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1. DELTA DORE
2. Automatisatie & domotica
3. Zenders

TYDOM1.0

IP GATEWAY (LAN/WAN) VOOR SMARTPHONE OF TABLET
Functies
Met de TYDOM toepassing kan men met een smartphone of een tablet thuis of op afstand de
verwarming, de rolluiken, de verlichting, het alarm enz. besturen.
Toepassing op maat dankzij een reeks iconen of rechtstreeks via foto’s van de kamers in de
woning.
Talrijke mogelijkheden:
1. - De temperatuur van de woning wijzigen (32 ontvangers voor verwarming, te verdelen over 8
zones)
2. - De besturing van de verlichting centraliseren, sfeerverlichting creëren (32 ontvangers)
3. - Stand van de rolluiken en verduisteringsgordijnen besturen (32 kanalen)
4. - Besturing en visualisatie van het TYXAL+ alarmsysteem
5. - Bediening van talrijke geautomatiseerde processen (toegangspoorten, garagepoorten,
motorisering, besproeiing ...) (32 kanalen)
6. - Creëren van max. 16 scenario’s om uw dagelijks leven te verlichten (vb.: ik verlaat het huis,
de verlichting gaat uit, de rolluiken worden neergelaten, het alarmsysteem wordt geactiveerd)
Gedetailleerde weergave van het verbruik per gebruik en historiek per dag/week/maand/jaar
Feedback van de belangrijkste besturingen (temperatuur in de woning, activatie van het
alarm,...)
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Besturing van meerdere locaties: max. 10 domotica gateways op afstand bestuurd
Technische kenmerken
Samenstelling van het pack: 1x TYDOM 1.0 box, 1x voedingskabel, 1x RJ45 kabel voor
verbinding met router
Voeding 230 V
Bestuurt:
1.
2.
3.
4.
5.

32
16
32
32
32

verlichtings- en dimkanalen
kanalen voor scenario’s
kanalen voor rolluiken en gemotoriseerde verduisteringsschermen
kanalen voor geautomatiseerde processen
ontvangers voor de verwarming

Radiofrequentie: 868 MHz
Draadloos bereik: 100 tot 300 meter in open veld
14 talen beschikbaar
Afmetingen: H 90 x L 162 x D 48 mm
Toepassing downloaden via Android 2.3.3 en IOS 5.1IA

Documentatie
Handleiding (EN)
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