantal beschikbare uitgangen: 4 eenpolige potentiaalvrije
contacten van 16A (2 contacten vereist per rolluik, 2 rolluiken).

Beschrijving
De “DMCV-002-003” is een uitbreidingsmodule
voor 2 rolluiken voor aansluiting op de “DKV-006002” Rolluiken Kit of onze LAN-module via de RS485-communicatiebus. Ze kan ook autonoom en
rechtstreeks via een drukknop bediend worden.
De module beschikt over 4 eenpolige potentiaalvrije contacten van 16A waarmee bijvoorbeeld
een uitbreiding van 6 naar 8 rolluiken, gordijnen of
jaloezieën mogelijk wordt.
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• Communicatiebus tussen kaarten onderling: RS485.
• Grootte: 9 modules.

Bijkomende
besturingseenheid

DME-LAN-002
Beschrijving
De bijkomende besturingséénheid « DME-LAN-002 »
geeft de volgende mogelijkheden :
• Kan het maximumaantal aansluitingen van 48
tot 192 uitgangen.
• Een veilig en eennvoudig afstandbeheer via
Domestia Home on Web©.
• Een veilig en eenvoudig afstandbeheer via onze
Home Connect applicatie.
• Het beheer dankzij de lokale pagina via het IPadres van uw DME-LAN-002
• De spraakherkenning via Google Home en
Alexa.

Bovendien maakt het :
• Programmering van uw installatie via tablet met
Home Manager© (deze app is gratis te uploaden op de Apple Store,Google Play en Windows).

Technische gegevens

• Voedingsspanning: 100-240 VAC / 50-60 Hz.
• Bus van de identificatiemodule: 10VDC, 2-aderige niet
gepolariseerde geleider.
• Communicatiebus tussen kaarten onderling: RS485 en
Ethernet.
• Grootte: 9 modules.

• Het beheer van een complexe aanwezigheidssimulatie.
• Temperatuurbeheer:
- Verwerven van temperatuurmeetgegevens in
		 verschillende zones. (max. 32).
- Beheer van contacten afhankelijk van door de
		 gebruiker voorgeprogrammeerde temperaturen.
• Een geïntegreerde DMX512 bus (voor het protocol DMX512)

• Aansluiting van de domotica op Ethernet.
• Het beheer van 1 of meerdere kleurenaanraakschermen.
• Het beheer via smartphone / tablet / computer.
• Het uurroosterbeheer:
- Automatisch opvragen van de tijd (astro klok).
- Beheer van een of meerdere contacten vol
gens de tijdstippen die door de gebruiker wor
den vastgelegd.
• Het gebruik van een lange druk als 2de func
tie van een drukknop (alles-uit, groepen, andere
uitgangen...).
• Het gebruik van één zelfde drukknop voor het
dalen en stijgen van rolluiken
• Het beheren van groepen
• Het beheer van scenario’s.
• Het beheer van de rolluiken, gordijnen of jaloezieën.
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De bijkomende besturingséénheid « DMELAN-002 »
geeft de volgende mogelijkheden :
• Veilig en eenvoudig afstandbeheer via Domestia Home Connect© (deze app is gratis te uploaden op de Apple Store en Google Play).
• Het opmaken en aanpassen van evenementen
via Domestia Home Connect©.
• Het creëren van uw routines met de vocale
assistenten Google Home et Alexa.
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Kleurenaanraakscherm

DET-005-003
DET-005-003

Technische gegevens

• Voeding op Din-rail inbegrepen (12V)
• Grootte 2 modules.
• Afmetingen: 167 x 249 x 26 mm.
• Communicatiebus: Ethernet 10/100 - RJ45.
• USB Port.		
• Resolutie : 1280 x 800 pixels.
• Wi-Fi + Bluetooth.
• Androïd 6.0.1.

Beschrijving
Onze verschillende kleurenaanraakschermen maken de visualisatie en controle van uw installatie
beheerd door onze bijkomende besturingseenheid
“DME-LAN-002“ op elk moment mogelijk.
Bovendien bieden ze de volgende functies:
• Het beheer van de verlichting:
- De bediening van groepen lampen.
- Alle lampen doen branden of doven.
• Het beheer van de temperatuur:
- Visuele weergave van de temperatuur in de
		 verschillende zones.
- Beheer van contacten afhankelijk van door de 		
		 gebruiker voorgeprogrammeerde temperaturen.
• Het uurroosterbeheer:
- Automatisch opvragen van de tijd.
- Beheer van één of meerdere contacten volgens
de tijdstippen die door de gebruiker worden vastgelegd.
• Het beheer van de rolluiken:
- De bediening van het optrekken/neerlaten van 		
de rolluiken.
- De bediening van groepen rolluiken.
- Alle rolluiken optrekken / neerlaten.
• Het beheer van scenario’s:
- Het beheer van een aanwezigheidssimulatie.
• Sferen creëren.
• De algemene visualisatie van uw installatie.
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DMCT-001-001
DMCT-001-001

Beschrijving
De “DMCT-001-001“-module is een temperatuursensor. De “DMCS-001-001“-module is een sensor van helderheid en vochtigheid. Ze zijn via de
RS485-communicatiebus gekoppeld aan onze
“DME-LAN-002”.

DMCS-001-001
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Temperatuurhelderheidvochtigheidsensor
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HU
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MIDITY

DMCS-001-001

Technische gegevens

• Voeding: 16 VDC geleverd door de DME-LAN-002.
• Communicatiebus: RS485.
• Grootte: past in een inbouwdoos.
• Maximum 32 sensoren.

Deze twee modules staan respectievelijk toe:
• Het verkrijgen van temperatuur, helderheid,
vochtigheid in een zone.
• Beheer van contacten volgens door de gebruiker gedefinieerde temperaturen, helderheid,
vochtigheid.
• Meetnauwkeurigheid van 0,1°C.
• Helderheidsnauwkeurigheid 1 Lx.
• Vochtigheidsniveau 0.5 %.

Wi-Fi
Router
DRW-001-001

Beschrijving
De module “DRW-001-001” is een draadloze handheld-router.
Het is speciaal geconfigureerd om rechtstreeks
te worden gekoppeld aan onze bijkomende besturingseenheid “DME-LAN-002” met een netwerkkabel, zodat u uw installatie kunt programmeren
met onze Home Manager©-app zonder te hoeven
wachten op uw internetprovider !
Ultracompact en met een mini-USB-poort kan deze
router ook worden aangesloten op een laptop, AC-adapter of powerbank (1A).
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Belangrijkste kenmerken
• Compact en draagbaar.
• Eenvoudig te gebruiken en eenvoudig te
configureren.
• De mini WiFi-router moet met een Ethernetkabel worden verbonden met onze “DME		
-LAN-002“.
• Meer bewegingsvrijheid.

Technische gegevens

• Draadloze snelheid tot 150Mbps.
• Wi-Fi-standaarden: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE
802.11b.
• Wi-Fi-beveiliging: 64/128 bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK compatibel, draadloze MAC-filtering.
• Dual Band : AC433 + N300.
• Type antenne : geïntegreerd.
• Frequentie : 2.4 GHz - 5 GHz.
• Externe voeding : 5V / 2A.
• Afmetingen : 74 x 67 x 22 mm.
• Certificering : CE, FCC, RoHS.

Tweepolig
relais 8A

5x

DMR-002-008
Technische gegevens

Beschrijving
De “DMR-002-008” is een tweepolig relais van 8A.

• Bedrijfsstroom: 8A.
• Standaard relais van de Starters Kit DKS-012-002.
• Verpakking: per 5 stuks.
• Tweepolig.

Eenpolig
relais 16A

5x

Technische gegevens

• Bedrijfsstroom : 16A.
• Ogenblikkelijke uitschakelstroom: 165A.
• Verpakking : per 5 stuks.
• Eenpolig

DMR-001-016
Beschrijving
De “DMR-001-016” is een eenpolig relais van 16A.
Dankzij de ogenblikkelijke uitschakelstroom van
165A is dit relais bestand tegen inschakelpieken
van tl-lampen…

5x

Peigne à
8 broches
DMP-001-001

Beschrijving
De “DMP-001-001” is een contactkam met 8 pennen voor het verwezenlijken van overbruggingen.

Technische gegevens

• Aantal pennen: 8.
• Nominale aansluitwaarde 10A – 250V.
• Verpakking: per 5 stuks.
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CHR Citadelle - Luik
Restaurant Sotto Piano - Luik
Hôtel Marriott Brussel
Tennis Club Justine Henin
Mithra Pharmaceuticals
CHC Mont Légia - Luik
Restaurant Le Gavius et Gavius Club - Ans
Résidence du Lac - Genval
Les Câbleries namuroises
CHR Verviers
Fly-In Luik
Standard de Liège & Académie Robert Louis Dreyfuss
Biermuseum - Brugge
Mémorial de Waterloo
Tennis club Oase - Kessel
Waregem Sport Center
Centre Culturel Soignies
Golf de Naxhelet
Hôtels Van Der Valk (Verviers, Luik, Aarlen)
Usine Stabilus - Brasov (Roemenië)
Sonepar Brasov (Roemenië)
Bara de Lijn - Anderlecht

... en nog vele anderen!

DOMESTIA a division of D-TECH Electronic SA
rue Jean Jaurès, 176 • B-4430 ANS • Belgique
Tél. +32 4 372 07 16 • Fax +32 4 372 07 19
info@domestia.be • www.domestia.be
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