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Pack geconnecteerde rolluiken en tafellamp

PACK TYXIA 640 CONNECT  

  GEBRUIKER
• Intuïtieve besturing dankzij de foto's van uw interieur. 
• Uitbreidbaar systeem dankzij het geconnecteerd ecosyteem 

Delta Dore.
• Programmatie van verwarming, verlichting, rolluiken, 

geconnecteerde toestellen  en scenario's naargelang de 
"leefmomenten" (opstaan, vertrekken, … ).

  INSTALLATEUR
• Eenvoudige plaatsing: IP interface rechtstreeks aan internetbox 

aansluiten.
• Mogelijkheid om verlichting en verscheidene 

geautomatiseerde processen te besturen door toevoeging van 
compatibele ontvangers.

• Draadloze communicatie tussen alle producten.

TYDOM 1.0 domoticabox 
• 1 voedingskabel
• 1 RJ45 kabel voor verbinding met router.
• Voeding 230 V
• Radiofrequentie: 868 MHz
• Radiobereik: tot 300 m in open veld
• 14 talen beschikbaar
• Toepassing downloaden via Android 2.3.3 en IOS 5.1

TYXIA 4630 ontvanger
• 1 bedieningskanaal voor 1 rolluikmotor met in de motor 

ingebouwde elektronische of mechanische aanslagen
• Installatie in een inbouwkast is mogelijk
• 2 gevoede contactuitgangen Ophalen/Neerlaten voor 80 Nm 

motor of maximaal 2A.

TYXIA 6610 ontvanger
• 1 bedieningskanaal Aan/Uit
• 1 gevoede uitgang max. vermogen 100 W
• TYXIA 2330 schakelaar zender 
• 1 bedieningskanaal voor rolluik Ophalen/Stoppen/Neerlaten
• 10 jaar autonomie
• Max. 16 verbonden ontvangers in een maasnetwerk

Benaming Referentie

PACKTYXIA640CONNECT A6351394

FUNCTIES

TECHNISCHE KENMERKEN

• Besturing en programmatie op een smartphone of een tablet 
van max. 5 rolluiken en 1 verlichtingsschakelaar zender/
ontvanger voor tafellamp.

• Met de TYDOM toepassing op de TYDOM 1.0 kan je op 
dezelfde manier de verwarming, de rolluiken, de verlichting, 
het alarmsysteem, … besturen.

• Personaliseerbare toepassing met een iconenbibliotheek of 
rechtstreeks met foto's van uw interieur.

PACK TYXIA 640 CONNECT

INHOUD VAN HET PACK TYXIA 640 CONNECT:
• 1 TYDOM toepassing + domoticabox voor Delta Dore 

geconnecteerde toestellen

• 5 TYXIA 4630 ontvangers voor rolluiken 

• 1 TYXIA 6610 schakelaar ontvanger voor besturing van een 
tafellamp

• 1 TYXIA 2330 schakelaar zender voor rolluiken 


