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Wat is DOBISS?

DOBISS is een 100% Belgisch bedrijf  

en ervaren pionier op het vlak van 

domotica. Al 20 jaar volgen we de 

evolutie in woningautomatisatie op 

de voet en zoeken we keer op keer de 

perfecte oplossing voor onze gebrui-

kers. Hoe we dat al twee decennia 

volhouden? Door persoonlijke service 

zonder poespas en het afleveren van 

duurzame kwaliteit! 

Met DOBISS  

haalt u het beste 

in uw huis naar 

boven

Is domotica iets voor mij?

Als u een tv koopt, verwacht u er dan geen 

afstandsbediening bij? Uw wagen regelt alles voor 

u bij het uitstappen; waarom zou dat ook niet kun-

nen met uw huis? Dankzij de betaalbare DOBISS 

domotica hoeft u geen marathon te lopen om 

overal het licht te doven voor u vertrekt. Met een 

kleine investering geniet u al van een veel groter 

dagelijks comfort, want in een slimme woning 

regelt u alles met slechts één druk op de knop !
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Waarom kiezen voor 

domotica?

Uiteraard voor uw comfort! Bent u bijvoor-

beeld gaan werken en vergat u de lichten 

uit te doen? Met een paar klikken is dat zo 

geregeld. Maar er is meer! Domotica biedt 

ook de zekerheid dat uw energieverbruik 

tot het absolute minimum wordt beperkt 

en dat inbrekers uw huis liever overslaan. 

Hoe dat kan, ontdekt u in deze catalogus !

De voordelen van DOBISS?

Belgisch, ervaren en relevant – deze drie 

factoren zorgen ervoor dat DOBISS al 20 

jaar pionier is op het vlak van domotica. 

Wij kiezen niet alleen voor constante  

kwaliteit en oplossingen op maat van elke 

klant, we ontwikkelen ook gepaste ant-

woorden op belangrijke maatschappe-

lijke thema’s zoals ecologie en veiligheid.

Wat is domotica?

Als wagens elk jaar energiezuiniger worden 

en smartphones elke maand slimmer – 

waarom dan leven onder één dak met de 

technieken van 50 jaar geleden? Met DOBISS 

domotica, een waaier aan flexibele en 

gebruiksvriendelijke functionaliteiten, maakt 

u van uw huis een slimme woning. De func-

ties die u vandaag kiest, kan u een heel leven 

lang herconfigureren en uitbreiden. Kortom: 

domotica is een absolute meerwaarde voor 

uw huis, nu en in de toekomst!
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Verlichting

De lampen in de hal groeten u warm  

wanneer u rond zonsondergang thuis-

komt, de spots in de woonkamer zijn 

gedimd voor een gezellige avond met  

het gezin, en de verlichting in de garage 

gaat automatisch uit zodra de poort 

gesloten is. Wat wil een mens nog meer ?

Screens/rolluiken

Geen zin om ’s ochtends als een zombie 

alle kamers door te lopen om de rolluiken 

te openen? Beu om bij elk onweer als 

een gek rond te rennen om de zonne- 

schermen met de hand te gaan sluiten? 

En wat als u niet thuis bent maar toch 

graag de indruk wil wekken dat er iemand 

aanwezig is? Automatiseer uw luiken en 

schermen om te openen en te sluiten 

wanneer u dat wil !

Ventilatie

Zeg vaarwel tegen een slecht ver-

luchte badkamer: telkens u het 

licht aandoet, wordt de ventilatie 

automatisch mee opgestart. Hoe 

lang de ventilator blijft draaien, 

stelt u in zoals u dat zelf wil. Zo 

geniet u zonder zorgen van een 

heerlijk warme douche of  een lek-

ker stomend bad.

Verwarming / Airco

De verwarming moet niet op volle toeren 

draaien als u op het werk bent, en de airco 

mag uit wanneer u op vakantie vertrekt. 

Het is fijn dat de woonkamer lekker warm is 

als u thuiskomt, en dat de slaapkamer lek-

ker fris is tegen bedtijd. Dit alles kan u auto-

matiseren, tot 24 aparte ruimtes per huis !

Energiebesparing

Voor u de deur uit gaat, drukt u op één 

knop en weet u dat alle lichten uit zijn, dat 

de verwarming uit staat en dat er geen 

stand-by sluimerverbruik is in uw stop-

contacten. U bespaart energie op een 

eenvoudige én efficiënte manier !

Audio

Fan van rockmuziek of toch liever klas-

siek? Automatiseer tot 8 geluidsbronnen 

in 8 verschillende ruimtes om op te staan, 

te douchen, te ontbijten of te vertrekken 

naar het werk met deuntjes waar u een 

hele dag vrolijk van blijft ! 

Comfort

Na een smakelijke maaltijd in de zetel 

gaan zitten en van daaruit de rolluiken, 

verwarming en stopcontacten bedienen –  

het kan allemaal met een smartphone of 

tablet. Nog even de lichten dimmen en 

een ontspannend muziekje aanzetten en 

de avond kan niet meer stuk ! 

Veiligheid

Vertrek op reis met een gerust hart, 

wetende dat uw domotica potentiële 

inbrekers op het verkeerde been zet. Uw 

aanwezigheid in huis wordt gesimuleerd 

zelfs als u voor langere tijd weg bent. Bent 

u toch thuis als er zich een noodsitua-

tie voordoet, dan gebruikt u gewoon de 

paniekknop die alle verlichting (ook bui-

tenshuis) doet knipperen ! 

Mogelijkheden  

met DOBISS
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Goed voor het milieu

Uw verwarming per ongeluk de hele 

dag laten aanstaan? Vergeten de lichten 

uit te doen voor u naar het werk vertrok? 

Of de tv stand-by laten staan? Geen  

probleem ! Dankzij DOBISS regelt u uw 

verbruik snel en gemakkelijk vanop 

afstand met uw smartphone of tablet. 

Goed voor uw budget

Vele kleintjes maken één grote… impact 

op uw energiefactuur! Dankzij DOBISS 

is sluipverbruik van energie voorgoed  

verleden tijd.  Zodra u het huis verlaat, zet 

u namelijk alle verlichting en de apparaten 

van uw keuze uit met één simpele druk  

op de knop !

Uw slimme woning helpt u

Of u nu energie wil besparen, met een 

gerust hart op reis wil vertrekken of na 

een lange werkdag thuiskomen in een 

warm en sfeervol huis… met DOBISS 

domotica maakt u van uw huis een  

slimme woning die u hier dagelijks bij 

helpt. En dat allemaal met één druk op de 

knop !

Bespaar energie met 

een slimme woning 
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Een slimme woning  

zorgt voor uw comfort

U werkt hard en uw agenda zit stampvol, maar 

met een slim huis kan u optimaal van uw vrije 

momenten genieten! Word wakker met uw 

lievelingsmuziek, kom thuis in een lekker ver-

warmd huis, en blijf ’s avonds lekker in de zetel 

zitten wanneer de rolluiken automatisch naar 

beneden gaan. 

Laat uw slimme woning voor u 

werken

Met hoevelen u ook in uw woning leeft, dankzij 

DOBISS hebt u altijd de volledige controle over 

het verbruik. U kan bijvoorbeeld automatiseren 

wanneer en in welke kamers lichten of ver-

warming uit horen te staan. En bij het verlaten 

van de woning kan u, met slechts één druk op 

de knop, alle verlichting uitzetten. Geen sluip- 

verbruik, geen hoge energiefactuur!

Hou uw huis volledig onder 

controle

Geniet op elk moment  

van de gepaste sfeer

Gezelligheid, dat is een ruimte met de juiste  

temperatuur, lichtstand en muziek. Dankzij 

DOBISS kan u deze drie belangrijke elementen 

op elkaar afstellen en programmeren. Zo heeft 

elke kamer op elk moment van de dag de

gepaste sfeer !

 Automatisatie van uw rolluiken en 

buitenverlichting

 Optimalisatie van uw ventilatiesysteem

 Combinaties van licht en verwarming  

om de juiste sfeer te creëren

 Bediening vanop afstand, activatie 

door bewegingssensoren

 Temperatuurregeling voor  

elke ruimte
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Hoort u een verdacht geluid?

Ligt u te slapen en hoort u plots iets ver-

dachts? Blijf dan warm én veilig in bed lig-

gen! Met de DOBISS alarmknop kan u alle 

verlichting ineens laten knipperen, ook de 

buitenverlichting. Met zo’n alarmknop op 

uw nachtkastje kan u op twee oren slapen !

Hou een oogje in het zeil

Uw veiligheid is belangrijk, en daar hel-

pen we bij DOBISS graag aan mee. Hoe? 

Met een buiten- en eventueel ook binnen- 

verlichting die reageert op beweging bui-

ten. Zo weet u meteen of er ergens een 

ongewenste bezoeker rondloopt. En dank-

zij de beelden van de camera die in de 

touchscreen zijn geïntegreerd, kan u letter- 

lijk en zonder inspanning meteen een 

oogje in het zeil houden.

Ga gerust op verlof

Ligt u tijdens uw vakantie soms wakker 

omdat u zich zorgen maakt over uw huis ? 

Met DOBISS hebt u geen slapeloze nachten 

meer! Dankzij de automatisatie van lich-

ten en rolluiken simuleert u aanwezigheid 

in huis. Zo lijkt het alsof er altijd iemand 

woont, en dat schrikt potentiële inbrekers 

af. Zij gaan op zoek naar een verlaten huis, 

en u kan met een gerust hart op verlof !

Een slimme woning  

zorgt voor uw veiligheid

10 11



20:15

20,0°C    21,5°CWOONKAMER                STREEFTEMPERATUUR

kalender

DINSDAG 10 JANUARI 2014

20,0°C    

21,5°C

5’

KEUKEN

Badkamer   22,9°C

Keuken   21,5°C

Living   19,5°C

Slaapkamer 1  21,5°C

TEMPERATUREN

Spots living

TV

Screens OP

Screens NEER

WOONKAMER

Raamcontact

Weekdagen

Screens automatisch

Diner

EETKAMER

Eetkamer

Living

Keuken

DIMMER

Bron

Preset

AUDIO

Drukknoppen

Bij een DOBISS installatie kan u gebruik maken 

van elk merk en elk design drukknoppen.  

Zo past zelfs het kleinste detail in huis bij  

uw persoonlijke smaak, stijl en inrichting!

Sensoren

Met de DOBISS bewegingssensoren 

moet u zelfs niet meer aan uw domotica 

denken! U stelt eenmalig in welke auto-

matische bediening in gang wordt gezet 

bij beweging en klaar is kees! Stapt u de 

gang in, dan gaan de lichten branden. 

Met de lichtsensoren gaan dan weer de 

rolluiken automatisch naar beneden als 

de avond valt. En door het weerstation 

worden uw zonneschermen vanzelf vei-

lig opgeborgen bij hevige regen en wind.

Smartphone / tablet

Maak van uw smartphone of tablet 

een afstandsbediening voor de  

domotica in uw huis! Dankzij DOBISS 

regelt u alles terwijl u ‘s avonds lekker 

onderuit gezakt tv kijkt, ’s ochtends 

nog eventjes heerlijk warm in bed 

blijft liggen, of overdag op uw werk 

snel even een koffietje haalt.

Touchbutton

Zelfs uw babysitter of poetsvrouw kan gemakkelijk 

uw DOBISS installatie bedienen, dankzij de gebruiks-

vriendelijke en overzichtelijke touchbutton. Elke knop 

heeft een eigen label dat u zelf kan kiezen, en dat tot 

wel 24 functies! Zo blijft uw gecentraliseerde bedie-

ning voor elke bezoeker overzichtelijk, gemakkelijk te

snappen en eenvoudig in gebruik.

Touchscreen

Onze touchscreens zijn verkrijgbaar in verschil-

lende formaten die allemaal even gebruiksvrien-

delijk zijn. Door de duidelijke en eenvoudige  

visualisatie bent u in één oogopslag op de hoogte 

van de status van uw lichten, temperatuur, came-

ra’s en energieverbruik. U kan zelfs in de gaten 

houden of uw ramen en deuren open of gesloten 

zijn !
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EVOLUTION PRO

AMBIANCE PRO

AMBIANCE PRO

EVOLUTION PRO

Het DOBISS  

gamma

De Evolution Pro is de grote broer van de 

Ambiance Pro. Dit is het systeem voor wie 

nog meer verwacht. De geïnstalleerde touch-

screens in huis kunnen ook aan andere appa-

raten worden gekoppeld, zoals uw audiotoe-

stellen. Bovendien is het mogelijk om tot 100 

verschillende lichtstanden en sfeercombina-

ties te programmeren op tijd. De Evolution Pro 

helpt natuurlijk ook om uw verbruik in toom 

te houden, want de temperatuur kan in 24 

kamers apart worden geregeld !

Budgetvriendelijke domotica geschikt 

voor iedereen, dat is de Ambiance Pro ! Dit 

systeem is zo gebruiksvriendelijk dat u er 

meteen optimaal van kan genieten. Laat 

u niet misleiden: ‘gebruiksvriendelijk’ wil 

zeker niet zeggen ‘beperkt’! Bovendien is 

deze instapdomotica helemaal niet duur 

én is het altijd mogelijk om meer functies 

toe te voegen - een ideale springplank naar 

de Evolution Pro!

Van Ambiance PRO naar Evolution PRO?

Een makkie !

 Verlichting

✓
✓

 Screens / Rolluiken
✓

✓

 Ventilatie

✓
✓

 Timers en sferen

✓
✓

 Verwarming

-
✓

 Tijd- & lichtgestuurde  

 acties

-
✓

 Audio

-
✓

 Touchscreens

-
✓

 Smartphone bediening
binnenshuis

van overal
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AMBIANCE PRO

Product-

catalogus

DOBISS PRO inputmodules

DOBISS PRO modules

DO0501 1-VOUDIG DIGITAAL  
INPUTCONTACT

• Enkelvoudige ID
 voor aansluiten van 1 drukknop op de FTP-bus

• Te plaatsen achter alle NO drukknoppen
 alle merken/alle modelen

DO0502 2-VOUDIG DIGITAAL  
INPUTCONTACT

• Tweevoudige ID 
 voor aansluiten van 2 drukknoppen op de FTP-bus

• Te plaatsen achter alle NO drukknoppen
 alle merken/alle modelen

DO0504 4-VOUDIG DIGITAAL  
INPUTCONTACT

• Viervoudige ID 
 voor aansluiten van 4 drukknoppen op de FTP-bus

• Te plaatsen achter alle NO drukknoppen
 alle merken/alle modelen

DO0506 6-VOUDIG DIGITAAL  
INPUTCONTACT

• Zesvoudige ID 
 voor aansluiten van 6 drukknoppen op de FTP-bus

• Te plaatsen achter achter alle NO drukknoppen
 alle merken/alle modelen

DO0510 TOUCHBUTTON • Touchscreen met inox frame
 4, 6, 8 of 12 knoppen met elk 2 functies

• Horizontale of verticale plaatsing

• Configureerbaar via µSD kaart

• Laag sluimerverbruik (0,11W)

• Te combineren met inbouwdoos Bticino 503E

DO0520 DIGITALE  
INPUTMODULE

• Ingangsmodule
 voor aansluiting tot 20 verschillende drukknoppen NO (teleruptor 

bekabeling)

• 4 DIN

DO4365

D04366

BEWEGINGSDETECTOR WIT

BEWEGINGSDETECTOR ZWART

• Mini bewegingsdetector 
 witte of zwarte uitvoering

• In te bouwen in blind plaatje naar keuze (Ø9,5mm)

DO4367 PULS-OMVORMER • Genereert een puls bij het sluiten van een contact
 om te gebruiken met een bewegingsdetector (ander merk), 

weerstation,...

DO5435-
DIN

CAN-PROGRAMMER • Voor de configuratie van Ambiance PRO via PC
 en bediening via smartphone en/of tablet

• 2 DIN

Ook beschikbaar:

• CAN interface (DO5436)
 Enkel voor bediening via smartphone en/of tablet 

IP interface

DO5411 RELAISMODULE • 8 enkelpolige uitgangen 230V/16A
 voor lichten, stopcontacten, rolluiken, screens, ventilatie, enz...

• 4 uitgangen 12VDC
 voor sturing van 1 uitbreidingsmodule

• 15VDC aansluiting

• Max 450mA - 9 DIN

DO5475 UNIVERSELE  
STUURMODULE

• 8 uitgangen 12VDC
 voor sturing van 2 uitbreidingsmodules

• 15VDC aansluiting

• Max 600mA - 5 DIN

DO5014 ENKELPOLIGE  
UITBREIDINGSMODULE

• 4 enkelpolige uitgangen 230V/16A 
 voor lichten, stopcontacten, rolluiken, screens, ventilatie, enz… 

• aan te sturen via relais-, stuur- of 0-10V-module

• Max 160mA - 4 DIN

DO5012 DUBBELPOLIGE  
UITBREIDINGSMODULE

• 4 dubbelpolige uitgangen 230V/10A 
 voor lichten, stopcontacten, rolluiken, screens, ventilatie, enz…

• aan te sturen via relais-, stuur- of 0-10V-module

• Max 160mA - 4 DIN

DO5013 POTENTIAALVRIJE  
UITBREIDINGSMODULE

• 4 potentiaalvrije uitgangen 230V/10A 
 voor het doorgeven van een droog wisselcontact

• aan te sturen via relais-, stuur- of 0-10V-module

• Max 160mA - 4 DIN

DO5450 UNIVERSELE  
DIMMER

• 4 uitgangen van 400W resistief
 voor dimmen van halogeen, leds, gloeilampen

• kortsluitbeveiliging

• 230V aansluiting

• 9 DIN

DO5470 0-10V/1-10V  
STUURMODULE

• 8 uitgangen 0-10V
 voor het aansturen van 0/1-10V dimmers, led-drivers, RGB drivers, 

dimbare TL, snelheid van een gecentraliseerde ventilatie, enz…

• 8 meevolgende uitgangen 12VDC
 voor sturing van 2 uitbreidingsmodules

• 15VDC aansluiting

• Max 600mA - 5 DIN

DO4016 VOEDING • Maximaal vermogen/stroomafname: 30VA/2A

• Gestabiliseerde laagspanning: 15VDC

• Kortsluitvast en thermisch beveiligd

• Geschikt voor het voeden van bvb. 4 relaismodules

• 5 DIN
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8 x

5 x

8 x

6 x

2 x

2 x

DOBISS PRO kits

RELAISKIT  DO5055

24 uitgangen ON/OFF

• 2 x Relaismodule (DO5411)

• 1 x Dubbelpolige uitbreidingsmodule (DO5012)

• 1 x Enkelpolige uitbreidingsmodule (DO5014)

• 1 x Voeding 15VDC/30VA (DO4016)

32 drukknoppen

• 8 x 1-voudige digitale id (DO0501)

• 8 x 2-voudige digitale id (DO0502)

• 2 x 4-voudige digitale id (DO0504)

DIMKIT  DO5065

12 uitgangen ON/OFF

•  1 x Relaismodule (DO5411)

•  1 x Enkelpolige uitbreidingsmodule (DO5014)

•  1 x Voeding 15VDC/30VA (DO4016)

4 dimbare uitgangen

•  1 x Universele dimmer (DO5450)

25 drukknoppen

•  5 x 1-voudige digitale id (DO0501)

•  6 x 2-voudige digitale id (DO0502)

•  2 x 4-voudige digitale id (DO0504)

DO5130 WEBSERVER • Deze module laat toe om van overal op eender welk 
toestel via een internetbrowser uw volledige installatie 
te bedienen

• Schakelen van uw verlichting, regelen temperatuur, 
uitvoeren van sferen, bedienen van audio, ...

• Standaard geleverd met CAN/USB interface (DO5135PRO)

DO5120-
PRO

MASTER MODULE • IP interface aan boord

• Programmaties op basis van tijd, kalender en licht

• Beheer van verwarming en koeling tot 24 zones

• Koppeling met webserver (voor bediening buitenshuis)

• Koppeling met touchscreens

• Bediening van audiosysteem (ArtSound)

• Compatibel met Ambiance PRO installatie

• Max 120mA - 9 DIN

DO5480 UNIVERSELE  
INGANGSMODULE

• Detectie van NO en NC potentiaalvrije contacten

• Meting van 0-10V analoge spanningen

Evolution PRO modules  EVOLUTION PRO

Temperatuur en feedbackled  EVOLUTION PRO

DO0540 TEMPERATUURSENSOR • Temperatuursensor tot op 0,1°C nauwkeurig
 inclusief sturing voor 2 statusleds

• In te bouwen in blind plaatje naar keuze (Ø12mm)

DO0545 STURING MET STATUSLED • Sturing voor 2 statussen
 inclusief 1 rode statusled (DO0546)

DO0548 STURING MET STATUSUITGANG • Sturing voor 2 statussen
 inclusief 12V uitgang op 2 draden (DO0547)

• Te combineren met een drukknop met ingebouwde 
statusled

DO0546 STATUSLED • Rode statusled

• Te combineren met DO0540, DO0545 of DO0548

DO0547 STATUSUITGANG • 12V uitgang op 2 draden

• Te combineren met DO0540, DO0545 of DO0548

Webserver  EVOLUTION PRO
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DO4220 MINI-TOUCH 7” • Touch pc 7’’ 
 met zwart kunststof frame inclusief software

• Geen video/camera integratie mogelijk

Ook beschikbaar:

• Inbouwdoos (DO4221)

DO4250 

DO4255 

TOUCH 15’’ INOX

TOUCH 15” ZWART

• Touchscreen 15” (1024x768)
 inclusief inox of zwart frame

• Te combineren met Intel Black Box pc (DO4260)

• 374mm x 302mm (bxh)

DO4270 

DO4275 

TOUCH 17’’ INOX

TOUCH 15” ZWART

• Touchscreen 17” (1280x1024)
 inclusief inox of zwart frame

• Te combineren met Intel Black Box pc (DO4260)

• 405mm x 343mm (bxh)

DO4260 INTEL BLACK BOX PC • Mini PC te gebruiken voor de aansluiting van een 
Touchscreen

 inclusief Windows licentie

DO4950 AUDIOVERSTERKER ART2.4 • Compleet en gebruiksvriendelijk audioverdeelsysteem

• 2 muziekbronnen 
 waarvan 1 ingebouwde tuner met 6 presets

• 4 stereo zones van elk 2 x 25 Watt RMS

DO4955 AUDIOVERSTERKER ART5.4 • Multiroom/multisource audioversterker

• 5 muziekbronnen
 waarvan 2 ingebouwde tuners met 6 presets en 1 digitale 

audiospeler (USB, SD of netwerkbronnen)

• 4 stereo zones van elk 2 x 25 Watt RMS

• Ook te bedienen via geïntegreerde webserver of 
mobiele applicatie

DO4960 AUDIOVERSTERKER ART8.8 • Multiroom/multisource audioversterker

• 8 muziekbronnen
 waarvan 2 ingebouwde tuners met 6 presets en 3 digitale 

audiospelers (USB, SD of netwerkbronnen)

• 8 stereo zones van elk 2 x 25 Watt RMS

• Ook te bedienen via geïntegreerde webserver of 
mobiele applicatie

Touchscreens  EVOLUTION PRO

Audio distributie  EVOLUTION PRO

Betrouwbare DOBISS 

technologie

Betrouwbare installateurs

Het DOBISS systeem is zo eenvoudig om te configureren dat iedereen het 

met gemak kan leren. Toch organiseren we regelmatig opleidingen om 

ervoor te zorgen dat onze installateurs échte DOBISS experts zijn. Zo kun-

nen we garanderen dat ze volledig op de hoogte zijn van de laatste ont-

wikkelingen op het vlak van domotica en dat ze een optimale installatie 

kunnen uitvoeren bij u thuis. 

Omdat onze DOBISS experts altijd beschikbaar zijn voor ondersteuning, zijn 

onze klanten bijzonder tevreden over onze naverkoopdienst. We bieden 

niet alleen de nodige  technische ondersteuning, maar ook een heel per-

soonlijke service zonder poespas. En met deze klantgerichte aanpak blijven 

we zonder twijfel ook de komende 20 jaar pionier op het vlak van domotica!

Betrouwbare partner

Wil u van uw huis een slimme woning maken, 

dan is DOBISS een partner die u voor 100% 

kan vertrouwen. Waarom? Omdat wij, als 

puur Belgisch bedrijf, al 20 jaar koploper zijn 

op de markt van domotica. Wij streven niet 

alleen naar gebruiksvriendelijke modules 

die betaalbaar zijn én van hoge kwaliteit, we 

leggen ook de nadruk op een goede service. 

Onze installateurs zijn namelijk allemaal gron-

dig opgeleid om uw DOBISS domotica met 

kennis van zaken te komen installeren! 
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Configureren is 

gemakkelijk !

Eenvoudige bekabeling 

U houdt vast aan de klassieke elektriciteitsinstal-

latie omdat u jaren ervaring heeft met derge-

lijke bekabeling? Maak u geen zorgen! DOBISS 

domotica maakt uw bekabeling nog eenvoudi-

ger. Enerzijds brengt u alle lichtpunten en ver-

bruikers die u wenst te bedienen via domotica 

rechtstreeks naar de technische kast. Anderzijds 

maakt u een lus - eventueel per verdieping - met 

FTP-kabel om al uw drukknoppen en sensoren 

aan te sluiten. Een domoticainstallatie bespaart 

u tijd door vereenvoudigde bekabeling!

Beproefde technologie

U rekent er uiteraard op dat uw huis op elk moment volledig beantwoordt aan 

uw wensen en gelijk heeft u! Om dit te kunnen verwezenlijken gebruiken de 

DOBISS modules onderling de CAN-bus technologie, een standaard afkomstig 

uit de automobielsector. Om uw bediening te configureren, wordt iedere druk-

knop uitgerust met een unieke chip. Dankzij deze manier van werken is ons 

systeem compatibel met elk merk drukknoppen en is iedere knop in te stellen 

met 2 functies naar keuze. Om bovendien optimale betrouwbaarheid te garan-

deren, is ons systeem opgebouwd uit verschillende autonome modules en niet 

afhankelijk van één centrale stuureenheid of computer!

uw installatie in een oogopslag

altijd het overzicht behouden

snel functies instellen voor drukknoppen

eenvoudig sferen instellen via drag and drop
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Meer info

www.dobiss.com

info@dobiss.com

+32 (0)54 31 92 50




