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WPROWADZENIE

Nowy styl życia
Techniki związane z instalacjami inteligentnymi w budownictwie poczyniły ogromny postęp w ciągu ostatnich 15 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, sprzętem gospodarstwa domowego, roletami, alarmem itp.
Aby wykorzystać wszystkie jej możliwości dodatkowo 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 instalacji inteligentnej możliwe jest zapobieganie włamaniom poprzez pozorowanie obecności w domu. System analizuje
nawyki mieszkaniowe (włączanie i wyłączanie radia i telewizji, lamp itp.) i naśladuje je na życzenie, podczas Państwa nieobecności
w domu. To czasami wystarcza by odstraszyć ludzi od wejścia na posiadłość.
W razie potrzeby, gdy zadziała alarm, możliwe jest dalsze zaskoczenie intruza: wszystkie światła się zapalą, rolety podniosą, itp. System
Domintell pozwala łatwo stworzyć różne typy scenariuszy.
Bezpieczeństwo polega również na tym, że daje pewność, że wszystko zostało wyłączone gdy państwo wyjechali (np. grzejnik
elektryczny albo żelazko).
System bezpieczeństwa ostrzega również w razie zalania lub pożaru. Właściwie ulokowany czujnik ostrzeże państwa przed każdą
usterką.

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 systemach elektrycznych. Dzięki systemowi Domintell,
wszystkie szkodliwe prądy są wyłączane na tablicy rozdzielczej. Jednym pstryknięciem, 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 pomysły (jak również korzystać z gotowych przykładów).
Tak, mogą Państwo włączyć automatycznie ekspres do parzenia kawy. Mogą Państwo także dogrzać łazienkę we właściwym czasie.
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 jednej czynności możecie Państwo stworzyć odpowiedni nastrój, natężenie światła każdej
lampy w pokoju zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
W razie potrzeby światło może włączać się stopniowo: rano żeby łagodnie obudzić, w nocy żeby nie oślepić.

Przykłady:
,
,
,
,
,
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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.

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 pilotów na podczerwień, radiowych bądź komputera.
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 są zasilane niskim napięciem (12 V)
w odróżnieniu od przewodów zasilających, które zasilają cały sprzęt elektryczny: od kotła c.o. do świateł, rolet,
gniazdek elektrycznych, wież 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, nawet poprzez linię
telefoniczną bądź sieć GSM.
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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:
- jednoparowe, skręcone lub nie (zasilanie), przekrój poprzeczny 1 mm2, rezystancja maksymalna 30 ohm/km.
- jednoparowe skręcone (dane) przekrój poprzeczny 0,8 mm2, 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.
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System nagłaśniający
multiroom

Nadajnik
podczerwieni

Interfejs
graficzny

Zegar
DCF 77

KATALOG PRODUKTÓW

Nr katalogowy

Nazwa urządzenia

Nr strony

DG QG01

MASTER

6

DALI01

ZASILACZ

6

DBIR01

STEROWNIK ZAŁĄCZAJĄCY 8-KANAŁOWY 2-BIEGUN.

7

DDIM01

STEROWNIK DO ŚCIEMNIACZY

7

DD-500

MODUŁY ŚCIEMNIACZY DD-500

8

DD-750

MODUŁY ŚCIEMNIACZY DD-750

8

DD-1000

MODUŁY ŚCIEMNIACZY DD-1000

8

DD-10V

MODUŁY ŚCIEMNIACZY DD10V

8

DTRV01

STEROWNIK ŻALUZYJNY 4-KANAŁOWY

9

DTRVBT01

STEROWNIK ŻALUZYJNY NISKONAPIĘCIOWY, 1-KANAŁOWY

10

DTRP01

STEROWNIK STYCZNIKÓW

10

DTRP02

STEROWNIK STYCZNIKÓW SILNIKOWYCH

11

TL2001/TL1001

STYCZNIK DWUBIEGUNOWY/STYCZNIK DWUBIEGUNOWY SILNIKOWY

11

DISM04/DISM08

URZĄDZENIE WEJŚCIOWE DO PRZYCISKÓW

12

DPBU01-- 06

SENSORY PRZYCISKOWE

12

DLCD02

WYŚWIETLACZ LCD

13

DTSC01

PANEL DOTYKOWY MONOCHROMATYCZNY

13

DTSC03

PANEL DOTYKOWY KOLOROWY

14

DTSCBOX

PUSZKA MONTAŻOWA DO PANELI DOTYKOWYCH

14

DTEM01

MODUŁ DO POMIARU TEMPERATURY Z CZUJNIKIEM DSTE01

15

DTEM02

TERMOREGULATOR Z WYŚWIETLACZEM LCD

15

DCOMINT01

MODUŁ KOMUNIKACYJNY MODEMOWY

16

DGSM01

MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM

16

DCDI02

PILOT IR ALU, 14-KANAŁOWY

17

DCDI01

PILOT IR, 32-KANAŁOWY

17

DDIR01

MODUŁ DEKODORA IR Z CZUJNIKIEM DCIR01

18

DDIR02

CZUJNIK Z WBUDOWANYM MODUŁEM DEKODUJĄCYM IR

18

DRS23201

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY RS 232

19

DRS23202

INTERFEJS RS 232 « LIGHT PROTOCOL »

19

DUSB01

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY USB

19

DDCF01

MODUŁ ODBIORNIKA DCF

20

DLED01

MODUŁ SYGNALIZACYJNY DO PODŁĄCZENIA 4 DIOD LED

20

DHUB01

WZMACNIACZ LINII

20

DMOV01

CZUJNIK RUCHU PODTYNKOWY

21

DMOV02

CZUJNIK RUCHU NATYNKOWY

21

DVAL03

ZESTAW DEMONSTRACYJNY

22

DGRAFINT01

INTERFEJS GRAFICZNY

22

DAMPL101

MODUŁ NAGŁOŚNIENIA MULTIROOM

23

DIREMIT01

NADAJNIK PODCZERWIENI

23

DCBU01

KABEL MAGISTRALNY

24

DCBT02

KABEL MAGISTRALNY W RURCE

24

DC025

KABLE DO ŁĄCZENIA MODUŁÓW

24

DC040

UCHWYT DO MONTAŻU ISM04/08 NA SZYNIE DIN

24
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DGQG01

MASTER
Centralny komputer, sterujący całym systemem, wyposażony w procesor
najnowszej generacji.
Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego umożliwiający programowanie
opóźnień czasowych, czasów i innych funkcji związanych z czasem.
Bezpośrednie połączenie z jednostką centralną PC przez USB umożliwia
pokazywanie wejść i wyjść jak również programowanie wszystkich
zaawansowanych funkcji systemu.
Moduł posiada wbudowany inteligentny system symulacji obecności.

Parametry:
Zasilanie: z magistrali.
Pobór prądu: 100 mA.
! Wymiary: L-105 mm (6 modułów).
! Mocowanie do szyny DIN.
! Podświetlany ekran LCD
! Maksymalna liczba modułów obsługiwana przez urządzenie Master: 600.
! Wejście USB.
! Możliwość ręcznego programowania (zegar itp.) przy użyciu 4 przycisków .
2
! Połączenie z magistralą za pomocą szybkozłączki 4 x 1 mm .
!
!

DALI01

ZASILACZ
Urządzenie do zasilania wszystkich modułów podłączonych do magistrali.
Ważne jest aby podłączyć napięcie zasilania do każdego urządzenia
elektronicznego. Zasilacz umożliwia podłączenie do 8 urządzeń wyjściowych.

Parametry:
Napięcie zasilające: 230VAC.
Napięcie i prąd wyjściowy: 12 VDC/2.5 A.
! Wymiary: L-105 mm (6 modułów).
! Montaż: na szynie DIN.
o
o
! Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
2
! Połączenie z magistralą za pomocą szybkozłączki 4 x 1 mm .
!

!
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DBIR01

STEROWNIK ZAŁĄCZAJĄCY 8-KANAŁOWY 2-BIEGUN.
Urządzenie wyjściowe, ośmiokanałowe z przekaźnikami dwubiegunowymi
250V/8A. Karta posiada mikro-przełącznik pozwalający na wybór kanałów,
które mogą być sterowane, bez udziału mastera, za pomocą wyłącznika
zwiernego.
Połączenie z magistralą odbywa się za pomocą szybkozłączki o wymiarach
2
4x4x1 mm .
Moduł wyposażony jest także w diody LED, będące wskaźnikami stanu
poszczególnych kanałów.
Zasilanie podłączone za pomocą złączki z przyłączami śrubowymi do
przewodów 2 x 1.5mm2 lub 1 x 2.5 mm2.

Parametry:
Napięcie zasilające: 230V.
Pobór prądu: 400 mA/ karta.(Wszystkie wyjścia aktywne).
! Wymiary: L-160 mm (9 modułów).
! Liczba wyjść: 8 wyjść 8A/250V.
! Zasilanie wyjść możliwe z czterech różnych źródeł.
! Technologia złączek wyjmowalnych.
! Maksymalne zasilanie na kartę: zobacz schemat w aneksie.
o
o
! Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
2
! Połączenie z magistralą za pomocą szybkozłączki 4 x 1 mm .
!

!

DDIM01

STEROWNIK DO ŚCIEMNIACZY
Urządzenie mogące sterować maksymalnie ośmioma ściemniaczami 500 lub
1000W lub modułami z wejściami 0-10V 1-10V (do sterowania np. lampami
fluorescencyjnymi).
Ściemniacze umożliwiają stworzenie dowolnych scen świetlnych.
Poziomy jasności są zdefiniowane programowo i użytkownik poprzez
naciśnięcie jednego przycisku może je w prosty sposób wywołać.
Dostępna jest również klasyczna funkcja ściemniacza. Pojedyncze wciśnięcie
przycisku załącza ściemniacz, długie wciśnięcie zmienia natężenie oświetlenia,
a ponowne krótkie wciśnięcie wyłącza go.

Parametry:
Napięcie zasilające: 230V.
! Pobór prądu: 150 mA/ karta.
! Wymiary: L-70 mm (4 moduły).
! Liczba wyjść: 8.
o
o
! Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
2
! Połączenie z magistralą za pomocą szybkozłączki 4 x 1 mm .
!
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MODUŁY ŚCIEMNIACZY
DD-500
Moduł ściemniacza 500W z szybkim podłączeniem do sterownika DDIM01.
Ściemniacze mogą obsługiwać wszystkie typy obciążenia, żarówki, lampy
halogenowe 220V, transformatory, itp.

Parametry:
Napięcie zasilające: 230V.
Wymiary: L-35 mm 500 W (2 moduły).
! Technologia złączek wyjmowalnych.
! Mocowanie do szyny DIN.
o
o
! Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
! Połączenie z DDIM01 za pomocą załączonego kabla.
!

!

DD-750
Moduł ściemniacza 750W z szybkim podłączeniem do sterownika DDIM01.
Ściemniacze mogą obsługiwać wszystkie typy obciążenia, żarówki, lampy
halogenowe 220V, transformatory, itp.

Parametry:
Napięcie zasilające: 230V.
Wymiary: L-52.50 (3 moduły).
! Technologia złączek wyjmowalnych.
! Mocowanie do szyny DIN.
o
o
! Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
! Połączenie z DDIM01 za pomocą załączonego kabla.
!

!

DD-1000
Moduł ściemniacza 1000W z szybkim podłączeniem do sterownika DDIM01.
Ściemniacze mogą obsługiwać wszystkie typy obciążenia, żarówki, lampy
halogenowe 220V, transformatory, itp.

Parametry:
Napięcie zasilające: 230V.
Wymiary: L-52.50 mm 1000 W (3 moduły).
! Technologia złączek wyjmowalnych.
! Mocowanie do szyny DIN.
o
o
! Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
! Połączenie z DDIM01 za pomocą załączonego kabla.
!

!

DD10V
Moduł sterujący dla napięcia 0/10V lub 1-10V z wyjściem na statecznik
elektroniczny z wejściem 0/10V.

Parametry:
Napięcie zasilające: 230V.
Wymiary: L-35 mm 0/10V-1/10V (2 moduły).
! Technologia złączek wyjmowalnych.
! Mocowanie do szyny DIN.
o
o
! Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
! Połączenie z DDIM01 za pomocą załączonego kabla.
!

!
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DTRV01

STEROWNIK ŻALUZYJNY 4-KANAŁOWY
Urządzenie sterujące 4-kanałowe żaluzyjne. Służy do sterowania zaworami,
silnikami, roletami itp. Zawiera 8 przekaźników 250V/8A.
Możliwość podłączenia dwóch wyłączników, dzięki którym można ręcznie
sterować przekaźnikami. Połączenie z siecią za pomocą szybkozłączki
2
o wymiarach 4 x 4 x 1 mm .
Moduł jest również wyposażony w diody LED będące wskaźnikami stanu
przekaźników.
Zasilanie podłączone za pomocą wyjmowalnej złączki z przyłączem śrubowym
o wymiarach do przewodów 2 x 1.5mm2 lub 1 x 2.5 mm2.

Parametry:
Napięcie zasilające: 230V.
Pobór prądu: 400 mA/ karta (wszystkie wyjścia aktywne).
! Wymiary: L-160 mm (9 modułów).
! Liczba wyjść: 4 wyjścia żaluzyjne 8A/250V.
!

!

Technologia złączek wyjmowalnych.
Maksymalne zasilanie na kartę: zobacz schemat w aneksie.
o
o
! Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
2
! Połączenie z magistralą za pomocą szybkozłączki 4 x 1 mm .
!

!

FUNKCJE STEROWNIKA ŻALUZYJNEGO DTRV01
Rodzaje konfiguracji
!
!
!

GÓRA
DÓŁ
GÓRA CIĄGŁE

!
!

DÓŁ CIĄGŁE
FUNKCJA ŻALUZJI

Przykład sposobu działania z użyciem jednego przycisku do zamykania i otwierania.
Funkcja żaluzji:
Przycisk sterujący może być użyty w dwóch trybach (krótkie przyciśnięcie/długie przyciśnięcie).
Przyciski mogą być połączone równolegle.
Krótkie naciśnięcie podnosi lub opuszcza żaluzje z ustalonym czasem opóźnienia.
Pierwsze krótkie przyciśnięcie podnosi , drugie zatrzymuje je a trzecie zmienia kierunek obrotów silnika.
Długie przyciśnięcie podnosi lub opuszcza żaluzje w sposób ciągły.
Długie przyciśnięcie podnosi żaluzje w sposób ciągły. Kiedy puścimy przycisk żaluzje zatrzymają się.
Drugie długie przyciśnięcie opuszcza je w sposób ciągły i zatrzymuje w momencie uwolnienia przycisku.

Przykład sposobu działania z użyciem dwóch przycisków do zamykania i otwierania.
Funkcja GÓRA:
Krótkie przyciśnięcie podnosi żaluzje w ciągu czasu który zależy od czasu opóźnienia.
Ponowne naciśnięcie przycisku zatrzymuje żaluzje. Trzecie naciśnięcie powoduje ponowne podnoszenie żaluzji w ciągu czasu określonego
przez opóźnienie czasowe. Jeżeli opóźnienie czasowe ustawione jest na zero to funkcja ta nie działa.
Funkcja DÓŁ:
Analogicznie jak dla funkcji GÓRA, ale w tym wypadku żaluzje są opuszczane.
Funkcja GÓRA CIĄGLE:
Krótkie przyciśnięcie podnosi żaluzje w czasie określonym przez opóźnienie czasowe, podczas gdy długie przytrzymanie przycisku
powoduje podnoszenie żaluzji w sposób ciągły, co oznacza że zatrzyma się ona kiedy puścimy przycisk.
Funkcja DÓŁ CIĄGLE:
Analogicznie jak dla funkcji powyżej, ale w tym wypadku żaluzje są opuszczane.
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DTRVBT01

STEROWNIK ŻALUZYJNY NISKONAPIĘCIOWY
Urządzenie wyjściowe, do sterowania silnikami, zaworami, żaluzjami np. Velux
itp. na napięcie od 12 do 24V DC.

Parametry:
Napięcie zasilające: 12-24V DC zależnie od sterowanego urządzenia.
Wymiary: L-35 mm (2 moduły).
! Liczba wyjść: 1.
! Pobór prądu: 65 mA.
o
o
! Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
2
! Połączenie z magistralą za pomocą szybkozłączki 4 x 1 mm .
!

!

DTRP01

STEROWNIK STYCZNIKÓW
Urządzenie wyjściowe, do sterowania maksymalnie 4 styczników.
Obecnie może obsługiwać wyłącznie styczniki sprzedawane przez naszą firmę.
Kilka urządzeń może być ze sobą połączonych.

Parametry:
Zasilanie: z magistrali.
Wymiary: L-35 mm (2 moduły).
! Liczba zdalnych styczników: 4 styczniki TL2001.
! Pobór prądu: 500 mA przy włączeniu.
! Typ stycznika: Merlin-gerin z podłączeniem zewnętrznym.
o
o
! Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
2
! Połączenie z magistralą za pomocą szybkozłączki 4 x 1 mm .
!
!
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DTRP02

STEROWNIK STYCZNIKÓW SILNIKOWYCH
Urządzenie wyjściowe do sterowania dwóch par styczników silnikowych.
Przeznaczone do dużych silników na napięcie stałe.

Parametry:
Wymiary: L-35 mm (2 moduły).
! Liczba zdalnych styczników: 2 pary styczników TL1001.
! Pobór prądu: 100 mA dla stycznika 1.2A.
o
o
! Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
2
! Połączenie z magistralą za pomocą szybkozłączki 4 x 1 mm .
!

TL2001

STYCZNIK DWUBIEGUNOWY
Stycznik dwubiegunowy, sterowany za pomocą modułu DTRP01.
Sterowanie ręczne za pomocą dźwigni 0-1.

Parametry:
!
!
!

Zakres napięciowy 12-230 V.
Prąd maksymalny 2x16A.
Szerokość: 1.5 modułu.

TL1001

STYCZNIK DWUBIEGUNOWY SILNIKOWY
Stycznik dwubiegunowy, stosowany w parach, służy do sterowania silników
w dwóch kierunkach.
Sterowanie ręczne za pomocą dźwigni 0-1.
Jedna faza silnika, dla jednego kierunku obrotów jest podłączona do
pierwszego stycznika z tej pary, natomiast druga faza do drugiego stycznika.
Zobacz załączony schemat łączeniowy instalacji.

Parametry:
!
!
!

Zakres napięciowy 12-230 V.
Prąd maksymalny 2x16A
Szerokość: 1.5 modułu.
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DISM04,DISM08

URZĄDZENIE WEJŚCIOWE DO PRZYCISKÓW
Moduł komunikacyjny.
Moduł ten pozwala na podłączenie od 1 do 4 (DISM04) lub od 1 do 8 (DISM08)
przycisków lub wszelkich innych wejść, detektorów itp. Każdy ISM ma unikalny
numer, dzięki któremu może być rozpoznany przez sterownik Master.
2

Połączenie z magistralą poprzez szybkozłączkę o wymiarach 4x4x1 mm .
Moduły ISM mogą być połączone szeregowo lub w gwiazdę.

Parametry:
Zasilanie: z magistrali.
Wymiary: 46x28x15 mm.
! Maksymalna liczba przycisków: 4 lub 8.
! Pobór prądu: 10 mA.
! Typ kabla między ISM a przyciskami: alarmowy, telefoniczny, itp.
o
o
! Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
2
! Połączenie z magistralą za pomocą szybkozłączki 4 x 1 mm .
!

!

DPBU01- -06

SENSORY PRZYCISKOWE
Sensory przyciskowe ze wskazaniem stanu wyjść.
Dostępne są 4 typy modułów tzn. zawierające 1, 2, 4 lub 6 przycisków z
diodami LED. Połączenie z magistralą poprzez szybkozłączkę o wymiarach
4x4x1 mm2.
Obwódki przycisków mogą świecić na niebiesko bądź czerwono w
zależności od stanu wyjść.

Parametry:
Zasilanie: z magistrali.
! Wymiary:
! 1 przycisk: 2 moduły Bticino, pobór prądu 20mA
! 2 przyciski: 2 moduły Bticino, pobór prądu 30mA
! 4 przyciski: 3 moduły Bticino, pobór prądu 50mA
! 6 przyciski: 3 moduły Bticino, pobór prądu 70mA
!
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Dwukolorowe diody LED.
! Bezpośrednie połączenie z magistralą.
o
o
! Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
2
! Połączenie z magistralą za pomocą szybkozłączki 4 x 1 mm .
!

DLCD02

WYŚWIETLACZ LCD
Moduł wyświetlający stan wszystkich wyjść i temperaturę odczytaną
z czujników podłączonych do magistrali.
Pozwala zarówno na sterowanie wejściami jak i zmianę niektórych parametrów.
Moduł posiada dwa przyciski do przypisania dowolnych funkcji systemu.

Parametry:
Zasilanie: z magistrali.
Ekran: podświetlany , 4 rzędy po 20 znaków.
! Wymiary: L-155x45 mm.
! Montaż: w ramce 7-modułowej Bticino Light lub Living .
! Pobór prądu: 60 mA.
o
o
! Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
2
! Połączenie z magistralą za pomocą szybkozłączki 4 x 1 mm
!
!

DTSC01

PANEL DOTYKOWY MONOCHROMATYCZNY
Panel dotykowy z podświetleniem, służy do wyświetlania stanu i sterowania
punktami instalacji inteligentnej oraz do nastawy różnych funkcji (temperatur,
zegarów itp.). Posiada on również czujnik temperatury i 32-kanałowy odbiornik
IR.
Różne funkcje wyświetlacza:
Wyświetlanie stanu wyjść za pomocą ikon przechowywanych w jego pamięci.
Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS.
! Zarządzanie czujnikami temperatury.
! Kontrola wszystkich punktów instalacji.
!

!

Parametry:
Zasilanie: z magistrali.
Technologia podświetlenia: CCFL.
! Rozdzielczość: 320x240 pikseli.
! Ekran monochromatyczny .
! Pobór prądu: 320 mA.
! Wymiary: 190 x 135mm.
o
o
! Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
2
! Połączenie z magistralą za pomocą szybkozłączki 4 x 1 mm .
! Montowany w puszce DTSCBOX.
!
!
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DTSC03

PANEL DOTYKOWY KOLOROWY
Podświetlany panel dotykowy do wizualizacji stanu urządzeń systemu. Pozwala
również sterować wszystkimi funkcjami domu oraz wprowadzać pewne
ustawienia (temperatur, zegara itp).
Zawiera wbudowany czujnik temperatury i 32-kanałowy odbiornik
podczerwieni.
Z poziomu panelu dostępnych jest wiele funkcji:
pokazywanie stanu elementów wyjściowych w formie ikon
(zapisanych w pamięci panelu),
! wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS,
! zarządzanie ustawieniami czujników temperatury,
! sterowanie wszystkimi funkcjami instalacji.
!

Parametry:
Wymiary: 190mm x 135mm
Zasilanie: z magistrali
! Technologia podświetlenia: CCFL
! Rozdzielczość: VGA 320x240
! Pobór prądu: 320mA
o
o
! Zakres temperatury działania: 5 C - 40 C
! Podłączenie do magistrali: poprzez kostki łączeniowe
! Montowany podtynkowo w puszcze DTSCBOX
!

!

DTSCBOX

PUSZKA MONTAŻOWA DO PANELI DOTYKOWYCH
Do montażu podtynkowego paneli DTSC01 oraz DTSC03.
Wymiary : 17 5mm x 115 mm x 60 mm
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DTEM01

MODUŁ DO POMIARU TEMPERATURY Z CZUJNIKIEM DSTE01

DSTE01

Moduł sterujący temperaturą.
Czujnik temperatury do podłączenia z modułem DTEM01.

Steruje wyjściami odpowiednio do zadanej temperatury.

Parametry:
Zasilanie: z magistrali.
Wymiary: 46 x 28 x 15mm.
o
o
! Zakres pomiaru temperatury: od 5 C do 40 C .
o
! Rozdzielczość: 0.1 C.
!
!

DTEM02

Pobór prądu: 10 mA.
o
o
Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
2
! Połączenie z magistralą za pomocą szybkozłączki 4 x 1 mm .
!

!

TERMOREGULATOR Z WYŚWIETLACZEM LCD
Moduł do pomiaru i sterowania temperaturą.
Steruje wyjściami odpowiednio do zadanej temperatury.
Wbudowane dwa przyciski umożliwiające zmianę zadanej
temperatury.
Trzy tryby pracy modułu: Tryb automatyczny: wykorzystywane są
parametry wprowadzone za pomocą komputera. Tryb ręczny: ma
miejsce gdy temperatura jest zmieniana poprzez użycie przycisków
(w module).Tryb czuwania: tryb oszczędzania energii załączany gdy
użytkownik opuszcza dom.

Parametry:
Zasilanie: z magistrali.
! Wymiary: 44 x 66mm.
! Ekran podświetlany - 2 rzędy po 16 znaków.
! Instalacja uwzględnia 3 moduły Bticino.
o
o
! Zakres pomiaru temperatury: od 5 C do 40 C .
!

Rozdzielczość: 0.1oC.
! Pobór prądu: 50 mA.
o
o
! Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
2
! Połączenie z magistralą za pomocą szybkozłączki 4 x 1 mm .
!
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DCOMINT01

MODUŁ KOMUNIKACYJNY MODEMOWY
Moduł komunikacyjny do zdalnego zarządzania instalacją lub do uaktualniania
oprogramowania poprzez linię telefoniczną. Wymienione funkcje mogą być
wykonane w każdym miejscu magistrali (bez podłączania się do jednostki
MASTER DGQG01).

Parametry:
!
!
!
!

Pobór prądu: 70 mA.
Interfejs lokalny: USB.
Interfejs zdalny: sieć telefoniczna ( PSTN ) .
Szerokość: 6 modułów.

DGSM01

MODUŁ KOMUNIKACJI 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:
!
!
!
!
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Pobór prądu: 100mA,
Możliwość wysyłania wiadomości do 20 numerów telefonów,
Dostęp przez kartę SIM,
Diody LED informujące o ładowaniu baterii i odbiorze poleceń sterowania.

DCDI02

PILOT IR ALU, 14-KANAŁOWY

14-kanałowy pilot IR.
Inteligentne podświetlanie przycisków - aktywne w trakcie korzystania
z urządzenia.
Trwała aluminiowa obudowa.
Zasilany dwiema bateriami AAA.

DCDI01

PILOT IR, 32-KANAŁOWY

Pilot IR sterujący 32 funkcjami.
Promieniowanie podczerwone ograniczone do obszaru, w którym jest
transmitowane.

Parametry:
Zasilanie: dwie 1.5 V baterie, typ AA-LR06.
Ilość programowalnych funkcji: 32 kanały.
o
o
! Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
!

!
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DDIR01

MODUŁ DEKODERA IR Z CZUJNIKIEM DCIR01
Moduł dekodujący informacje z czujnika DCIR01.
Moduł jest połączony z magistralą i zasilany tylko przez nią.
Moduł ten może dekodować 32 kanały sterujące.

DCIR01
Czujnik podczerwieni do odbioru sygnału z pilota IR (produkowanego przez
naszą firmę lub z uniwersalnego pilota IR).

Parametry:
!
!
!

Zakres napięciowy 12-230 V.
Prąd maksymalny 2x16A.
Szerokość: 1.5 modułu.

DDIR02

CZUJNIK IR Z WBUDOWANYM MODUŁEM DEKODUJĄCYM
Moduł dekodujący zintegrowany z czujnikiem może dekodować 32 kanały
sterujące.

Parametry:
Do montażu w 2-modułowej ramce Bticino.
Zasilanie: z magistrali.
2
! Połączenie z magistralą za pomocą szybkozłączki 4 x 1 mm .
o
o
! Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
!

!

18

DRS23201

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY RS 232
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.
! Wymiary: L 35 (szerokość 2 modułów), na szynie DIN.
! Podłączenie:
- do magistrali: poprzez kostki łączeniowe
- do urządzeń peryferyjnych: przez port DB9 typu żeńskiego
!

DRS23202

!
!

Zakres temperatury działania: -10oC do 50oC.
Pobór prądu: 100mA.

INTERFEJS RS 232 « 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 innych systemów automatyki budynków.
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.
Wymiary: L 35 (szerokość 2 modułów), na szynie DIN.
! Pobór prądu: 100mA.
o
o
! Zakres temperatury działania: -10 C do 50 C.
!
!

DUSB01

Podłączenie:
- z magistralą przez kostki łączeniowe
- z urządzeniami peryferyjnymi prze port szeregowy RS232
typu żeńskiego.
!

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY USB
Interfejs komunikacyjny między magistralą Domintell, a portem USB.
Moduł ten pozwala na połączenie z systemami zewnętrznymi wyposażonymi w
port USB, takimi jak laptopy, komputery PC itd. Dane są wysyłane i odbierane
przez specjalny format wiadomości tekstowych.

Parametry:
Zasilanie: z magistrali.
Wymiary: 65mm x 65mm x 27mm.
! Pobór prądu: 30mA.
o
o
! Zakres temperatury działania: -10 C do 50 C.
!
!

!

Podłączenie:
- do magistrali przez złącze RJ45
- do urządzeń peryferyjnych przez port USB.
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DLED01

MODUŁ SYGNALIZACYJNY DO PODŁĄCZENIA 4 DIOD LED
Moduł do podłączenia 4 wskaźników
optycznych.
Diody LED mogą być zaprogramowane tak aby
pokazywały stany urządzeń lub aby były ciągle
włączone.

Parametry:
Zasilanie: z magistrali.
! Wymiary: 44x28x15mm.
! Maksymalna liczba połączeń: 4 diody.
! Typ diody: dostarczone z modułem.
!

DHUB01

Pobór prądu: 50 mA.
o
o
Temperatura pracy: od -10 C do 50 C.
2
! Połączenie z magistralą za pomocą szybkozłączki 4 x 1 mm .
!

!

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 mm x 35 mm x 58 m.
!

DDCF01

MODUŁ ODBIORNIKA DCF
Moduł odbiornika sygnału czasu wzorcowego DCF77, wyposażony w interfejs
do podłączenia magistrali. Jego zadaniem jest synchronizacja czasu systemu
Domintell z zegarem atomowym znajdującym się we Frankfurcie (DCF77).
Proces ten odbywa się co minutę.

Parametry:
Zasilanie: z magistrali.
Wymiary: 78 mm x 60 mm x 43 mm.
! Pobór prądu: 50 mA.
! Lokalizacja: moduł musi być umieszczony w możliwie najwyższym punkcie domu
i bardzo blisko okna, aby uzyskać jak najlepsze parametry odbioru.
! Podłączenie: poprzez kostki łączeniowe.
!
!
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DMOV01

CZUJNIK RUCHU PODTYNKOWY
Czujnik ruchu PIR, do montażu podtynkowego. Posiada interfejs do połączenia z
magistralą.
Regulacja czułości odbywa się z poziomu oprogramowania.

Parametry:
Zasilanie: z magistrali.
Pobór prądu: 25 mA.
! Wymiary: 2 moduły Bticino.
2
! Połączenie z magistralą za pomocą szybkozłączki 4 x 1 mm .
o
o
! Zakres wykrywania: 100 w poziomie, 80 w pionie.
! Maksymalny zasięg: do 6m.
!
!

DMOV02

CZUJNIK RUCHU NATYNKOWY
Czujnik ruchu wyposażony w interfejs do podłączenia magistrali. Do montażu
natynkowego.
Regulacja czułości odbywa się z poziomu oprogramowania.

Parametry:
!
!
!
!
!

Zasilanie: z magistrali.
Pobór prądu: 25mA.
2
Połączenie z magistralą za pomocą szybkozłączki 4 x 1 mm .
o
o
Zakres wykrywania: 100 w poziomie, 80 w pionie.
Maksymalny zasięg: do 6m.
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DVAL03

ZESTAW DEMONSTRACYJNY
Zestaw demonstracyjny. Zawiera:
1 panel dotykowy DTSC01;
1 DPBU06;
1 detektor ruchu DMOV01;
1 DTEM02;
oraz następujące moduły: DGQG01 / DALI01 / DDIM01 / DD500.
Służy on do zademonstrowania działania systemu, w tym licznych opcji
konfiguracji oprogramowania.

DGRAFINT01

INTERFEJS GRAFICZNY
Moduł ten jest niezbędny aby do magistrali Domintell podłączyć
komputer PC zawierający oprogramowanie graficzne/wizualizację
systemu. Komunikacja odbywa się przez port USB.
Oprogramowanie pozwala na sterowanie i wizualizację stanu całej
instalacji. Import wybranych przez użytkownika ikon pozwala na
graficzne przedstawienie elementów na ekranie.

Parametry:
Wymiary 65 mm x 65 mm x 27 mm
! Podłączenie:
- do magistrali poprzez złączkę RJ-45,
- do komputera poprzez port USB.
! Pobór prąd: 30 mA.

!
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DAMPL101

MODUŁ NAGŁOŚNIENIA MULTIROOM
Wielostrefowy wzmacniacz audio pozwala na rozdzielenie różnych źródeł
dźwięku (odtwarzacz CD, odtwarzacz MP3, odtwarzacz kaset itd) do różnych
pomieszczeń w domu jednocześnie. Moduł ten jest wyposażony w 4 tunery FM
do odbierania programów radiowych.
Dzięki systemowi Domintell w prosty sposób możesz wybrać źródło dźwięku,
którego chcesz posłuchać i rozdzielić je według własnych upodobań.
Moduł DAMPL101 umożliwia podłączenie do 4 różnych i niezależnych źródeł
dźwięku takich jak: odtwarzacze CD i DVD, odtwarzacze MP3, odtwarzacze
kaset magnetofonowych, zestawy HI-FI. Każde z tych źródeł podłączane jest do
DAMPL101 poprzez zwykły kabel audio (cinch).
Do modułu DAMPL101 można podłączyć 4 pary 8 ohm'owych głośników.
Poziom głośności i balansu dźwięku są regulowane niezależne dla każdej pary.
Moduł DAMPL101 daje również możliwość wzmocnienia rozchodzącego się
dźwięku, przez podłączenie 4 wzmacniaczy mocy do wyjść dodatkowych.

Parametry:
Zasilanie: 230V AC.
Wymiary: 360 mm x 240 mm x 69 mm.
! 4 wbudowane tunery FM.
! Moc wyjściowa: 4x20 W RMS stereo.
! Dodatkowe wejścia: 4.
! Dodatkowe wyjścia: 4.
! Wyjścia głośnikowe: 4 pary.
! Podłączenie do magistrali poprzez złączkę RJ-45.
! Pobór prądu: 30mA.
!

!

DIREMIT01

Dzięki wbudowanym 4 tunerom FM, moduł DAMPL101 odtwarza programy
radiowe, przy czym nie ma znaczenia, w którym pomieszczeniu się znajdujemy.
Aby ułatwić korzystanie z systemu, ulubione stacje mogą zostać wcześniej
ustawione i zapamiętane.
Podłączenie i ponowny rozdział źródeł dźwięku są możliwe z każdego punktu
systemu Domintell poprzez przyciski klawiszy lub z paneli (dotykowych lub
ciekłokrystalicznych).

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:
Wymiary: 50 mm x 50 mm x 22 mm.
Ilość nadajników: 3.
! Podłączenie do magistrali poprzez złączkę RJ-45.
! Pobór prądu: 30 mA.
!

!
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DCBU01

KABEL MAGISTRALNY
Kabel magistralny zawiera 4 przewody z których 2 (czarny i czerwony) o
średnicy 0,75 mm zasilają moduł napięciem 12V DC a 2 skręcone (biały i
niebieski) o średnicy 0,28 mm służą do przesyłu danych.

Parametry:
!
!

Napięcie zasilające z magistrali.
0.28 mm biały i niebieski przewód:
> rezystancja mniejsza niż 70 Ohm/km,
> impedancja 100 Ohm,
> pojemność mniejsza niż 48 pF/m,
> tłumienie przy częstotliwości 1 Mhz mniejsze niż 2.1 dB.

DCBUT02

!

0,75 mm czarny i czerwony przewód:
> rezystancja mniejsza niż 36 Ohm/km.

KABEL MAGISTRALNY W RURCE
Kabel magistralny w rurce w rolkach po 100 mb.

DC025/DC040

KABLE DO ŁĄCZENIA MODUŁÓW
Prefabrykowany kabel magistralny o długościach 25 i 40 cm do połączeń
między modułami instalowanymi w rozdzielnicach elektrycznych.

DCLIP01

UCHWYT DO MONTAŻU ISM04/08 NA SZYNIE DIN
Umożliwia montaż na szynie w rozdzielnicy elektrycznej urządzeń wejściowych
do przycisków ISM04 oraz ISM08.
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KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA
Oprogramowanie konfiguracyjne jest dołączane do każdego urządzenia MASTER DQGQ01.
Dzięki temu możliwe jest skonfigurowanie systemu Domintell. Jego obsługa została tak zaprojektowana aby przy maksymalnej
szybkości i prostocie programowania zapewnić prawie nieograniczone możliwości systemu.

1.Zasady działania
Po zakończeniu ułożenia okablowania komputer konfiguracyjny
należy podłączyć do MASTER-a DGQG01 przez USB.
Oprogramowanie, dołączone do urządzenia MASTER należy
zainstalować w komputerze.
System jest skanowany i wszystkie podłączone moduły są
rozpoznane i automatycznie umieszczone jako moduły
wejściowe i wyjściowe w 2 kolumnach.
Następnie, dla łatwiejszego programowania, nazwy punktów
wejściowych i wyjściowych mogą zostać zmienione.
Można również wyszczególnić konfiguracje domu i odpowiednio
umiejscowić różne punkty z dowolnymi nazwami. Później
można rozpocząć konfigurację systemu.
Połączenia pomiędzy urządzeniami tworzy się metodą „przeciągnij i upuść” wraz ze wszystkimi warunkami, czasami, czasami
opóźnień itp.

2. Opcje
Oprogramowanie umożliwia konfiguracje zarządzania oświetleniem, silnikami (takimi jak przy roletach drzwiach, klapach itp.),
zarządzanie ogrzewaniem i klimatyzacją, współdziałanie z różnymi systemami bezpieczeństwa, audio-wizualnymi i monitorowania.
Kiedy konfigurowanie zostaje zakończone, komputer może zostać odłączony i wtedy system działa samodzielnie
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