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Domestia biedt een uitgebreid assortiment van voordelige domoticaproducten die beantwoorden aan
uw behoeften.

Deze formule kan ook een aanvulling vormen op uw
basisinstallatie met tal van extra functies.

ONZE OPLOSSINGEN
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Een eenvoudige oplossing voor beheer van
uw verlichting, stores, gordijnen en rolluiken.

Onze Start Kit voorziet de volgende functies :
•
•
•
•
•
•

Teleschakelaar (werking van een klassieke schakelaar),
Relais (continu drukken),
Timer (uitstelbaar),
Alles aan / Alles uit,
Groepbeheer,
Aanwezigheidssimulatie.

Onze Rolluiken Kit voorziet de volgende functies :
•
•
•
•
•

Omhoog (met optimalisatie van de beweging),
Omlaag (met optimalisatie van de beweging),
Timer,
Alles omlaag / Alles omhoog,
Groep omlaag / Groep omhoog.

Met ons bekabelingsprincipe bepaalt u zelf uw
bediening, met vrije keuze van het ontwerp en de
fabrikant.

Een complete oplossing om uw verlichting,
stores, gordijnen, rolluiken en temperatuur te
beheren.

Met onze besturingseenheid breidt u de mogelijkheden uit met de volgende functies:
• Beheer en programmering van tijdschema’s
		 via een aanraakscherm, tablet, smartphone
		 of computer door middel van een intuïtieve
		programmeringsinterface (Home Manager).
• Gebruik van scenario’s.
• Regeling van de temperatuur, lichtsterkte en
		 vochtigheidsgraad per zone.
Met onze uitbreidingsmodules kunt u uw verlichting
aanpassen naar wens of volgens de behoefte:
• Klassieke of led-dimmodules.
• Dimmodules 0-1/10V.
• Besturingsmodules DALI broadcast.

GEMAKKELIJK

Het Domestia-systeem is direct programmeerbaar
via de 5 drukknoppen van onze Start Kit of Rolluiken Kit. Het is ook eenvoudig te programmeren via
een tablet dankzij onze besturingseenheid.

OPEN

Onze identificatiemodules brengen alle contacten
van elke drukknop of detector over, ongeacht het
merk of het ontwerp.

VOORDELIG

De producten van Domestia zijn heel voordelig
en bieden u al het comfort van een domoticainstallatie.

BETROUWBAAR

Domestia biedt al meer dan 10 jaar bijzonder
robuuste en betrouwbare producten aan die
gemaakt worden in België.

CENTRAAL

Via het bedieningspaneel van Domestia bestuurt
u de volledige installatie.

CONNECTED

Bestuur uw installatie met uw smartphone, tablet of
computer via onze bijzonder intuïtieve gebruikersinterface Home on Web.

