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Ett nytt sätt att leva
Tekniken inom elektriska system för byggnader har utvecklats enormt under de senaste 15 åren. 
Vi på Dimintell känner väl till dagens krav, och samarbetar med Domintell som utvecklar och tillverkar
moderna system för att möta dagens och framtidens miljömedvetande som förenas med ett modernt
boende vad gäller ekonomi, komfort och säkerhet. 

Man talar om ”evolutionselektricitet” eller som det mer vardagligt kallas hemautomation. 

Elinstallationen kan med vårt system växa med tiden. Du bestämmer själv hur Din bostad utrustas och
uppgraderas efter Dina önskemål när det gäller säkerhet, bekvämlighet och ekonomi, samtidigt
anpassar Du enkelt systemet efter gällande miljökrav. Från och med idag ska Du tänka på
morgondagen. Du tar hand om Ditt eget välbefinnande samtidigt som Du är miljömedveten.

Hemautomation
Hemautomation kan beskrivas som ett aktivt sätt att styra all elektricitet i hemmet, för att förbättra
livskvalitén och välbefinnandet för de boende. Hemautomation är inte längre en lyx, utan ett enkelt
styrverktyg för daglig praktisk användning. Alla funktioner i hemmet kan styras: belysning,
hushållsutrustning, klimat, larm, markiser etc. – allt kan fjärrstyras. Detta innebär både ökad säkerhet
och minskad energiförbrukning. Med hemautomation ligger välbefinnandet inom räckhåll, idag och
för framtiden. Ditt sätt att hushålla med energin är ett bidrag till att begränsa växthuseffekten.

INLEDNING
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Säkerhet
Med Domintells system kan Du förebygga inbrott genom att simulera att någon är hemma. Systemet
kan lagra Dina vanor i bostaden – när Du sätter på och stänger av lampor, radio, TV etc. och återskapar
om så önskas, ett mönster, när Du är borta. Detta är ofta tillräckligt för att motverka att obehöriga tar
sig in i bostaden. Om det behövs, går larmet igång och det finns fler möjligheter att avskräcka
inkräktaren: all belysning kan tändas, markiserna fällas ut etc. Domintells system gör det möjligt att
enkelt skapa alla typer av atmosfärer/scenarier.

Säkerheten börjar med att Du kan försäkra Dig om att allt är avstängt när Du går hemifrån 
(till exempel strykjärn, kaffekokare och spis).

Säkerhet innebär också att Du varnas vid eventuellt vattenläckage eller eldsvåda. Du kan låta larmet
gå direkt till både Dig och larmcentral. En väl placerad sensor varnar via GSM om det uppstår något fel.

Biologiskt kompatibel – i fas med människan
Vi lever ständigt omgivna av elektricitet och i en bostad är vi extra utsatta. I sovrummet till exempel
avger klockradion, strömbrytaren och sänglampan vid huvudkudden, elektriska fält.

Lösningen är att stänga av strömmen, vilket inte är så enkelt med traditionella elsystem. Med
Domintells system sätts all ström av/på genom en instrument-panel. Med en knapptryckning kan Du
släcka allt i huset innan Du går till sängs. 

Alltså – Du får ett slut på överexponering av elektriska och elektromagnetiska fält.

Komfort
Det finns många sätt att förbättra Din komfort och Dina idéer kan lätt förverkligas med Domintells
system. Javisst, till och med bastun och kaffebryggaren kan sättas på automatiskt. Du kan också
värma upp exempelvis badrummet vid en viss tidpunkt.

Tänk vad praktiskt att kunna styra önskad belysning (bordslampor, trädgårdsbelysnings etc.) med
fjärrstyrning.

När Du har gäster kan rätt stämning skapas med hjälp av en åtgärd – varje lampa i rummet ställs in
på rätt ljusintensitet.

Belysningen tänds gradvis om så önskas, till exempel på morgonen så att Du får ett milt
uppvaknande, eller på natten.

Några exempel:
� Dimmer kan installeras för varje rum.

� En timer kan styra fläkten i badrummet.

� Vattenspridaren i trädgården kan automatiseras.

� Mediaspelaren kan sättas på och ställas in, i vilket rum Du vill.

� Äldre kan känna trygghet av larm eller övervakningsmekanism.

� En valfri händelse kan Du få att påverka vilken apparat Du önskar.

Domintel ls  system betyder  välbef innande i  hemmet



Tekniskt sett är principen enkel: Styrsystemets komponenter (tryckknappar, reläer etc.) drivs med
låg spänning (12 Volt) och strömkablarna (230 Volt) förser all elektrisk utrustning; vitvaror,
uppvärmning, belysning, automatiska markiser, vägguttag, hifi-anläggning etc.

Från styrmodulen kan Du skicka valfritt kommando till den elektriska utrustningen (till exempel höja
markiserna automatiskt via en enkel tryckknapp eller ljussensor).

Du kan styra alla funktioner Du önskar i huset, från vilken plats i huset Du vill och till och med
via GSM eller telefon.

ENERGIBESPARANDE
Principen är enkel: Var miljömedveten, slösa inte med elen – det är dyrt och onödigt att utsätta sig
för elektriska fält.

Man ser lika bra om ljusnivån dras ner till 90 % av lampornas
kapacitet, men man gör en besparing på 10 % av elkostnaden
och förlänger livslängden på lampan. Du kan helt enkelt undvika
att lampor lyser utan nytta. 

Värmesystemet optimeras. Varje rum styrs efter Dina önskemål,
vid rätt tid och rätt temperatur.

Om Du har el till lågpris. Tänk på att värmelagrande utrustning
kan anslutas till nattmätaren. Vatten som värms på natten kan
vara upp till 50 % billigare.

Kör tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin till nattaxa med
automatik.

Alla dessa driftmöjligheter hjälper Dig att spara; pengar och miljö.

HJÄLP FÖR RÖRELSEHINDRADE
För personer som har svårt att förflytta sig i hemmet är det mycket viktigt att kunna fjärrstyra allt i
omgivningen, antingen via infrarött ljus, radiofrekvenser eller PC/dator.

Domintells system kan anpassas till olika hjälpmedel för handikappade med liknande eller samma
gränssnitt. 

Det blir möjligt för att få full kontroll över huset.

DRIFTPRINCIP
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LEDNINGSDRAGNING FÖR INSTALLATIONEN
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Bussledningen RS 485 länkar ihop alla ingångs- och utgångsmoduler. Modulerna kan ligga var som
helst på ledningen, som transporterar data och lågspänningsström och driver elektroniken i de olika
modulerna.

Domintells kabel rekommenderas, men om en annan kabel används måste den uppfylla följande
specifikationer:

Ett par, tvinnat eller ej (strömförsörjning), 1 mm2, maximal resistens 35 Ohm/km.

Ett tvinnat par (data) 0,8 mm2, med maximal resistens 75 Ohm/km, karakteristisk impedans 
100 Ohm, ömsesidig kapacitans maximalt 48 pF, dämpning vid 1 MHz maximalt 2,1 dB.

Samtliga moduler är försedda med snabbkopplingar för snabb anslutning och byte av modul.

Nätanslutningskablarna till och från utgångsmodulerna installeras i enlighet med allmänna elektriska
principer och standarder. Två-poliga tryckknappar används alltid. Titta gärna på de tekniska
diagrammen och ledningsdragningsdiagrammen som beskrivs i datablad för de olika modulerna.

IngångsmodulerUtgångsmoduler

Modul för
utgångs-
reläer

Omkopplare IngångsmodulStrömkälla Master Tryckknappar

PC/dator 500 W 1000 W 0–10 V

Dimmer-
modul

LCD-skärm Temperatur-
modul Temperatur-

sensor
Pekskärm

Markis-
modul

Omkopplare Lågspänning Lysdiodmodul

Ljusdetektor Rörelse-
detektor

Dörrkontakt Anemometer

Gränssnitt
RS232

IR-fjärrkontroll Modemgräns
snitt

GSM-
gränssnitt

DCF-klocka

Modul med
styrenhet

Audiosystem
för flera rum

Infraröd
sändare

Grafiskt
gränssnitt



PRODUKTÖVERSIKT
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DQG01 MASTER S. 7
DALI01 STRÖMFÖRSÖRJNING S. 7
DBIR01 UTGÅNGSKORT MED 8 TVÅ-POLIGA RELÄER S. 7
DIM01 DIMMERSTYRMODUL S. 8
DD500 DD1000 DIMMERMODULER 500-1000 WATT S. 8
DD10V STYRMODUL 0–10 VOLT S. 9
DTRV01 STYRENHET FÖR 1–4 MOTORSTYRDA MARKISER S. 9
DTRVBT01 STYRENHET FÖR LÅGSPÄNNINGSMOTOR/MARKIS S. 10
DTRP01 STYRENHET FÖR MARKISMODUL SNABBSTRÖMBRYTARE S. 10
DTRP02 STYRENHET FÖR LÅGSPÄNNINGS DC-MOTORER S. 10
TL2001 TVÅPOLIG MARKISMODUL S. 10
TL1001 TVÅPOLIG MARKISMODUL S. 11
DISM04/08 MODULER FÖR 4 OCH 8 INGÅNGAR S. 11
DPBU01/02/04/06 TRYCKKNAPPSMODULER S. 11
DPBTLCD-01/02 GRAFISK TRYCKKNAPP/MINIPEKSKÄRM S. 12
DTSC03 PEKSKÄRM MED FÄRG S. 13
DTEM01 TEMPERATUR-MODUL S. 13
DTEM02 TERMOSTAT-MODUL S. 13
DGSM01 GSM-KOMMUNIKATIONSMODUL S. 14
DCDI02 DESIGNFJÄRRKONTROLL MED INFRARÖTT LJUS S. 14
DTDIR03 IR SENSOR MED INTEGRERAD AVKODARE S. 14
DTMOV03 INTEGRERAD RÖRELSEDETEKTOR S. 15
DDIR01 MODUL FÖR INFRARÖD AVKODNING S. 15
DLED01 MODUL MED 4 UTGÅNGS-LYSDIODER S. 15
DHUB01 BUSSLINJEFÖRSTÄRKARE S. 16
GRAFINT01 USB-GRÄNSSNITT – GRAFIK S. 16
DIREMIT01 IR-sändare S. 16
DAMPLI01 AUDIOSYSTEM FÖR FLERA RUM S. 17
DCBU01 BUSSKABEL S. 18
DCBUT02 BUSSKABEL MED SLANG 100 M/RULLE S. 18
DC025/040 ANSLUTNINGS-KABEL, 25 RESP. 40 CM S. 18

MJUKVARA S. 19

Detta är ett urval av produkter/komponenter till systemt. 
Komplett förteckning och senaste info finns alltid på www.dimintell.se
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MASTERDGQG01

Centraldator som styr hela systemet, utrustad med modern styrprocessor.

En klocka i realtid är integrerad, för programmering av tidsfördröjningar 
och andra tidsrelaterade funktioner.

Det finns en direkt PC-anslutning till centralenheten via USB, dels för att
kunna visa ingångar och utgångar, och dels för programmering av alla
avancerade funktioner i systemet.

Intelligent närvarosimulering ingår också.

Egenskaper:
� Strömförsörjning: via bussledning.
� Förbrukning: 100 mA.
� Mått: Bredd; 105 mm (6 moduler).
� Monterad på DIN-skena.
� Bakgrundsbelyst LCD-skärm.
� Maximalt antal moduler som hanteras av Mastern: 600.
� USB-anslutning.
� Manuell programmering är möjlig (klocka etc.) med 4 tangenter.
� Bussanslutning via 4 x 1 mm2 snabbkopplingar.

STRÖMFÖRSÖRJNINGDALI01

Enhet som ger strömförsörjning till alla moduler anslutna till
bussledning. Modulen drivs med 230 VAC.

Det är nödvändigt att varje elektronisk enhet är ansluten till
strömkällan.

Strömförsörjningen möjliggör att 8 utgångskort ansluts.

Egenskaper:
� Nätspänning: 230 VAC.
� Utgångsspänning: 12 VDC
� Utgångsström: 2,5 A.
� Mått: Bredd; 105 mm (6 moduler).
� Monterad på DIN-skena.
� Temperatur vid drift: -10 °C till 50 °C.
� Bussanslutning via 4 x 1 mm2 snabbkopplingar.

UTGÅNGSKORT MED 8 TVÅPOLIGA RELÄERDBIR01

Utgångskort som styr 8 tvåpoliga reläer à 250 V/8 A. Kortet är försett
med en mikroomkopplare för möjligheten att välja reläer som kan
styras via en omkopplare utan att gå via Mastern. 
Anslutning av bussledning sker via en snabbkoppling på 
4 x 4 x 1 mm2.
Modulen är också försedd med lysdioder som visar status för alla reläer.
Strömanslutningen sker via opluggade kontakter med skruvanslutningar
för 2 x 1,5 mm2 eller 1 x 2,5 mm2.

Egenskaper:
� Nätspänning: 230 VAC.
� Förbrukning: 400 mA/kort (alla utgångar är aktiverade).
� Mått: Bredd; 160 mm (9 moduler).
� Antal utgångar: 8 x 250 VAC/8 A.
� 4 olika strömkällor möjliga.
� Opluggad kontakt.
� Maxström/kort: se diagrammet i bilagan.
� Temperatur vid drift: -10 °C till 50 °C.
� Bussanslutning via 4 x 1 mm2 snabbkopplingar.
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DDIM01

Utgångskort som styr 1 till 8 dimmers med 500 eller 1000 Watt, 
eller modul 0–10 Volt, 1–10 Volt.

Dimmern gör det möjligt att skapa vilken typ av belysningsalternativ som helst.

Ljusnivåerna definieras av mjukvaran och användaren kan genom en 
enkel knapptryckning återskapa valfri ljusmiljö.

En konventionell dimmerfunktion är också möjlig. Med en enkel knapptryckning
aktiveras dimmern. Med lång tryckning ljusregleras dimmern och med en kort
stängs den av.

Egenskaper:
� Nätspänning: 230 VAC.
� Strömförbrukning: 150 mA/kort.
� Mått: Bredd; 70 mm (4 moduler).
� Antal utgångar: 8 stycken.
� Temperatur vid drift: -10 °C till 50 °C.
� Bussanslutning via 4 x 1 mm2 snabbkopplingar.

DIMMERSTYRMODUL

Egenskaper:
� Nätspänning: 230 VAC.
� Mått: 52,5 mm (3 moduler).
� Utgångström: 750 W.
� Monterad på DIN-skena.
� Temperatur vid drift: -10 °C till 50 °C.
� Anslutning till DDIM01 med medföljande kabel.

DD-750
Dimmermodul 750 Watt med snabbkoppling till DDIM01-kortet. DD-750 kan
driva alla typer av belastningar, glödljusr, 230 Volt halogenlampor,
transformatorer konventionella såväl som elektroniska.

Egenskaper:
� Nätspänning: 230 VAC.
� Mått: 35 mm 500 W (2 moduler).
� Opluggad kontakt.
� Monterad på DIN-skena.
� Temperatur vid drift: -10 °C till 50 °C.
� Anslutning till DDIM01 med medföljande kabel.

DD-500
Dimmermodul 500 Watt med snabbkoppling till DDIM01-kortet. DD-500
kan driva alla typer av belastningar, glödljusr, 230 Volt halogenlampor,
transformatorer konventionella såväl som elektroniska.

Egenskaper:
� Nätspänning: 230 VAC.
� Mått: Bredd; 70 mm (4 moduler).
� Utgångström: 750 W.
� Monterad på DIN-skena.
� Temperatur vid drift: -10 °C till 50 °C.
� Anslutning till DDIM01 med medföljande kabel.

DD-1000
Dimmermodul 1000 Watt med snabbkoppling till DDIM01-kortet. DD-1000
kan driva alla typer av belastningar, glödljus, 230 Volt halogenlampor,
transformatorer etc.

DIMMERMODULER
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0-10V MODUL

Egenskaper:
� Nätspänning: 230 VAC.
� Mått: Bredd; 35 mm 0–10 V – 1–10 V (2 moduler).
� Opluggad kontakt.
� Monterad på DIN-skena.
� Temperatur vid drift: -10 °C till 50 °C.
� Anslutning till DDIM01 med medföljande kabel.

DD10V
Styrmodul för 0–10 V eller 1–10 V motorstyrning samt elektronisk tänddon.

STYRENHET FÖR 1–4 MOTORSTYRDA MARKISERDTRV01

Egenskaper:

Styrkort med 1 till 4 utgångar via 3 kanaler. För styrning av jalusier,
markiser, motorer, ventiler etc. Består av 8 stycken 250 V/8 A-reläer.

Kan anslutas till 2 tryckknappar för manuell styrning av reläer.

Anslutning av bussledning sker via en snabbkoppling på 4 x 4 x 1 mm2.

Modulen är också försedd med lysdioder som visar status för indikering.

Strömanslutningen sker via opluggade kontakter med skruvanslutningar

för 2 x 1,5 mm2 eller 1 x 2,5 mm2.

� Nätspänning: 230 VAC.
� Förbrukning: 400 mA/kort 

(alla utgångar är aktiverade).
� Mått: Bredd; 160 mm (9 moduler).
� Antal utgångar: 8 x 250 VAC/8 A.
� 4 olika strömkällor möjliga.

� Opluggad kontakt.
� Maxström/kort: se diagrammet i 

bilagan.
� Temperatur vid drift: -10 °C till 50 °C.
� Bussanslutning via 4 x 1 mm2

snabbkopplingar.

Typ av konfiguration
� UPP
� NER

� KONTINUERLIGT UPP
� KONTINUERLIGT NER
� MARKISFUNKTION

Exempel på funktioner som styrs av en knapptryckning för att öppna eller stänga.

Markisfunktion: Tryckknapparna för styrning kan användas i två driftlägen (kort och lång tryckning). 
Knapparna kan parallellkopplas.

Med en kort knapptryckning höjs eller sänks markisen med en speciell tidsfördröjning.
Med en kort knapptryckning höjs markisen, med en andra kort knapptryckning stannar den och med en tredje kort
knapptryckning startar den igen i motsatt riktning.

Med en lång knapptryckning höjs eller sänks markisen med kontinuerlig funktion.
Med en lång knapptryckning höjs markisen kontinuerligt. När knappen släpps stannar markisen.
Med en andra lång knapptryckning sänks markisen kontinuerligt och stannar när knappen släpps.

Exempel på drift med två knappar för kontinuerlig öppning och stängning med tidsfördröjning.

UPP-funktion: 
Med en kort knapptryckning höjs markisen under en period som bestäms av tidsfördröjningen. När knappen trycks in igen
stannar markisen. Med en tredje knapptryckning höjs markisen igen under en period som bestäms av tidsfördröjningen.
Om värdet är inställt på noll finns ingen tidsfördröjning.

NER-funktion: 
Samma som för UPP-funktionen, men sänker markisen istället.

KONTINUERLIG UPP-funktion:
Med en kort knapptryckning höjs markisen under en period som bestäms av tidsfördröjningen, och med en lång rör sig
markisen kontinuerligt, vilket innebär att markisen stannar när knappen släpps.

KONTINUERLIG NER-funktion 
Samma funktion som ovan, men sänker markisen istället.

TILLGÄNGLIGA FUNKTIONER FÖR DTRV01-KORTET:
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STYRENHET FÖR LÅGSPÄNNINGSMOTOR/MARKIS DTRVBT01

Egenskaper:

Styrkort för 1 utgång, som styr jalusier, markiser, motorer, ventiler
etc. med lågspänning från 12–24 V.

� Strömförsörjning DC mellan 12 VAC och 24 VAC beroende på 
belastning och spänning i motorn.

� Antal utgångar: 1.
� Mått: DIN-skena L35 (2 moduler).
� Förbrukning: 65 mA.
� Temperatur vid drift: -10 °C till 50 °C.
� Bussanslutning via snabbkoppling.

STYRENHET FÖR MARKISMODULERDTRP01

Egenskaper:

Utgångskort som styr 1 till 4 snabbströmbrytare.
För närvarande reserverade för anslutning av snabbströmbrytare
som marknadsförs av vårt företag. Flera kort kan anslutas.

� Strömförsörjning: via bussledning.
� Mått: 35 mm (2 moduler).
� Antal snabbströmbrytare: 4/kort.
� Förbrukning: 500 mA vid aktivering.
� Typ av snabbströmbrytare: Merlin Gerin med reserv.
� Temperatur vid drift: -10 °C till 50 °C.
� Bussanslutning via 4 x 1 mm2 snabbkopplingar.

STYRENHET FÖR LÅGSPÄNNINGS DC-MOTORERDTRP02

Egenskaper:

Utgångskort som styr 2 x 2 inverterade snabbströmbrytare för DC-
lågspänningsmotorer med hög belastning.

� Mått: Bredd; 35 mm (2 moduler) DIN-skena.
� Anslutning: 2 x 2 snabbströmbrytare TL1001.
� Förbrukning: 100 mA vid tillslag, 1,2 A/snabbströmbrytare.
� Temperatur vid drift: -10 °C till 50 °C.
� Bussanslutning via snabbkoppling.

TVÅPOLIG MARKISMODULTL2001

Egenskaper:

Tvåpoligt mekaniskt relä som styrs via DTRV01-modulen.
Manuell styrning på framsidan med reglage O–I.

� 12–230 V.
� Max belastning: 2 x 16 A.
� Storlek: Bredd; 1,5 modul.
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TVÅPOLIG MARKISMODULTL1001

Egenskaper:

Mekaniska snabbströmbrytare som används i par för styrning av motorer i
två riktningar.

Manuell styrning på framsidan med reglage O–I.

Motorns första fas för den första rotationsriktningen är ansluten till den
första snabbströmbrytaren i paret och den andra fasen till den andra
snabbströmbrytaren. 

� 12–230 V.
� Maximal belastning: 2 x 16 Ampere.
� Storlek: Bredd; 1,5 modul.

INGÅNGSMODULDISM04 och DISM08

Egenskaper:

TRYCKKNAPPARDPBU/DPBT01-06

Egenskaper:

Tryckknappar med startindikering.

Det finns 4 typer av tryckknappar, 1, 2, 4 och 6 tryckknappar med
lysdioder. Anslutning av bussledning sker via en snabbkoppling på 4 x
4 x 1 mm2 .

Kanten runt knapparna ändras från blått till rött beroende på utgångs-
status.

� Strömförsörjning: via bussledning.
� Mått:

1 tryckknapp: förbrukning 20 mA.
2 tryckknappar: förbrukning 30 mA.
4 tryckknappar: förbrukning 50 mA.
6 tryckknappar: förbrukning 70 mA.

� LED rött/blått ingår.
� Direktanslutning till bussledning.
� Temperatur vid drift: -10 °C till 50 °C.
� Bussanslutning via 4 x 1 mm2 snabbkopplingar.

Kommunikationsmodul.

Med den här modulen kan direktanslutningar göras med 1 till 4 knappar
(DISM04), 1 till 8 knappar (DISM08) eller valfria andra givare, detektorer
etc. Varje DISM har en fysisk adress (modulens unika id-nummer) som gör
att den kan identifieras av Mastern.

Anslutning av bussledning sker via en snabbkoppling på 4 x 4 x 1 mm2.

DISM kan dras i en bussledning eller i en stjärna.

� Strömförsörjning: via bussledning.
� Mått: 46 x 28 x 15 mm.
� Max anslutningar: 4 eller 8 tryckknappar.
� Förbrukning: 10 mA.
� Typ av kabel mellan ISM och tryckknappar eller liknande
� Temperatur vid drift: -10 °C till 50 °C.
� Bussanslutning via 4 x 1 mm2 snabbkopplingar.
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GRAFISK TRYCKKNAPP / MINIPEKSKÄRMDPBTLCD – 01/02

Egenskaper:

Unik tryckknappslösning – där du kan definiera upp 1 – 6 egna
knappar / funktioner – med valfri grafik, text och funktion !
Ersätter traditionella tryckknappar – och ger maximal flexibiltet och
tydlighet när det gäller
Även skärmsläckarfunktion med valfria bilder – eller klocka.
Modell 01 : 1-6 knappstyrningar samt musik/radioval
Modell 02 : Som 01 – men också med integrerad rumsgivare och
temperaturstyrning !

� Skärmens storlek :  2,2 tum
� Monteras i standard apparatdosa (60 mm)
� Storlek, inkl ram (b x h) : 94 x 80 mm
� Strömförbrukning 80 mA

Exempel på grafisk tryckknapp / minipekskärm och 
traditionella tryckknappar i olika utföranden samt 
färgerna Ljusgrå, Mörkgrå och Vit.
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Egenskaper:

Bakgrundsbelyst pekskärm för visning och styrning av valfria funktioner samt
inställning av vissa funktioner (temperaturer, klockor etc.).
Den innehåller också en temperatursensor och en 32-kanals infraröd
mottagare.
Med den här skärmen är flera funktioner möjliga:
– Visa status hos utgångar via en serie av ikoner som finns 
integrerade i minnet.
– Skicka och ta emot sms.
– Hantera temperatursensorerna.
– Styra alla delar av installationen.

� Strömförsörjning: via bussledning.
� Bakgrundsbelysning: CCFL.
� Upplösning: VGA 320 x 240.
� MONOKROM.
� Förbrukning: 320 mA.
� Mått: 190 x 135 mm.

� Temperatur vid drift: 5 °C till 40 °C.
� Bussanslutning via 4 x 1 mm2

snabbkopplingar.
� Monterad i en instrumentlåda
DTSCBOX.

TEMPERATUR-MODULDTEM01

PEKSKÄRMDTSC03

Egenskaper:
� Strömförsörjning: via bussledning.
� Mått: 46 x 28 x 15 mm.
� Arbetsområde: +5 °C till 40 °C.
� Upplösning: 0,1 °C.

� Förbrukning: 10 mA.
� Temperatur vid drift: -10 °C till 50 °C.
� Bussanslutning via 4 x 1 mm2 snabbkopplingar.

TERMOSTAT-MODUL

Egenskaper:

Modul för mätning och styrning av temperaturer.

Aktiverar utgångar vid en förinställd temperatur, med möjlighet att
ändra inställt värde via 2 knappar på modulen.

Tre driftlägen: 

Automatiskt läge: parametrarna som har registrerats i PC:n/datorn
används. 

Manuellt läge: när instölt värde ändras med hjälp av knapparna på
modulen. 

Frånvaroläge: en förinställd temperatur som bestäms via PC:n/datorn
används för alla sensorer.

� Strömförsörjning: via bussledning.
� Mått: 44 x 66 mm.
� Skärm: bakgrundsbelyst, 2 rader med 16 tecken.
� Montering avsedd för 3 Bticino-moduler.
� Arbetsområde: +5 °C till 40 °C.

� Upplösning: 0,1 °C.
� Förbrukning: 50 mA.
� Temperatur vid drift: -10 °C till 50 °C.
� Bussanslutning via 4 x 1 mm2 snabbkopplingar.

Modul för temperaturmätning.
Aktiverar utgångar vid en förinställd temperatur.

Temperatursensor för modul DTEM01.

DSTE01

DTEM02



GSM-KOMMUNIKATIONSMODULDGSM01

Egenskaper:

Kommunikationsmodul som gör det möjligt att utföra åtgärder i systemet och
ta emot meddelanden från installationen. Informationen skickas och tas emot
via sms.

En säkerhetskod och inkommande telefonanslutningar känns igen för att
säkerställa kommunikation. Ett integrerat batteri gör det möjligt att sända
larmmeddelanden vid vilken tidpunkt som helst.

� Förbrukning: 100 mA
� Möjlighet att skicka meddelanden till 20 telefonnummer.
� Åtkomst via SIM-kort.
� Lysdioder som anger laddning och mottagning.

14 kanalers fjärrkontroll med infrarött ljus.

Kanten runt tangenterna lyser blått när de trycks ner.
Hölje i solid aluminium.
Drivs med två AAA-batterier.

DESIGNFJÄRRKONTROLL MED INFRARÖTT LJUSDTDI02

IR-SENSOR MED INTEGRERAD AVKODAREDTDIR03

Egenskaper:

Avkodningsmodulen och sensorn är integrerade för avkodning 
av 32 kanaler.

� Monterad i en tvåmoduls Bticino-modul.
� Strömförsörjningen sker via bussledning.
� Bussanslutning via 4 x 1 mm2 snabbkopplingar.
� Temperatur vid drift: -10 °C till 50 °C.
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MODUL MED INTEGRERAD RÖRELSEDETEKTORDTMOV03

Egenskaper:
� Strömförsörjning: bussledning.
� Förbrukning: 25 mA.
� Bussanslutning via 4 x 1 mm2

snabbkopplingar.

� Vinkel vid användning: +/- 100° 
horisontell, +/- 80° vertikal.

� Räckvidd: upp till 6 m.
� Montage: Vägg/tak.

PIR-rörelsedetektor.
Integrerat gränssnitt mot bussledning.
Känsligheten regleras med programvaran.

MODUL FÖR INFRARÖD AVKODNING

Egenskaper:

Modul för avkodning av information från DCIR01-sensorn. Den
här modulen ansluts via bussledning utan någon annan
strömkälla. Modulen avkodar 32 kontrollkanaler.

Infraröd sensor som tar emot signalen via en IR-
fjärrkontroll av vårt fabrikat eller en universell IR-
kontroll.

� Strömförsörjning: via bussledning.
� Mått: 46 x 28 x 15 mm.
� Antal kanaler per modul: 8.

� Förbrukning: 10 mA.
� Temperatur vid drift: -10 °C till 50 °C.
� Bussanslutning via 4 x 1 mm2 snabbkopplingar.

DCIR01

DDIR01

MODUL MED 4 UTGÅNGS-LYSDIODERDLED01

Egenskaper:

Modul för anslutning av 4 lysdiod-
indikeringar.

Lysdioderna kan programmeras efter
förbrukarens status eller vara tända
permanent.

� Strömförsörjningen sker via bussledning.
� Mått: 46 x 28 x 15 mm.
� Max anslutningar: 4 lysdioder.

� Förbrukning: 50 mA.
� Temperatur vid drift: -10 °C till 50 °C.
� Bussanslutning via 4 x 1 mm2 snabbkopplingar.
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BUSSLINJEFÖRSTÄRKAREDHUB01

Egenskaper:

Har som funktion att förstärka signalerna från bussledning på mycket långa
(över 800 meter), hårt belastade linjer eller vid anslutning av extra kablar.
Med några DHUB kan installationer på 3000 meter kabel göras. Max antal kort
för ett system är 2000.

� Strömförsörjning: bussledning.
� Förbrukning: 40 mA.

� Mått: 17 x 35 x 58 mm.

MODUL MED GRAFISKT GRÄNSSNITT OCH GRAFISK PROGRAMVARADGRAFINT01

Egenskaper:

Den här modulen sammankopplar en PC programmerad med grafisk
programvara från Domintell med en Domintell-anslutning via en USB-
anslutning.

Programvaran gör det möjligt att styra och läsa av hela installationen.
Grafiken på skärmen väljer användaren genom att importera ikoner.

� Anslutning:
– till bussledning via RJ 45-anslutning.
– till PC/dator via USB-anslutning.
� Förbrukning: 30 mA.
� Mått: 65 x 65 x 27 mm.

MODUL MED INFRARÖD SÄNDAREDIREMIT01

Egenskaper:

Med den här modulen styrs olika apparater (max 3 st.) försedda med
infraröd mottagare, till exempel TV, CD-/DVD-spelare och hifi-
anläggning.

Modulen fungerar även med olika typer av fjärrkontroller av andra
varumärken.

� Mått: 50 x 50 x 22 mm.
� Antal sändare: 3.
� Anslutning med RJ 45-kontakt till Domintells bussledning.
� Förbrukning: 30 mA.
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AUDIOSYSTEM FÖR FLERA RUMDAMPLI01

Egenskaper:

� Mått: 360 x 240 x 69 centimeter.
� 4 integrerade FM-tuners.
� Utgångström: 4 x 20 Watt stereo-RMS.
� Extra ingångar: 4.
� Extra utgångar: 4.
� Högtalarutgångar: 4 par.
� Anslutning till bussledning: via RJ 45-anslutning.
� Förbrukning: 30 mA på bussledning.
� Nätspänning: 230 VAC.

En audioförstärkare för flera zoner som gör det möjligt att använda flera
musikkällor (CD-spelare, MP3-spelare, kassettbandspelare etc.)
samtidigt på olika ställen i huset. Modulen är även försedd med fyra
FM-tuners för radiomottagning.

Genom enkla åtgärder i Domintell-systemets utrustning kan ni välja
den musikkälla som Du vill lyssna på och spela den var Du vill.

Med DAMPL101-modulen går det att ansluta upp till fyra olika,
oberoende musikkällor, som till exempel CD-/DVD-spelare, MP3-
spelare, kassettbandspelare och hifi-anläggning.

Varje källa ansluts till DAMPL101 via enkla cinch-ljudkablar.

Fyra stycken 8 Ohms högtalarpar kan anslutas till DAMPL101-modulen.
Volym och balans är oberoende och regleras för varje par.

Med DAMPL101-modulen går det att förstärka ljudet genom att ansluta
upp till fyra kraftfulla förstärkare på extra utgångar.

Tack vare fyra integrerade FM-tuners spelar DAMPL101-modulen Dina
favoritprogram, var Du än är i bostaden. Frekvenserna till Dina
favoritkanaler kan registreras i förväg för att förenkla användningen av
systemet.

Aktiveringen och spridningen av musikkällorna är möjlig från valfri
ingång i Domintell-systemet, via enkla knapptryckningar eller
skärmmoduler (pekskärmar eller LCD).



BUSSKABELDCBU01

Egenskaper:

Busskabeln innehåller fyra ledare av vilka två (svart och röd) är 0,75
mm2, för strömförsörjning till moduler på 12 VDC, och två (vit och
blå) är 0,5 mm2 (partvinnade) för data

� Strömförsörjningen sker via bussledning.
� 0,50 mm2 vita och blå trådar:

– elektrisk resistans mindre än 70 Ohm/km
– impedans 100 Ohm.
– kapacitans mindre än 48 pF/m.
– dämpning vid 1 MHz mindre än 2,1 dB.

� 0,75 mm2 svarta/röda trådar:
– elektrisk resistans mindre än 36

Ohm/km.
� Kabelns diameter: 7,5mm.
Installationen kan också utföras med
kategori 5/6-kablar av Domintell/
Dimintellutbildade installatörer. 

BUSSKABEL  MED SLANGDCBUT02

Praktisk busskabel med slang i 
100-metersrullar.

� Slangens ytterdiameter: 16 mm.

KABLAR FÖR ANSLUTNING MELLAN MODULERDC025/DC040

Busskabel tillverkad i längder på 25 och 40 cm
för anslutning mellan moduler i
kopplingsboxar/elcentral.
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KONFIGURATIONSPROGRAM

Konfigurationsprogrammet medföljer varje DQGQ01-Master.
Med hjälp av det konfigureras Domintells system. Funktionen har specialkonstruerats för att
säkerställa optimalt snabb och enkel programmering, samtidigt som de i stort sett obegränsade 
möjligheterna hos systemet har bibehållits.

1. Principer för driften
När ledningarna har dragits klart ansluts konfigurationsdatorn till DGQG01-mastern via en USB-
anslutning. Programvaran som medföljer varje Master installeras på PC/dator. Systemet scannas och alla
befintliga moduler identifieras med sitt unika id-nummer. De sorteras automatiskt i ingångs- och
utgångsmoduler i två olika kolumner.

För att förenkla programmeringen kan enskilda
ingångs- och utgångspunkter döpas om.

Man kan även specificera konfigurationen för
bostaden och placera de olika punkterna med
valfria benämningar. Därefter kan den verkliga
konfigurationen påbörjas.

Länkar etableras genom att ”dra och släppa”
och villkor, tider, tidsfördröjningar etc. läggs till.

2. Möjligheterna
Programvaran gör det möjligt att konfigurera hanteringen av belysning, motorer (till exempel
markiser, persienner, dörrar), värme och luftkonditionering, samt integration mellan med olika system
som säkerhetssystem, AV-system och övervakningssystem etc.

När konfigurationen är klar kan 
PC:n/datorn kopplas bort och 
systemet fungera på egen hand.
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