
3 kits, 3 domotica oplossingen! 
Eenvoudig, betaalbaar en evolutief.

Verlichting

Ventilatie

Rolluiken

easy   home



COMPATIBEL 
MET ALLE NO 
DRUKKNOPPEN 
2 functies per 
drukknop via kort en 
langer drukken. 

VOLLEDIGE CONTROLE 
van de elektrische 
installatie: verlichting 
(AAN, UIT & dimming), 
stopcontacten, sturing 
van rolluiken, gordijnen 
of screens, integratie 
van ventilatie.

TIMERS bij het 
aan- of uitzetten 
van eender 
welke uitgang. 
Vertraagd aan 
of automatisch 
doven.

100% 
GEPERSONALISEERDE 
SFEREN zoals “woning 
verlaten”, “slapen”, 
“paniekfunctie”, “diner”, of 
openen van rolluiken apart of 
in groep, enz...

easy   home De easy@home kits bieden talrijke 
voordelen voor een flexibele bediening 

van uw woning. 

DIM-PRO KIT
ref. DO5065

De basis oplossing voor een 
geautomatiseerde bediening van uw 
woning.

Inbegrepen in de kit:
24 uitgangen AAN/UIT
-2x relaismodule (DO5411)
-2x enkelpolige uitbreidingsmodule (DO5014)
-1x voeding 15VDC/2A (DO4016)

34 drukknop inputs
-6x digitaal inputcontact 1NO (DO0501)
-8x digitaal inputcontact 2NO (DO0502)
-3x digitaal inputcontact 4NO (DO0504)

Linkout can-patch kabels

Wenst u variatie in de verlichting, kies dan voor 
de DIM-PRO kit!

Inbegrepen in de kit:
12 uitgangen AAN/UIT
-1x relaismodule (DO5411)
-1x enkelpolige uitbreidingsmodule (DO5014)
-1x voeding 15VDC/2A (DO4016)

4 dimbare uitgangen
-1x universele dimmodule (DO5450)

25 drukknop inputs
-5x digitaal inputcontact 1NO (DO0501)
-6x digitaal inputcontact 2NO (DO0502)
-2x digitaal inputcontact 4NO (DO0504)

Linkout can-patch kabels

De kits zijn combineerbaar en uitbreidbaar. Wil je meer modules of contacten? Consulteer onze DOBISS catalogus. 

RELAIS-PRO KIT
ref. DO5055



volets

éclairage

ventilation

éclairage

Bediening via 
SMARTPHONE & 
TABLET (lokale WIFI). 
(KIT CONNECT)

smartphone
tablet

TECHNOLOGIE 

Eenvoudige bekabeling: 2-draads BUS 
systeem via UTP/FTP kabel Cat5e.

KIT CONNECT 
ref. DO5070 

Inbegrepen in de kit:
24 uitgangen AAN/UIT
- 2x relaismodule (DO5411)
- 2x enkelpolige uitbreidingsmodule (DO5014)
- 1x voeding 15VDC/2A (DO4016)

Een complete kit voor de meest comfortabele oplossing! Bediening via 
smartphone & tablet (via lokale WIFI). 

4 dimbare uitgangen
-1x universele dimmodule (DO5450)

40 drukknop inputs
- 8x digitaal inputcontact 1NO (DO0501)
- 10x digitaal inputcontact 2NO (DO0502)
- 3x digitaal inputcontact 4NO (DO0504)
- 1x CAN-programmer (DO5435DIN)

Linkout can-patch kabels.

Betrouwbare technologie: de DOBISS 
modules gebruiken de CANBUS technologie, 
een bewezen standaard in de industrie.

De intuïtieve software maakt een snelle en 
eenvoudige configuratie mogelijk. 



www.dobiss.com

Met het gamma easy@home, is een slimme woning niet langer 
een grilletje of pure luxe; het is een evidentie!
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