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Nowy katalog jest dla nas, jak co roku, wyjątkową
okazją, aby podzielić się naszym entuzjazmem i
naszym zaangażowaniem, by służyć Ci lepiej.
Nie przegapimy tego spotkania, pierwszych
kroków w kierunku domu podłączonego, integracji
naszych form działalności w ramach TYDOM,
i oczywiście najważniejszej nowości w naszym
biznesie - nowego alarmu TYXAL+.
Nasze narzędzie przemysłowe, wyłącznie
francuskie, dostosowało się, aby lepiej Ci służyć,
nasza bliskość rośnie.
Chcemy być Twoim ekspertem w zakresie
sterowania energią i domowym komfortem,
pomóż nam, będąc z każdym dniem bardziej
wymagającym klientem, wystawiaj na próbę nasze
know-how, cała firma skierowana jest ku Tobie,
słucha Twojego głosu, aby lepiej spełniać Twoje
oczekiwania.
Nasza siła handlowa, za sprawą swego dynamizmu
i swej kompetencji towarzyszyć Ci będzie każdego
dnia, byśmy mogli wspólnie odnieść sukces.
Katalog ten jest tylko częścią naszego wiedzy,
nasi pracownicy i pracownice są blisko Ciebie,
stanowią największa naszą siłę, są zawsze dla
Ciebie dostępni.
Z poważaniem

Sterowanie
elementami
otwieranymi

Zarządzanie
ogrzewaniem

Indeks
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Delta Dore to niezależna firma
założona w 1970 roku przez
rodzinę Renault, głównego
akcjonariusza.
Firmą Delta Dore kierują
Marcel Torrents, Prezes
Zarządu i
Valérie Renault-Hoarau,
Dyrektor Generalna

Wypróbowana technologia
radiowa i ponad
10 milionów urządzeń
bezprzewodowych
zainstalowanych we
Francji oraz innych krajach

X3D

DELTA DORE
I TY

Delta Dore
w małym palcu

DELTA DORE
projektuje i produkuje
wszystkie urządzenia
we Francji z dwóch zakładach
produkcyjnych, obu z siedzibą
w Bretanii, Ille et Vilaine (35)

Rozwiązania dla wszystkich
typów budynków:
budownictwo indywidualne
lub zbiorowe, lokale
użytkowe, obiekty
użyteczności publicznej

8 filii

by Delta Dore

We francuskim Rennes
przed szeroką publicznością
i specjalistami otworzyło
swe podwoje Interaktywne
centrum, w którym można
doświadczyć na własnej skórze,
czym jest dom w sieci.

40 krajów partnerskich
820
pracownicy
najemni

Norwegia

Finlandia

Szwecja

Wielka Brytania
Belgia

Zakłady produkcyjne
posiadają certyfikat
ISO 14001 i
ISO 9001

mój d@m w sieci

Holandia
Francja
Hiszpania

Niemcy
Polska

Republika Czeska

Szwajcaria
Włochy
Chiny

Gwadelupa
Martynika

Filipiny

Singapur
La Réunion
Majotta
Mauritius
Madagaskar
Nowa
Kaledonia
Filie
Partnerzy
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Telefonicznie

nasze szkolenia

Od poniedziałku do piątku oraz w sobotę rano, jesteśmy do
Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje
pytania.
Nr telefonu: 12 296 35 84 / Faks: 12 296 35 85

Nasze szkolenia mają na celu pomóc Ci zrozumieć, rozwijać
Twoje umiejętności i zapoznać Cię z obowiązującymi
przepisami. W oparciu o odpowiednie technologie możesz
zaoferować swoim klientom instalacje idealnie dopasowane
do ich potrzeb.

Przez Internet

DELTA DORE
I TY

Nasze wartości,
być blisko klienta

zdobyć
jego zaufanie

45 lat
doświadczenia
robią różnicę

Znajdź wszystkie rozwiązania automatyki domowej na stronie
www.deltadore.com.
Zakład produkcji
nieustannie modernizowany, aby
zwiększać jego wydajność

Technologia Radio X3D
otwarta na partnerów

Wiele milionów
wyposażonych
klientów
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Odkryj wszystkie gamy
urządzeń Delta Dore,
na naszej stronie internetowej
www.deltadore.com

Szkolenia

Skontaktuj się z
nami w razie pytań!
DELTA DORE wspiera i oferuje różne moduły
szkoleniowe dla sektora termiki, bezpieczeństwa i
automatyzacji

MASZ PYTANIE? A MOŻE RADĘ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
BEZPŁATNA
POMOC
TELEFONICZNA

8

12 296 35 84

Możesz liczyć na dostosowaną do Ciebie pomoc
od Poniedziałku do Piątku, od 8:00 do 17:00.
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EKRANY &
DOM W SIECI

EKRANY I DOM W SIECI

Dom w sieci
Zabezpieczenie danych
Technologia radiowa
Różne możliwości
Rozwiązania TYDOM
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s. 26
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EKRANY &
DOM W SIECI

DOM W SIECI
Co to jest?
DOM W SIECI NIE JEST ZAREZERWOWANY DLA NAJBOGATSZYCH.

DOWÓD
KOSZTY POD KONTROLĄ
TO DOM, W KTÓRYM
ELEMENTY WYPOSAŻENIA KOMUNIKUJĄ SIĘ ZE SOBĄ:
AUTOMATYKA DOMOWA Z DOSTĘPEM ZDALNYM DO INFORMACJI
Każda aplikacja musi być dostępna dla wszystkich,
profesjonalistów, którzy ją instalują lub konsumentów,
którzy używają jej na co dzień. Zaproponuj swoim
klientom, aby w czasie rzeczywistym śledzili z Delta
Dore swoje systemy komfortu i zarządzania energią:
ogrzewanie, oświetlenie, elementy otwierane, zużycie,
bezpieczeństwa, to wszystko na smartfonie lub na
tablecie.
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Kalkulatory w dłoń. Automatyka domowa jest dostępna i
możesz udowadniać to z nami na co dzień!

UŻYTECZNE APLIKACJE

SPERSONALIZOWANE UŻYTKOWANIE

Sterowanie
ogrzewaniem,
alarmem,
oświetleniem,
elementami otwieranymi itp. Każde zainstalowane urządzenie
ułatwia codzienne życie Twoim klientom.

Twój klient steruje swymi urządzeniami przy pomocy zdjęć
pomieszczeń swojego domu.

URZĄDZENIA PROSTE W UŻYCIU

EWOLUCYJNOŚĆ

Instalacja radiowa upraszcza zakładanie, w nowych i
istniejących systemach, a nieograniczone możliwości ustawień
optymalizują Twój spędzony czas.

Potrzeby Twoich klientów zmieniają się, ich instalacja musi
za tym nadążyć. Kolejna zaleta technologii radiowej sprawia,
że każde nowe urządzenie radiowe staje się natychmiast
operacyjne w obrębie wcześniej założonej instalacji X3D
Delta Dore

KOMFORT

BEZPIECZEŃSTWO

Ogrzewanie, które włącza się w odpowiednim czasie, rolety,
które otwierają się i zamykają automatycznie, oświetlenie
sterowane zdalnie, jest wiele aplikacji, dzięki którym dom
Twojego klienta stanie się miejscem przyjemnym do życia.

Polega na godnym zaufania alarmie dla ochrony dóbr i osób
Polega również na zdalnym sterowaniu: cóż bardziej
uspokajającego od trzymania pod kontrolą wszystkich
aplikacji domowych, niezależnie od miejsca pobytu...

ZUŻYCIE ENERGII
POD KONTROLĄ

SPOKÓJ I OPANOWANIE

Automatyzacja niektórych funkcji przyczynią się do
oszczędności energii, zapobiegając zapominaniu Ponadto,
dzięki wyświetlaniu zużycia, użytkownik jest świadomy swoich
wydatków na energię i może podjąć odpowiednie działania.

Dla Was instalatorzy, mając pewność, że proponujemy produkt
godny zaufania, podlegający 5-letniej gwarancji.
Dla Twojego klienta, dzięki instalacji położonej zgodnie z
regułami sztuki.
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DOM W SIECI
Zabezpieczenie danych

CLOUD
Wiele systemów do działania potrzebuje stałego dostępu do sieci
internetowej Oznacza to, że wszystkie dane osobowe o naszych
nawykach są przechowywane i wędrują stale po internecie (to się
nazywa Cloud).
Istnieje ryzyko, że w przypadku problemów z połączeniem,
urządzenia przestaną działać. Inną niedogodnością jest to, że dane
osobowe mogą zostać udostępnione firmom, które mogą z nich
korzystać bez zezwolenia.

POŁĄCZENIE

CLOUD

BEZPIECZEŃSTWO

URZĄDZENIA

DELTA DORE TABLET

DOMOTYKA
APLIKACJA
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DANE

STEROWANIE

OCHRONNE

STEROWANIE

Z
DELTA DORE
DANE TWOICH
KLIENTÓW SĄ
CAŁKOWICIE
ZABEZPIECZONE

SMARTFON

Wszystkie dane klientów są przechowywane w domu, w
urządzeniach. To się nazywa „Home Cloud Delta Dore.” Stanowią
ich własność. Urządzenia mogą być oczywiście sterowane zdalnie
i w pełni bezpiecznie. Dodatkowo, z Delta Dore obsługa urządzeń
jest zawsze możliwa na miejscu, nawet w przypadku awarii ich
połączenia z Internetem. A wszystko to bez abonamentu

POMIESZCZENIE
MIESZKALNE
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TECHNOLOGIA RADIOWA
DELTA DORE

EKRANY &
DOM W SIECI

X3D

WARTO WIEDZIEĆ
BRAK FAL NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA!

LAT

Nadawanie jest punktowe i o bardzo niskiej mocy, co czyni ich
użycie nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt domowych.

Dzięki zaawansowanej technologii
radiowej, większość naszych urządzeń
może pochwalić się
10-letnim czasem pracy.

NIE MA RYZYKA ZAKŁÓCEŃ!
Częstotliwości radiowe używane przez Delta Dore (868 MHz),
chronią od zakłóceń i nie powodują zakłóceń z 4G, WIFI lub
GSM.

868 MHz

Niezawodność częstotliwości
radiowej 868 MHz minimalizuje
ryzyko zakłóceń.

>100 m

Duży zasięg 100 m w terenie
otwartym pomiędzy nadajnikiem i
odbiornikiem lub między
2 odbiornikami powiązanymi w
sieci siatkowanej.

Rolling
code
Zwiększanie pierwotnego zasięgu
dzięki powtarzaniu sygnału
radiowego na każdym odbiorniku
(siatkowanie).
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Transmisja cyfrowa zabezpieczona
dzięki funkcji rolling code.

Powrót informacji dla poleceń
dwukierunkowych.

me

mo

ry s

ave

Nadawanie
punktowe

Nadawanie
stałe

Nadawanie
stałe

1->5 mW

30 mW

600->2000 mW

Przechowuje w pamięci zdefiniowane parametry w przypadku
długotrwałego odcięcia zasilania.
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DOM W SIECI

TYDOM, automatyka domowa jest teraz stworzona dla
Ciebie

EKRANY &
DOM W SIECI

Na co czekasz,
żeby ułatwić życie
Twoim klientom?
Wybór między 3 mostkami w ofercie poniżej
100€ netto
Twój klient steruje swymi urządzeniami
bezpośrednio przy pomocy zdjęć pomieszczeń
swojego domu
Bez abonamentu
Wyposażenie zmienia się wraz z potrzebami
klientów
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EKRANY &
DOM W SIECI

Pomieszczenie mieszkalne
W SIECI

Dom główny GARSONIERA

Mieszkanie

Dom letniskowy

Główne miejsce zamieszkania

POMIESZCZENIE
MIESZKALNE
W SIECI
SPOKÓJ
NIEZAWODNOŚĆ
USTAWIENIA
INDYWIDUALNE
KOMFORT
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lokale komercyjne

EKRANY &
DOM W SIECI

Lokale użyteczności publicznej
W SIECI

URZĄD
Pomieszczenie szkoły MIEJSKI

SALA GIMtechniczne
sala wielofunkcyjna
NASTYCZNA WARSZTAT
gabinet lekarski
Biblioteka
Świetlica

sprzęt miejski

W KILKU
MIEJSCACH
OSZCZĘDNOŚCI
ROZWOJOWOŚĆ
POŁĄCZENIE
WSPÓŁDZIELENIE SIĘ
RYZYKIEM

22

23

EKRANY &
DOM W SIECI

WYPOSAŻENIE
W SIECI

Biura

Pomieszczenia
handlowe Pokoje hotelowe
sale konferencyjne

Kino domowe

DROBNY
HANDEL I
USŁUGI
DOSTĘPNOŚĆ
PROSTOTA
ERGONOMIA
CENTRALIZACJA
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BOX TYDOM

3 OFERTY
3 WYDAJNOŚCI

SCENARIUSZ

ELEMENTY OTWIERANE

ZUŻYCIE

TYDOM 1.0

TYDOM 1.0

TYDOM 2.0

EKRANY &
DOM W SIECI

BRAMA I
BRAMA GARAŻOWA

ALARM

OŚWIETLENIE

OGRZEWANIE

TYDOM 2.0

TYDOM 3.0

TYDOM 3.0

WZMOCNIONE BEZPIECZEŃSTWO
dzięki wbudowanemu nadajnikowi,
z pomocą GSM
MULTIMEDIA
Sterowanie TV, dźwiękiem,
wideodozorca multiprotokół KNX
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Aplikacja automatyki domowej dla połączonych
obiektów Delta Dore
TYDOM 1.0

ODKRYJ NASZE POŁĄCZONE ZESTAWY!
NOWOŚĆ

EKRANY &
DOM W SIECI

NOWOŚĆ

FUNKCJE

POŁĄCZONE ZESTAWY DO OGRZEWANIA

• Aplikacja TYDOM pozwala użyć smartfonu lub tabletu

do sterowania z domu lub zdalnie, takich systemów jak
ogrzewanie, rolety z napędem, oświetlenie, alarm itp.
• Aplikację można spersonalizować przy użyciu biblioteki ikon lub
bezpośrednio zdjęć pomieszczeń w domu
• Wiele możliwości:
- Zmieniać temperaturę w mieszkaniu (32 odbiorników
ogrzewania do rozdzielenia na 8 stref)

ZESTAW TYBOX 137 W SIECI
Programowanie na miejscu (TYBOX 137)
+ sterowanie zdalne (TYDOM 1.0)

ZESTAW TYBOX 5100 W SIECI
Sterowanie na miejscu (TYBOX 5100)
+ sterowanie zdalne (TYDOM 1.0)

• Zestaw zawierający 1 termostat programowalny TYBOX 137

• Zestaw zawierający 1 termostat temperatury otoczenia TYBOX

i 1 box TYDOM 1.0
• Zdalne sterowanie ogrzewaniem (Kocioł, Pompa ciepła) przy
pomocy aplikacji TYDOM, w trybie AUTO, przeciwdziałanie
zamarzaniu, Wyłączone
• Programowanie tygodniowe, na miejscu

- Sterować centralnie oświetleniem i tworzyć nastrój świetlny
(32 odbiorniki)
- Oddziaływać na ustawienie rolet z napędem i zasłon
(32 kanały)
- Pilotować i wyświetlać stan alarmu Tyxal+

5100 i 1 box TYDOM 1.0
• Zdalne sterowanie ogrzewaniem (kocioł, pompa ciepła) przy

pomocy aplikacji TYDOM, regulacja nastawy temperatury
• Powrót informacji pozwalający zdalnie sprawdzić temperaturę

otoczenia

- Sterować różnymi systemami automatyki (brama, brama
garażowa, napęd, zraszanie…) (32 kanały)
- Tworzyć do 16 scenariuszy, aby uprościć codzienne czynności
(np.: Wychodzę z domu wszystkie moje źródła światła gasną,
moje rolety opuszczają się, mój alarm jest włączony)

+

+

• Wyświetlanie szczegółowego zużycia w zależności od instalacji

(ogrzewanie, ciepła i zimna wody, gaz, podłącza energii
elektrycznej) i historię zużycia z podziałem na dzień / tydzień /
miesiąc / rok
• Informacja zwrotna o wykonywaniu najważniejszych poleceń
(Temperatura w domu, włączony alarm...)
• Zarządzanie wieloma miejscami: do 10 mostków automatyki
domowej sterowanych zdalnie

Nazwa
ZESTAW TYBOX 137 W SIECI

Nr kat.
6053046

Nazwa

Nr kat.

ZESTAW TYBOX 5100 W SIECI

6050625

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK
• Intuicyjne sterowanie dzięki trybowi zdjęć pomieszczeń w domu
• Rozwiązanie rozwojowe z ekosystemem połączonym Delta Dore
• Aplikacja darmowa, zabezpieczona i bez abonamentu

• Łatwe w instalacji: mostek IP podłączany bezpośrednio do

routera internetowego
• Komunikacja bezprzewodowa z całością kompatybilnych

urządzeń Delta Dore (TYBOX, CALYBOX, TYXIA, TYXAL)

POŁĄCZONY ZESTAW DO AUTOMATYKI
ZESTAW TYXIA 640 W SIECI
• Pakiet zawierający 5 mikro odbiorników TYXIA 4630,

DANE TECHNICZNE
• Elementy składowe zestawu:

• Sterowanie:

-1 puszka TYDOM 1.0
-1 przewód zasilania

-32 kanały sterowania oświetleniem i zmianami natężenia
oświetlenia

-1 przewód RJ45 do podłączenia routera internetowego

-16 kanałów scenariusza
-32 kanały rolet z napędem, markiz z napędem

• Zasilanie 230 V

1 wyłącznik nadajnika TYXIA 2330, 1 odbiornik lampy
dodatkowej TYXIA 6610 i 1 box TYDOM 1.0
• Centralizacja i sterowanie na odległość rolet z napędem
Podnoszenie / Opuszczanie, z poziomu wyłącznika z
nadajnikiem lub przy pomocy aplikacji TYDOM
• Sterowanie Wł./Wył. lampą wspomagającą, przy pomocy
wyłącznika lub aplikacji TYDOM

-32 kanały do sterowania automatyką
-32 odbiorniki ogrzewania

Nazwa
TYDOM 1.0
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Nr kat.
6700105

• Częstotliwość radiowa: 868 MHz
• Zasięg radiowy: do 300 metrów w terenie otwartym
• 14 wersji językowych
• Wymiary: wys. 90 x szer. 162 x wys. 48 mm
• Aplikacja do ściągnięcia na Android 2.3.3 i IOS 5.1

Nazwa
ZESTAW TYXIA 640 W SIECI

x5

+

Nr kat.
6351394
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Aplikacja automatyki domowej dla alarmu i
połączonych obiektów Delta Dore
TYDOM 2.0

FUNKCJE

DANE TECHNICZNE

• Funkcje wideo (z wideo czujnikiem i centralą alarmową):

• Zasilanie 230 V
• Zasilanie zabezpieczone baterią litową (w zestawie)
• Żywotność baterii: 10 lat
• Komunikacja zabezpieczona 3G
• 14 zapisanych wersji językowych
• Sterowanie:

- Pozbywanie się wątpliwości poprzez podgląd wideo w
przypadku włamania
- Możliwość zdalnego podglądu domu na żądanie
- Powiadomienia głosowe lub SMS w przypadku włamania,
zagrożenia pożarowego itp.

EKRANY &
DOM W SIECI

NOWOŚĆ

-32 kanały sterowania oświetleniem i zmianami natężenia
oświetlenia

• Wysyłanie wiadomości SMS przy Wł./Wył. systemu

(opcjonalne)
- Konfiguracja do 6 powiadamianych numerów

-16 kanałów scenariusza

- Pozbywanie się wątpliwości w systemie audio i funkcja
domofonu

-32 kanały rolet z napędem, markiz z napędem

- Sterowanie i podgląd stanu alarmu

-32 odbiorniki ogrzewania

• Z aplikacji TYDOM na smartfony i tablety:

- Sterowanie z domu lub zdalne wszystkimi urządzeniami:
alarmem, ogrzewaniem, oświetleniem, roletami, automatyką
i scenariuszami
- Szczegółowe wyświetlanie zużycia energii (prąd, gaz, woda
itd.), przy pomocy urządzenia gamy RT2012, w kWh lub w
euro
- Informacja zwrotna o stanie wykonania poleceń (temperatura
pomieszczenia, oświetlenie itp.)

-32 kanały do sterowania automatyką
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

przestrzeni
• Zabezpieczenie własne przed otwarciem i wyrwaniem
• Stopień ochrony: IP 30-IK 06
• Wymiary: wys. 165 x szer. 205 x gł. 45 mm
• Aplikacja do ściągnięcia na Android 2.3.3 i IOS 6

- Możliwość personalizacji dzięki bibliotece ikon i zdjęciom
wnętrz
- Zarządzanie maksymalnie 10 miejscami (mieszkania, domy
letniskowe, sklepy itp.) )

POMYŚL O TYM!
Zestaw nadajnik automatyki domowej TYDOM 2.0 z wideo
czujnikiem ruchu z podwójną soczewką (szczegóły na s. 47)

UŻYTKOWNIK
• Pozbywanie się wątpliwości poprzez podgląd wideo i nadzór

zdalny
• Tworzenie kopii zapasowej systemu w przypadku odcięcia

INSTALATOR
• Karta SIM dostarczana z TYDOM 2.0 (w ramach abonamentu)
• Urządzenie radiowe bezprzewodowe, dostosowane do każdego

rodzaju lokalu mieszkalnego

zasilania dzięki technologii GSM
• Rozwiązanie rozwojowe z ekosystemem połączonym
Delta Dore

Nazwa
TYDOM 2.0
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Nr kat.
6414125
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Aplikacja automatyki domowej dla multimediów i
domu w sieci Delta Dore
TYDOM 3.0
FUNKCJE

DANE TECHNICZNE

• Ze smartfonu, tabletu lub komputera, sterowanie z domu lub

• Zasilanie 230 V
• Elementy składowe zestawu:

zdalne swoich urządzeń automatyki domowej i multimediów
• Informacje zabezpieczone: wszystkie dane są gromadzone w
domu i chronione
• Tworzenie scenariuszy dla upraszczania codziennych zadań
• Tworzenie 2 programów spersonalizowanych
• Personalizacja interfejsu przy pomocy zdjęć i wideo z miejsca
zamieszkania
• Programowanie i kontrola sieci WiFi w domu
• Zarządzanie maksymalnie 10 miejscami (mieszkania, domy
letniskowe, sklepy itp.)
• Tworzenie 2 profilów użytkownika, aby ograniczyć uprawnienia
dostępu w zależności od użytkowników
• Zarządzanie automatyką domową
-- Sterowanie i programowanie obiektów połączonych Delta
Dore: oświetlenia, rolet z napędem, ogrzewania, alarmu itp.

-- Historia użytkowania sprzętu

• Wideodozorca (Aiphone PC/MAC)
• Wideodozorca Mobotix na PC/MAC/iPad/Android

zapis wideo dozorcy i kamera

(PC/tablet)
• Kontrolowanie dostępu do zamków cyfrowych (zamki

- Zarządzanie wideo dozorcami Aiphone i Mobotix (w
zależności od modeli)

niestandardowych programów

- Zabezpieczony dostęp zdalny

wideoteką

- Wysyłanie maili i powiadomień w przypadku wykrycia

• Mostek na podczerwień, aby zastąpić istniejące

polecenia
• Nieograniczona liczna profilów użytkownika

• Indywidualizacja interfejsu przy pomocy zdjęć i wideo na żywo
• Rozwiązanie rozwojowe
• Przechowywane dane zabezpieczone w domu
• Aplikacja darmowa, zabezpieczona i bez abonamentu

Nazwa
TYDOM 3.0
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Simons-Voss)
• Możliwość tworzenia nieograniczonej liczby
• Sterowanie sprzętem audio/sonos
• Zarządzanie treściami multimedialnymi i osobistą

- Zarządzanie 2 kamerami IP

pomieszczeniach mieszkalnych

• Częstotliwość radiowa: 868 MHz
• Zasięg radiowy: do 300 metrów w terenie otwartym
• Protokoły: X3D + KNX (poprzez dodatkowy mostek)
• Wymiary: wys. 115 x szer. 115 x gł. 37 mm
• Aplikacja do ściągnięcia na Android 2.3.3 i IOS 6
• 12 zapisanych wersji językowych

• Zestaw wideo: kamera IP (nieograniczona liczba) +

- Sterowanie alarmem bezprzewodowym TYXAL i TYXAL+

• Uproszczona konserwacja, którą można wykonywać zdalnie
• System kompatybilny X3D i KNX

-1 przewód zasilania

LISTA OPCJI (skontaktuj się z nami)

• Bezpieczeństwo i dostęp zdalny

• Sterowanie multimediami i połączonymi obiektami w

-1 klucz X3D

-- Wyświetlanie szczegółowych informacji o zużyciu i
monitoring przy za pomocą krzywych i statystyk

- Sterowanie Smart TV (w zależności od modeli)

INSTALATOR

-1 box TYDOM 3.0

-- Sterowanie sprzętem KNX

• Zarządzanie multimediami

UŻYTKOWNIK

EKRANY &
DOM W SIECI

NOWOŚĆ

Nr kat.
6700103
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Ekran dotykowy do automatyki domowej

EKRANY &
DOM W SIECI

TYDOM 4000
Przykłady zastosowań

FUNKCJE
• Programowanie do 8 stref ogrzewania lub schładzania,

zależnie od rodzaju instalacji (kocioł, pompa ciepła, ogrzewanie
elektryczne)
• Sterowanie:
- 32 kanały oświetlenia i stopni natężenia oświetlenia

Steruj roletami

Steruj alarmem

Rolet

Alarm

Grupa
Rotety

- 16 kanałów scenariuszy

Rotety Lionel

- 32 kanały rolet z napędem, markiz z napędem
- 32 kanały automatyki (brama, brama garażowa, podlewanie
itp.)

Rotety Valérie

Włącz

Stop

Alarm 1

Alarm 2

Stop

- 32 odbiorniki ogrzewania
• Wł./Wył. całkowite lub strefami alarmowymi (do 8 stref) z

Steruj oświetleniem i reguluj natężenie światła

TYXAL i TYXAL+
• 48 programów tygodniowych (astronomicznych lub nie)
automatyki lub ogrzewania
• Do 6 poleceń lub nastaw temperatury na dzień
• Możliwość stworzenia do 16 określonych pomieszczeń
• Informacja zwrotna o stanie wykonania większości poleceń
(temperatura pomieszczenia, oświetlenie itp.)

Steruj ogrzewaniem lub klimatyzacją

Oświetlenie

Termiczny
Ogólny

Grupa

Ogrzewanie

Salon

Gospodarka

Paul

Pokój Julii

Gospodarka

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK
• Programuje i steruje całym wyposażeniem domu
• Dzięki technologii bezprzewodowej można dostosować do

• Ustawianie parametrów bez narzędzia do konfiguracji
• Dodawanie nadajnika bez konieczności interwencji na

istniejących odbiornikach

każdego typu mieszkania

Ogrzewanie

Julie

Sterowanie
oświetleniem

Stop

Klimatyzacja

Sterowanie
ogrzewaniem

Sterowanie
elementami otwieranymi

Sterowanie
alarmem

• Automatyczna rejestracja odbiorników w sieci siatkowanej

• Intuicyjne użytkowanie dzięki

DANE TECHNICZNE
• Częstotliwość radiowa 868 MHz
• Ekran podświetlany
• Panel dotykowy kolorowy 480 x 272 pikseli
• Kompatybilny z funkcją siatkowania w sieci
• 14 wersji językowych
• Funkcja kopiowania programów
• Wymiary:

• Dostarczany bez zasilania
• Dostarczane w komplecie z:

- 1 puszką podtynkową
- 1 rozpórką wykończeniową
- 1 podstawą do montażu ruchomego lub natynkowego
- 2 kartami RFID

- urządzenie natynkowe: wys. 119 x szer. 174 x gł. 35 mm
- rozpórka wykończeniowa: wys. 119 x szer. 174 x gł. 35 mm
- puszka podtynkowa: wys. 112 x szer. 171 x gł. 40 mm

Nazwa
TYDOM 4000
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Różne rodzaje montażu naszego ekranu dotykowego

Nr kat.
6700083

Montaż podtynkowy

Montaż natynkowy

Montaż na podstawie
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BEZPIECZEŃSTWO

TYXAL+ nowa gama
Zastosowania
Zestawy
Centrala
Polecenia
Nadajniki
Syreny
Czujniki
Czujniki techniczne

36

s.38
s.40
s.46
s.48
s.50
s.56
s.60
s.62
s.68
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Nowa gama
alarmów radiowych

ALARMY & POWIADOMIENIA

LAT

W praktyce
całkowite lub strefami
(do 8 niezależnych stref)

czas pracy
10 lat

8

nowej gamy
TYXAL+
dzięki zastosowaniu
baterii litowych

System
rozwojowy
w stronę automatyki domowej

Łatwa
instalacja

Innowacyjność
z pozbywaniem się wątpliwości
poprzez podgląd wideo

Wyprodukowano
we Francji

38

Lat
Gwarancja
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Podstawowe zasady tyxal+
Wykryć włamanie – zaalarmować – scentralizować – wydać polecenia

Sygnalizacja i
przepłoszenie intruzów
Potężny dzwonek dla
skutecznego odstraszania.

wykrywanie
włamań

Centralizacja

Urządzenia do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń
mieszkalnych.

Jest to podstawowy element systemu
zapewniający stałą komunikację
z wszystkimi zainstalowanymi elementami
i wywoływaniem alarmów w przypadku
włamania.

Czujniki ruchu
(szczegóły na s. 62-63 i 67)

Centrala z syreną
(szczegóły s.48)

Chroni wyjścia (okna,
drzwi, rolety itp.)
Czujniki otwarcia
(szczegóły s. 65-66)

alarm
w razie włamania
Zdalne wyzwalanie alarmów
telefonicznie z możliwością sterowania alarmem,
ogrzewaniem, oświetleniem i
roletami z napędem.
Przekaźniki telefoniczne
(szczegóły s. 56-58)
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Wizualne pozbywanie się
wątpliwości w przypadku
włamania, zarówno w dzień, jak i
w nocy
Radiowy czujnik ruchu wideo
z dwoma soczewkami
(szczegóły s. 63)

Zawsze pod kontrolą,
nawet na odległość!
Dzięki aplikacji TYDOM, Twoi
klienci mogą sterować swoim
systemem
alarmowym
ze
smartfonu lub tabletu.

Sterowanie
Można wybrać w zależności od potrzeb:
klawiatura dotykowa, klawiatura klasyczna,
identyfikatory, pilot w breloku na klucze itd.
(szczegóły s. 50-53)
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Syreny wewnętrzna i zewnętrzna
(szczegóły na s.60-61)

Tyxal+ to również ochrona przed
zagrożeniami domowymi
Sygnalizacja lokalna

pojawienie się
dymu

Centralizacja
Centrala z syreną otrzymuje powiadomienie
od detektorów usterek technicznych
i wyzwala działanie zainstalowanych
urządzeń ostrzegawczych (syren, nadajnika
telefonicznego itp.)

W wersji niezależnej
lub w przypisaniu do
centrali z syreną Tyxal+.
Czujniki dymu
(szczegóły s. 68)

(szczegóły s. 48-49)

Wyciek wody
Zakładane w miejscach
wrażliwych (szczegóły s. 69)

Odcięcie
zasilania
Wykrywanie wszelkiego
odcięcia zasilania
trwającego dłużej niż
60 minut.
(szczegóły s. 70)

alarmowanie
Nadajnik telefoniczny wyzwala
alarm zdalnie przez telefon, z
natychmiastowym czasem reakcji.
(szczegóły s. 56-58)
Zawsze pod kontrolą,
nawet na odległość!
Dzięki zastosowaniu aplikacji
TYDOM, klienci mogą otrzymywać
powiadomienia bezpośrednio na
smartfon lub tablet.
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Syrena wewnętrzna posiada 5 tonów,
co pozwala szybko zidentyfikować typ
alarmu.
(szczegóły s. 60)

ZALECANE
URZ¥DZENIE

Pozorowanie
obecności
dzięki automatyzacji
oświetlenia
i rolet z napędem

Zapalanie
oświetlenia
zewnętrznego
w razie włamania

Zarządzanie
zdalne
swoim alarmem,
ogrzewaniem,
oświetleniem i roletami

Wyłączanie
ogrzewania
w przypadku otwarcia
drzwi lub
okna

Automatyczne
podnoszenie
rolet
w razie wykrycia
dymu

Powiadomienie w
przypadku wycieku wody
lub odcięcia zasilania

Tworzenie
scenariusza
„wyjeżdżam”
lub „przyjeżdżam”

Pozostawać w
kontakcie
i mieć zdalnie pod
kontrolą
swój dom

ALARMY & POWIADOMIENIA

Z TYDOM 2.0
doświadczaj, czym jest Dom w sieci

TYDOM 2.0

Czy Twoi klienci zawsze chcieli marzyli o tym, by mieć zdalną kontrolę nad swoim domem? Dziś już można zdalnie zamknąć okiennice, wyłączyć oświetlenie, skontrolować
ogrzewanie, uruchomić system alarmowy.

Gdziekolwiek przebywa Twój klient,
JEGO dom jest na każde jego SKINIENIE!
++W przypadku włamania TYDOM 2.0 przypisany do wideo czujnika ruchu i do centrali
alarmowej, wysyła powiadomienie alarmowe SMS-em lub mailowo.
++TYDOM jest darmową aplikacją do ściągnięcia z Google Play lub Appstore, która pozwala
sterować miejscem zamieszkania z domu lub zdalnie.
++Rozwiązanie z zakresu automatyki domowej - proste, bezpieczne, bez przewodów i bez
abonamentu.

Darmowa aplikacja dostępna
na smatfony i tablety
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Bezprzewodowy zestaw alarmowy wstępnie
skonfigurowany
ZESTAW TYXAL+

Zestaw nadajnika automatyki domowej IP/GSM i
Czujnika wideo
ZESTAW TYDOM VIDEO

Nowość

Nowość

funkcje

funkcje

• Nadzór 1 do 8 niezależnych stref
• Wykrywacze na podczerwień z demontowanymi soczewkami

• Przypisany do centrali alarmowej TYXAL+, zestaw pozwala na

Instalator

• Ochrona całości lub części lokalu mieszkalnego w 8 strefach
• Intuicyjna nawigacja za pomocą klawiatury dotykowej
• Efekt zniechęcający dzięki wysokiej mocy dźwięku syreny
• Do 10 lat czasu działania dla łatwiejszej obsługi

Dane techniczne
• Zasilanie z baterii litowych (w zestawie)
• Czas pracy: 10 lat
• 2 soczewki w zestawie (standardowa + specjalna dla zwierząt)
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

przestrzeni
• Zabezpieczenie własne przed otwarciem i wyrwaniem
• Moc dźwięku centrali z syreną: 109 dB (+ lub - 2 dB)

ALARMY & POWIADOMIENIA

korzystanie z następujących funkcji:
- Pozbywanie się wątpliwości poprzez podgląd wizualny w
przypadku włamania
- Możliwość zdalnego podglądu domu na żądanie
- Połączenie głosowe lub wysłanie alarmu SMS w przypadku
włamania
- Wykrywacze na podczerwień z demontowanymi soczewkami
kompatybilne z wykrywaniem zwierząt
- Zabezpieczone przekazywanie alarmów nawet w przypadku
odcięcia zasilania i zerwania połączenia internetowego

kompatybilne z wykrywaniem zwierząt
• Wielofunkcyjne piloty z 4 przyciskami 2 przyciski Wł./Wył. i 2
przyciski do skonfigurowania
• Możliwość zarządzania do 50 radiowych urządzeń
peryferyjnych (czujniki, syreny, sterowniki itp.)

użytkownik

Planowane wejście na rynek
2 połowa 2015 r.

Instalator

użytkownik

• Uznany, niezawodny system wysokiej jakości
• Zestaw wstępnie skonfigurowany fabrycznie, ułatwiający

• Pozbywanie się wątpliwości w przypadku włamania poprzez

instalację
• Przejście w tryb konserwacji bez otwierania centrali
• Uproszczona konfiguracja dzięki klawiaturze dotykowej

• Odbieranie alarmów nawet w przypadku odcięcia zasilania i

podgląd wideo, zarówno w dzień, jak i w nocy

• Karta SIM dostarczana z nadajnikiem
• Prostota instalacji i konfiguracji

zerwania połączenia internetowego
• Cały dom podłączony dzięki sterowaniu zdalnemu za

pośrednictwem aplikacji TYDOM

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU:

Dane techniczne

Tryb niezależny (bez centrali):

• 1 radiowa centrala z syreną dla 8 stref (CS 8000 TYXAL+ s. 48)

• Zasilanie nadajnika: 230 V (zabezpieczone baterią litową)
• Zasilanie czujnika wideo z baterii litowych(w zestawie)
• Czas pracy: 10 lat
• 2 soczewki w zestawie (standardowa + specjalna dla zwierząt)
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

• Do sterowania ogrzewaniem i automatyką
• Do przesyłania alarmów technicznych (dym, zalanie, awaria

• 1 radiowa klawiatura z ekranem dotykowym

(CLT 8000 TYXAL+ s. 50)
• 2 radiowe czujniki ruchu z podwójną soczewką (

DMB TYXAL+ s. 62)
• 2 radiowe piloty dla systemu alarmowego i/lub automatyki

(TL 2000 TYXAL+ s. 52)

zasilania itp.)
W trybie niezależnym, rejestracja do 16 czujników

przestrzeni
• Zabezpieczenie własne przed otwarciem i wyrwaniem
• Rozdzielczość zdjęć/filmów: VGA 640 x 480

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU:
• 1 aplikacja TYDOM i nadajnik IP/GSM dla obiektów

połączonych i alarmu Delta Dore (TYDOM 2.0 s. 56)
• 1 radiowy czujnik ruchu z podwójną soczewką

(DMB TYXAL+ s. 63)

Nazwa
ZESTAW TYXAL+
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Nr kat.
6410172

Nazwa
ZESTAW TYDOM VIDEO

Nr kat.
6410175
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Centrala radiowa z syreną 8-strefowa
CS 8000 TYXAL+
Nowość

Działanie wg niezależnych stref

• Podwójna funkcja:

Strefy pozwalają chronić część domu lub mieszkania.

Centrala do nadzoru mieszkania za pomocą czujników
włamania i technicznych
Syrena sygnalizująca włamania i zagrożenia domowe
• Włączanie/wyłączanie całkowite lub strefami
(do 8 niezależnych stref)
• Centralizacja kodów dostępu, w tym ograniczonego dostępu
• 10 kodów dostępu dla użytkownika i 1 kod dostępu dla
instalatora
• Nadzór: regularna kontrola stanu działania wszystkich
elementów systemu
• Wykrywanie i sygnalizacja prób zakłóceń transmisji radiowej
• Możliwość potwierdzenia Wł./Wył. systemu alarmowego
(sygnał wizualny, dźwiękowy, oba lub żaden) na klawiaturze
dotykowej

Ochrona obwodowa =
Strefa 1 obwód
domu

Ochrona obwodowa
Zapewniana przez czujniki otwarcia, zapobiega ryzyku włamania się przez
drogi wyjścia (drzwi, okna).

ALARMY & POWIADOMIENIA

funkcje

Można przydzielić strefę do ochrony obwodowej.

Instalator

użytkownik
• Ochrona całości lub części lokalu mieszkalnego w 8 strefach
• Efekt zniechęcający dzięki wysokiemu, regulowanemu

poziomowi dźwięku
• Do 10 lat czasu działania dla łatwiejszej obsługi

• Idealne dla pomieszczeń mieszkalnych i biurowych
• Szybka i łatwa instalacja dzięki płytce naściennej
• Przejście w tryb konserwacji bez otwierania centrali

dane techniczne

Duże możliwości instalacji:

• Zasilanie zestawem baterii litowych (w zestawie)
• Czas pracy: 10 lat
• Personalizacja na klawiaturze dotykowej 5 różnych tonów:

• Do 50 radiowych urządzeń peryferyjnych do wyboru spośród:

włamanie, usterka techniczna, pożar, SOS dźwiękowy, gong.
• Moc dźwięku: 109 dB (+ lub - 2 dB)
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej
przestrzeni
• Zabezpieczenie własne przed otwarciem i wyrwaniem
• Stopień ochrony: IP 40-IK 06
• Wymiary: wys. 268,5 x szer. 176 x gł. 59,5 mm
• Masa (z bateriami): 900 g

-- 1 nadajnika (PTSN, GSM lub IP/GSM)
-- 4 czujników ruchu wideo
-- 1 wzmacniacza
-- I wszystkie inne elementy systemu alarmowego TYXAL+

Osobny garaż
Należy pamiętać o wyznaczeniu strefy dla garażu.

Dom wielopiętrowy
Wytyczyć strefę na każdym piętrze:

Ochrona osobnego
garażu =
Strefa 1 garaż

Strefa 1
piętro

- piwnice łącznie z garażem i mieszkanie na piętrze,
- parter użytkowany za dnia oraz pokoje na piętrze,
- mieszkanie na piętrze i sklep znajdujący się poniżej...

Strefa 2
Parter
Ochrona piętra za dnia i parteru nocą

Nazwa

Nr kat.

CS 8000 TYXAL+
BAT CS 8000-SI-SEF103 TYXAL+

48

6411122
Zestaw baterii litowych

6416222
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Klawiatura radiowa z ekranem dotykowym
CLT 8000 TYXAL+
Nowość
Personalizacja systemu

funkcje

• Dodawanie/usuwanie urządzeń
• Tworzenie niezależnych stref
• Personalizacja nazwy urządzenia
• Aktywacja kart SIM
• Ustawienia:

• Klawiatura dwukierunkowa: powrót informacji o stanie systemu

alarmowego
• Włączanie/wyłączanie całkowite lub strefami

(do 8 niezależnych stref)
• Wyświetlanie: godzina, data i temperatura wewnętrzna
• Wyświetlanie temperatury zewnętrznej (w połączeniu z syreną

zewnętrzną) i poziomem odbioru GSM (jeżeli wyposażona w
nadajnik GSM)
• Informacje o stanie systemu alarmowego (włączenie,
wyłączenie, otwarte elementy, elementy zabezpieczenia
własnego, usterki itp.)
• Historia 1250 ostatnich zdarzeń
• Przycisk SOS dźwiękowy, dostępny bezpośrednio na ekranie
głównym: połączenie z nadajnika i wywołanie syren.
• Kod do wprowadzenia pod przymusem
• 10 kodów dostępu dla użytkownika i 1 kod dostępu dla
instalatora
• Możliwość ograniczenia działania kodu dostępu użytkownika
do jednej lub kilku stref
• Programowanie tygodniowe 6 kroków programowania dziennie
dla włączeń lub wyłączeń
• Test działania czujników, syren i nadajników
• Diagnostyka systemu

Temperatura zewn.

Instalator

użytkownik
• Intuicyjna nawigacja, pozwalająca na natychmiastowe

opanowanie sytuacji
• Łatwość odczytu dzięki podświetlanemu ekranowi i
podświetlanym przyciskom
• Komfort użytkowania dzięki 10-letniemu czasowi pracy baterii

• Uproszczona konfiguracja całego systemu alarmowego
• Prawdziwe narzędzie do nadzoru i diagnostyki
• Ułatwione przechodzenie w tryb konserwacji

Sygnalizuje
zdarzenie

Data
25/11/15

12:48

25/11/15

Godzina
Otwarte wyjście

OFF
Wprowadź swój kod

Ustawienia

SOS

• Zasilanie zestawem baterii litowych (w zestawie)
• Czas pracy: 10 lat
• Klawiatura dotykowa z dużym podświetlanym ekranem
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

25/11/15
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W³./wy³. systemu

12:48

Ustawienia

25/11/15

Info

12:48

Konserwacja

Ustawienia

25/11/15

12:48

OFF

Nr kat.
6413252
Zestaw baterii litowych

Przyciski menu

Piętro

Info

Info

BAT CLT 8000 TYXAL+

Przyciski
nawigacji

Ustawienia

ON

przestrzeni
• Zabezpieczenie własne przed otwarciem i wyrwaniem
• Stopień ochrony: IP 31-IK 06
• Wymiary: wys. 168 x szer. 89 x gł. 24 mm
• Masa (z bateriami): 270 g

CLT 8000 TYXAL+

SOS

Przycisk
czuwania

dane techniczne

12:48

OFF

W³¹czanie w trybie
automatycznym
(programowanie)

Przycisk Ustawienia

Przycisk SOS

Nazwa

ALARMY & POWIADOMIENIA

-- Kody dostępu dla wszystkich klawiatur, z możliwością
ograniczania do jednej lub kilku stref
-- Numery telefoniczne nadajnika
-- Opóźnienie czasowe wejścia dla każdego czujnika
wewnętrznego i opóźnienie czasowe wyjścia
-- Poziom natężenia podświetlenia ekranu
-- Poziom dźwięku syren wewnętrznych i zewnętrznych w
zależności od rodzaju alarmu
-- Potwierdzenia włączenia lub wyłączenia systemu (wizualne,
dźwiękowe, oba razem lub żadne)

Razem

Ustawienia

Info
2 usterki
2 antysabotaż
1 wyjścia otwarte
Powrót

Ok

1 antysabotaż
2 zdarzenia niepotw.
Potwierdź usterki
Historia

6416223
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Pilot radiowy do systemu alarmowego i/lub
automatyki
TL 2000 TYXAL+

Klawiatura radiowa zewnętrzna z klawiszami
CLE 8000 TYXAL+

Nowość

Nowość

funkcje

funkcje

• Pilot dwukierunkowy: wizualny powrót informacji dla

• Klawiatura dwukierunkowa: wizualny powrót informacji dla

wysłanego polecenia
• 2 przyciski całościowego włączania/wyłączania systemu
alarmowego
• 2 przyciski z możliwością przypisania następujących poleceń:
- Włączanie/wyłączanie strefy 1
- Włączanie/wyłączanie strefy 2
- Sterowanie 2 kanałami automatyki (brama, brama garażowa,
oświetlenie zewnętrzne itp.)
- Dźwiękowy sygnał SOS z połączeniem z nadajnika i
włączeniem syren
- Dyskretny sygnał SOS z połączeniem z nadajnik
• Funkcja alarmowanie SMS-owe o Wł./Wył. systemu, w
połączeniu z nadajnikiem GSM lub IP/GSM

wysłanego polecenia
• Włączanie/wyłączanie całkowite lub strefami

(do 8 niezależnych stref)
• Sterowanie 3 różnymi urządzeniami automatycznymi (brama,

brama garażowa, zamek elektryczny itp.)

i automatyką (kod 4-cyfrowy)

Instalator

użytkownik
• Wielofunkcyjny pilot do sterowania alarmem lub różnymi

Instalator

użytkownik
• Elegancki, praktyczny i lekki
• Wielofunkcyjny pilot do sterowania alarmem lub różnymi

ALARMY & POWIADOMIENIA

• Kod do wprowadzenia pod przymusem
• Osobne kody dostępu dla sterowania alarmem (kod 6-cyfrowy)

• Elastyczność instalacji dzięki 2 przyciskom z możliwością

ustawiania parametrów

urządzeniami automatycznymi

urządzeniami automatycznymi
• Klawiatura anty-wandal odporna na uderzenia
• Komfort użytkowania dzięki 10-letniemu czasowi pracy baterii

• Współpraca z CDVI, liderem rozwiązań elektronicznych
• Automatyczne rozpoznawanie kodów dostępu ustawionych na

klawiaturze dotykowej
• Całkowicie szczelna dla instalacji na zewnątrz

• Komfort użytkowania dzięki 10-letniemu czasowi pracy baterii

dane techniczne

dane techniczne

Alarmowanie SMS-owe najbliższych

• Zasilanie zestawem baterii litowych (w zestawie)
• Czas pracy: 10 lat
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

Centrala
CS 8000
TYXAL+

przestrzeni
• Stopień ochrony: IP 32
• Wymiary: wys. 65 x szer. 42 x gł. 8 mm
• Masa (z bateriami): 25 g

Nadajnik
GSM lub IP/GSM

• Zasilanie z baterii litowej (w zestawie)
• Czas pracy: 10 lat
• Wykonanie z odlewu aluminiowego
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

przestrzeni
• Zakres roboczy: -25°C do 70°C
• Stopień ochrony: IP 64
• Wymiary: wys. 110 x szer. 75 x gł. 15 mm
• Masa: 320 g

ON
Pilot
LB 2000 TYXAL+

Pilot Paul włączył
całościowo system
alarmowy w dniu
20.01.15 o 08:33.

Nazwa
Nazwa
TL 2000 TYXAL+
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Nr kat.
6413251

Nr kat.

CLE 8000 TYXAL+
BAT AA TYXAL+

6413255
Bateria litowa

6416231
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Aplikacje i ekrany automatyki domowej
kompatybilne z TYXAL+
Nadajnik automatyki domowej IP/GSM
dla obiektów połączonych

TYDOM 1.0

TYDOM 2.0

Box automatyki dla połączonych obiektów
Zabezpieczony dostęp na odległość / Sterowanie i wizualizacja stanu alarmu / Tworzenie scenariuszy
(np.: wyjeżdżam, oświetlenie gaśnie, rolety zamykają się, alarm jest aktywny)

Zabezpieczony dostęp na odległość / Funkcja wideo (przypisana do czujnika wideo i do centrali alarmowej)
Włączenie całościowe, wyłączenie całościowe lub strefowe / Zabezpieczona transmisja

ALARMY & POWIADOMIENIA

Sterowanie automatyką ze smartfonu lub tabletu, w tym
systemem bezpieczeństwa TYXAL+

Nr kat. 6414125 (szczegóły s. 30 i 56)

Nr kat. 6700105 (szczegóły s.28)

TYDOM 3.0

Ekran dotykowy do automatyki domowej

Box multimedialny i multiprotokół
Zabezpieczony dostęp na odległość / Konserwacja na odległość / Wysyłka maili i powiadomienia w przypadku wykrycia
Zarządzanie wideo dozorcami Aiphone i Motobox / Zarządzanie i podgląd 2 kamer IP

TYDOM 4000

Nr kat. 6700103 (szczegóły s. 32)

Włączenie całościowe, wyłączenie całościowe lub strefowe alarmu / Scenariuszy
Nr kat. 6700083 (szczegóły s. 34)

Sygnalizacja usterki
Dozór
wyłączony

Dozór
włączony

Informacja
Otwarte wyjście
Stan alarmu

Włączanie
częściowe
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Aplikacja TYDOM i nadajnik IP/GSM dla obiektów
połączonych i alarmu Delta Dore
TYDOM 2.0
Nowość

funkcje
• Funkcje wideo (z wideo czujnikiem i centralą alarmową):

dom w sieci

- Pozbywanie się wątpliwości poprzez podgląd wideo w
przypadku włamania
- Możliwość zdalnego podglądu domu na żądanie (możliwość
konfiguracji)
• Powiadomienia głosowe lub SMS w przypadku włamania,
zagrożenia pożarowego itp.
• Wysyłanie wiadomości SMS przy Wł./Wył. systemu (opcjonalne)
• Konfiguracja do 6 powiadamianych numerów
• Pozbywanie się wątpliwości w systemie audio i funkcja domofonu
• Z aplikacji TYDOM na smartfony i tablety:
- Sterowanie z domu lub zdalne wszystkimi urządzeniami:
alarmem, ogrzewaniem, oświetleniem, roletami, automatyką i
scenariuszami
- Sterowanie i podgląd stanu alarmu
- Wyświetlanie szczegółowych informacji o zużyciu (prąd, gaz,
woda itd.)
- Informacja zwrotna o stanie wykonania większości poleceń
(temperatura pomieszczenia, oświetlenie itp.)
- Możliwość personalizacji dzięki bibliotece ikon i zdjęciom
wnętrz
- Zarządzanie maksymalnie 10 miejscami (mieszkania, domy
letniskowe, sklepy itp.) )

ALARMY & POWIADOMIENIA

Tydom 2.0

Instalator

użytkownik
• Pozbywanie się wątpliwości poprzez podgląd wideo i nadzór

zdalny
• Tworzenie kopii zapasowej systemu w przypadku odcięcia
zasilania dzięki technologii GSM
• Rozwiązanie rozwojowe z ekosystemem połączonym
Delta Dore

Sterowanie
swoją bramą
garażową

Sterowanie swoimi
rolety z napędem

Sterowanie
bramą

Sterowanie swoim
systemem
bezpieczeństwa

Sterowanie
oświetleniem

Sterowanie
ogrzewaniem

• Bezprzewodowa komunikacja z wszystkimi kompatybilnymi

urządzeniami Delta Dore
• Karta SIM dostarczana z nadajnikiem (w ramach abonamentu)

dane techniczne
• Zasilanie 230 V
• Zasilanie zabezpieczone baterią litową (w zestawie)
• Żywotność baterii: 10 lat
• Komunikacja zabezpieczona 3G
• 14 zapisanych wersji językowych

Nazwa

Nr kat.

TYDOM 2.0
BAT D TYXAL+
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• Sterowanie:

6414125
Zestaw baterii litowych

-32 kanały sterowania oświetleniem i zmianami natężenia
oświetlenia
-16 kanałów scenariusza
-32 kanały rolet z napędem, markiz z napędem
-32 kanały do sterowania automatyką
-32 odbiorniki ogrzewania
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej
przestrzeni
• Zabezpieczenie własne przed otwarciem i wyrwaniem
• Stopień ochrony: IP 30-IK 06
• Wymiary: wys. 165 x szer. 205 x gł. 45 mm
• Aplikacja do ściągnięcia na Android 2.3.3 i IOS 6

Darmowa aplikacja dostępna
na smatfony i tablety

6416233
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Nadajnik telefoniczny radiowy GSM
TTGSM TYXAL+
Nowość

funkcje
• Wskazywanie wykrytych alarmów poprzez alarmy głosowe lub

SMS-owe
• 6 numerów telefonicznych do ustawienia
• Zdalne włączanie/wyłączanie całkowite lub strefami (do 8

niezależnych stref)
• Funkcja alarmowanie SMS-owe o Wł./Wył. systemu, wraz ze
ALARMY & POWIADOMIENIA

wskazaniem elementu sterującego (identyfikator, pilot)
• Zapewnianie funkcji wykrywania odcięcia zasilania sieciowego

w powiązaniu z centralą
• Pozbywanie się wątpliwości w systemie audio i funkcja

domofonu
• Sygnalizacja przerw w zasilaniu trwających ponad 30 min
• Kompatybilność z nadzorem zdalnym
• Sterowanie odbiornikami X3D: 1 kanał ogrzewania, 5 kanałów

automatyki (oświetlenie, rolety, brama, brama garażowa itp.) i
4 scenariusze

Instalator

użytkownik
• Idealny dla domów letniskowych lub mieszkań bez linii

telefonicznej lub wyposażonych w rozgrupowane łącze
• Możliwość zdalnego pozbywania się wątpliwości w systemie

audio

• Karta SIM dostarczana z nadajnikiem
• Prostota instalacji i konfiguracji
• Działanie w połączeniu z centralą alarmową lub w trybie

niezależnym (z czujnikami usterek technicznych)

• Natychmiastowe powiadomienie o rodzaju wykrytego alarmu

(włamanie, usterka techniczna itd.)

dane techniczne

Tryb niezależny (bez centrali):

• Zasilanie 230 V
• Zasilanie zabezpieczone w połączeniu wychodzącym baterią

• Do sterowania ogrzewaniem i automatyką
• Do przesyłania alarmów technicznych (dym, zalanie, awaria

litową (w zestawie)
• Żywotność baterii: 10 lat
• Wybór kilku języków (FR/EN/DE/IT/ES/PL/NL)
• Dostosowanie do własnych potrzeb za pomocą klawiatury

zasilania itp.)
• Do wezwań alarmowych SOS

W trybie niezależnym, rejestracja do 16 czujników lub pilotów z
funkcją SOS

dotykowej CLT 8000:
- 6 numerów telefonów i kody dostępu
- protokołu nadzoru zdalnego: ID styku P10 do P13
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej
przestrzeni
• Zabezpieczenie własne przed otwarciem i wyrwaniem
• Stopień ochrony: IP 30-IK 06
• Wymiary: wys. 165 x szer. 205 x gł. 45 mm

Nazwa

Nr kat.

TTGSM TYXAL+
BAT D TYXAL+
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6414124
Zestaw baterii litowych

6416233
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Wewnętrzna syrena radiowa

Zewnętrzna syrena radiowa z flashem

SI TYXAL+

SEF TYXAL+

Nowość

Nowość

funkcje

funkcje

• Wyzwala alarm w razie włamania
• Tryb dzwonka w celu uprzedzania o wchodzeniu osób do

• Wyzwala alarm w razie włamania
• Funkcja alarmu wstępnego: miganie syreny zewnętrznej i/lub

wycie syreny (w połączeniu z centralą alarmową i zewnętrznym
czujnikiem ruchu)
• Możliwość potwierdzenia Wł./Wył. systemu alarmowego
(sygnał wizualny, dźwiękowy, oba lub żaden) na klawiaturze
dotykowej
• Wbudowana radiowa sonda temperatury, aby wyświetlać
temperaturę zewnętrzną na klawiaturze dotykowej

(pożar, zalanie, odcięcie zasilania sieciowego itp.)
• Możliwość potwierdzenia Wł./Wył. systemu alarmowego

(sygnał wizualny, dźwiękowy, oba lub żaden) na klawiaturze
dotykowej

Instalator

użytkownik
• Efekt zniechęcający dzięki wysokiemu, regulowanemu

poziomowi dźwięku
• 5 różnych tonów ostrzegawczych lub informacyjnych, by
powiadomić osoby znajdujące się w lokalu o pojawieniu się
zagrożenia.
• Do 10 lat czasu działania dla łatwiejszej obsługi

ALARMY & POWIADOMIENIA

pomieszczenia
• Ostrzeganie wszystkich użytkowników o zagrożeniu domowym

Instalator

użytkownik

• Szybka i łatwa instalacja dzięki płytce naściennej
• Działanie w połączeniu z centralą alarmową lub w trybie

• Efekt odstraszający dzięki wysokiemu, regulowanemu

niezależnym (w zależności od czujników)
• Personalizacja na klawiaturze dotykowej CLT 8000 5 tonów
syreny: włamanie, usterka techniczna, pożar, SOS dźwiękowy,
gong.

• Możliwość konfiguracji alarmu wstępnego w celu zniechęcenia

• Szybka i łatwa instalacja dzięki płytce naściennej

poziomowi dźwięku
wszelkich prób włamania
• Do 10 lat czasu działania dla łatwiejszej obsługi
• Odporność na promienie słoneczne dzięki powłoce ochronnej

przed promieniowaniem UV

dane techniczne
• Zasilanie zestawem baterii litowych (w zestawie)
• Czas pracy: 10 lat
• Moc dźwięku: 109 dB (+ lub - 2 dB)
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

przestrzeni
• Zabezpieczenie własne przed otwarciem i wyrwaniem
• Stopień ochrony: IP 40-IK 06
• Wymiary: wys. 268,5 x szer. 176 x gł. 59,5 mm
• Masa (z bateriami): 915 g

Urządzenia kompatybilne działające niezależnie:
• Tryb techniczny: czujnik uniwersalny (DU TYXAL+), czujnik

odcięcia zasilania (DCS TYXAL+), czujnik wycieku wody
(DF TYXAL+ )
• Tryb pożaru: czujnik dymu (DFR TYXAL+)
• Tryb gongu: czujnik otwarcia
• Tryb SOS: piloty z przyciskiem ustawionym na wezwanie SOS

dane techniczne
• Zasilanie zestawem baterii litowych (w zestawie)
• Czas pracy: 10 lat
• Personalizacja na klawiaturze dotykowej CLT 8000 4 tonów syreny:

włamanie, pożar, SOS dźwiękowy, alarm wstępny.
• Moc dźwięku (z zestawem 2 baterii, domyślnie): 103 dB (+ lub - 2 dB)
• Moc dźwięku (z zestawem 4 baterii): 109 dB (+ lub - 2 dB)
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

przestrzeni
• Zabezpieczenie własne przed otwarciem i wyrwaniem
• Zalecany zakres roboczy: -25°C do 60°C
• Stopień ochrony: IP 44-IK 07
• Wymiary: wys. 250 x szer. 220 x gł. 78 mm
• Masa (z bateriami): 2 000 g

Nazwa
Nazwa

Nr kat.

SI TYXAL+
BAT CS 8000-SI-SEF103 TYXAL+
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Zestaw baterii litowych

Nr kat.

SEF TYXAL+

6415221

6415220

BAT CS 8000-SI-SEF103 TYXAL+

Zestaw baterii litowych

6416222

6416222

BAT SEF 109 TYXAL+

Zestaw baterii litowych

6416225
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Radiowy czujnik ruchu z dwoma soczewkami

Radiowy czujnik ruchu wideo z dwoma
soczewkami
DMBV TYXAL+

DMB TYXAL+
Nowość

Nowość

funkcje

funkcje

• Wykrywanie na podczerwień:

• Wykrywanie na podczerwień:

- wszelkiej obecności poruszających się osób – z soczewką
standardową
- każdej obecności człowieka w ruchu, bez wykrywania
zwierząt domowych do 45 kg (w zależności od wielkości i
sierści zwierzęcia) dzięki dodatkowej specjalnej soczewce
odpornej na zwierzęta
• Funkcje wideo (przypisany do TYDOM 2.0 i do centrali
alarmowej):
- Pozbywanie się wątpliwości poprzez podgląd wizualny w
przypadku włamania
- Możliwość zdalnego podglądu domu na żądanie
• Do 4 czujników wideo na instalację

• 2 produkty w 1 dzięki zamiennym soczewkom wykrywającym
• Proste ustawianie parametrów za pomocą przycisku Test z

• Kompatybilność z obecnością zwierząt dzięki wyborowi

soczewki
• Niewielkie rozmiary umożliwiające dyskretną instalację
• Do 10 lat czasu działania dla łatwiejszej obsługi

Instalator

użytkownik

Instalator

użytkownik

przodu czujnika

ALARMY & POWIADOMIENIA

- wszelkiej obecności poruszających się osób – z soczewką
standardową
- każdej obecności człowieka w ruchu, bez wykrywania
zwierząt domowych do 45 kg (w zależności od wielkości i
sierści zwierzęcia) dzięki dodatkowej specjalnej soczewce
odpornej na zwierzęta

• Pozbywanie się wątpliwości w przypadku włamania poprzez

podgląd wideo, zarówno w dzień, jak i w nocy
• Możliwość zdalnego nadzoru nad miejscem zamieszkania
• Kompatybilność z obecnością zwierząt dzięki wyborowi

• 2 produkty w 1 dzięki zamiennym soczewkom wykrywającym
• Proste ustawianie parametrów za pomocą przycisku Test z

przodu czujnika

soczewki
• Do 10 lat czasu działania dla łatwiejszej obsługi

dane techniczne

dane techniczne

• Zasilanie z baterii litowej (w zestawie)
• Czas pracy: 10 lat
• 2 soczewki w zestawie (standardowa + specjalna dla zwierząt)
• Możliwość regulacji opóźnienia czasowego od 0 do 45 sekund za

• Zasilanie z baterii litowej (w zestawie)
• Czas pracy: 10 lat
• 2 soczewki w zestawie (standardowa + specjalna dla zwierząt)
• Możliwość regulacji opóźnienia czasowego od 0 do 45 sekund za

pomocą klawiatury dotykowej CLT 8000

pomocą klawiatury dotykowej CLT 8000

2,30m

• Zasięg wykrywania 12 m 90° (soczewka standardowa)
• Zasięg wykrywania 10 m 90° (soczewka specjalna dla zwierząt)
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

przestrzeni

0,5m

4m

7m

10 m 12 m

8m

• Zabezpieczenie własne przed otwarciem i wyrwaniem
• Stopień ochrony: IP 30-IK 04
• Wymiary: wys. 77,3 x szer. 67,8 x gł. 45,3 mm

• Zasięg wykrywania 12 m 90° (soczewka standardowa)
• Zasięg wykrywania 10 m 90° (soczewka specjalna dla zwierząt)
• Rozdzielczość zdjęć/filmów: VGA 640 x 480
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

przestrzeni
6m

• Zabezpieczenie własne przed otwarciem i wyrwaniem
• Stopień ochrony: IP 30-IK 04
• Wymiary: wys. 110,8 x szer. 67,6 x gł. 57,8 mm

4m
2m
0m

Nazwa

90°

DMBV TYXAL+

2m

Nazwa

Nr kat.

DMB TYXAL+

6412286

RO TYXAL+ DMB-DMBV-DMBD Przegub kulisty

6416221

BAT A TYXAL+
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Bateria litowa

6416232

Nr kat.

4m
6m
8m
0m 2m

4m

6m

8 m 10 m 12 m

6412287

BAT DMBV TYXAL+

Bateria litowa

6416224

RO TYXAL+ DMB-DMBV-DMBD

Przegub kulisty

6416221

LS TYXAL+

Soczewka standardowa

6416228

LA TYXAL+

Soczewka odporna na zwierzęta.

6416229
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Piezoelektryczny radiowy czujnik wstrząsów i
radiowy czujnik otwarcia ze stykiem posadzkowym
DCP TYXAL+, DOS TYXAL+

Radiowe mikroczujniki otwarcia
MDO TYXAL+

Nowość

Nowość

Funkcje

Funkcje

DCP TYXAL+

• Wykrywanie otwarcia drzwi lub okna i sygnalizacja wykrycia do

centrali alarmowej

• Wykrywanie wszystkich uderzeń podczas prób rozbicia

• Przy połączeniu z radiowym termostatem (TYBOX 5100/5150)

chronionego skrzydła okiennego/drzwiowego

MDO BL
TYXAL+

MDO BR
TYXAL+

ALARMY & POWIADOMIENIA

ogrzewanie przełącza się automatycznie w tryb ochrony przed
zamarzaniem po otwarciu zabezpieczonego wyjścia.
• Przy połączeniu z odbiornikami TYXIA, po otwarciu drzwi
oświetlenie włącza się automatycznie po otwarciu drzwi (np. w
garderobie, piwnicy itp.)
• Zalecane dla mało uczęszczanych wyjść
MDO GR
TYXAL+

DCP TYXAL+

Instalator

użytkownik

Łatwa i szybka instalacja

• Do 10 lat czasu działania dla łatwiejszej obsługi

DCP TYXAL+

Instalator

użytkownik
• Idealny do zabezpieczenia drzwi przesuwnych
• Niewielkie rozmiary umożliwiające bardzo dyskretną instalację
• Dostępny w 3 kolorach (biały, brązowy lub szary), aby lepiej

integrować się z wyposażeniem mieszkania

• Idealny dla dużych przeszklonych ścian, witryn lub okien

• Prosty montaż czujnika, mocowanie za pomocą

wysokoodpornego kleju lub wkrętu
• Możliwość mocowania magnesu lub elementu elektronicznego

do skrzydła

dachowych

dane techniczne

dane techniczne

• Zasilanie z baterii litowych (w zestawie)
• Czas pracy: 10 lat
• Możliwość regulacji opóźnienia czasowego od 0 do 45 sekund za

• Zasilanie z baterii litowej (w zestawie) CR 2032
• Czas pracy: 3 lata
• Możliwość regulacji opóźnienia czasowego od 0 do 45 sekund za

pomocą klawiatury dotykowej CLT 8000
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej
przestrzeni
• Stopień ochrony: IP 30–IK 02
• Zabezpieczenie własne przed otwarciem

DCP TYXAL+
• Odległość wykrywania od punktu uderzenia: 2,5 m
• Długość przewodu: 0,9 m
• Wymiary nadajnika: wys. 102 x szer. 33 x gł. 32 mm
• Wymiary czujnika: wys. 33 x szer. 33 x gł. 10 mm

pomocą klawiatury dotykowej CLT 8000
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej
przestrzeni
• Dostarczany z zestawem podkładek
• Wykrywanie od 5 mm odległości między magnesem i czujnikiem
• Stopień ochrony: IP 30
• Wymiary:
- element nieruchomy: wys. 52 x szer. 25 x gł. 8 mm
- element ruchomy: wys. 52 x szer. 12 x gł. 9 mm

DCP TYXAL+
BAT 1/2AA TYXAL+
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Bateria litowa

N°1

N°3

N°2

B1

B1
B2
A

B

A

B

A

N°5

N°4
A1

A2

B

N°6
A2

A

B

B
A

B
A

Widok przekroju przeszklonych drzwi przesuwnych chronionych przez 2 czujniki MDO

Nazwa
Nazwa

Zestaw klinów, aby dostosować czujnik do każdego profilu
drzwi i okna z obramowaniem lub bez

Nr kat.

Nr kat.

MDO BL TYXAL+

6412305

6412301

MDO BR TYXAL+

6412306

6416230

MDO GR TYXAL+

6412307

65

Radiowy czujnik rolet

Zewnętrzny czujnik radiowy

DVR TYXAL+

DME

Nowość

Nowość

funkcje

Funkcje

• Wykrywanie otwarcia zamkniętej rolety (z napędem lub bez)

• Podwójne wykrywanie na podczerwień osobników przed włamaniem
• Włączenie alarmu po przerwaniu obu wiązek równocześnie
• Odporność na zwierzęta, przejazd pojazdów, ruchy roślinności, szybkie

lub podniesienia rolety

zmiany nasłonecznienia
• Strefa alarmu wstępnego: do ochrony zewnętrznej, zniechęcając
ALARMY & POWIADOMIENIA

intruza za pomocą światła błyskowego i/lub wycia syreny (w
połączeniu z centralą alarmową i syreną zewnętrzną)
• Na zasięg maksymalny może mieć wpływ temperatura otoczenia i
warunki instalacji

DME TYXAL+
• Wolumetryczna ochrona zewnętrzna
• Zasięg wykrywania: do 24 m (12 m z każde strony)

DME
TYXAL+

Instalator

użytkownik
• Wykrywanie próby wtargnięcia z zewnątrz, przed włamaniem

do domu
• Możliwość włączenia alarmu przy pozostawieniu uchylonej

rolety
• Do 10 lat czasu działania dla łatwiejszej obsługi

bez ryzyka fałszywego alarmu
• Idealne do zniechęcania przed włamaniem, dzięki utworzeniu
strefy alarmu wstępnego
• Do 10 lat czasu działania dla łatwiejszej obsługi

pomocą klawiatury dotykowej CLT 8000
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej
przestrzeni
• Zabezpieczenie własne przed otwarciem nadajnika
• Stopień ochrony: IP 30–IK 02
• Karta elektroniczna nadajnika chroniona przed czynnikami
atmosferycznymi
• Temperatura działania: od -10°C do 50°C
• Wymiary nadajnika: wys. 102 x szer. 33 x gł. 32 mm
• Wymiary czujnika: wys. 102 x szer. 92 x gł. 14 mm

BAT 1/2AA TYXAL+

Nr kat.
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Bateria litowa

Instalator

użytkownik
• Kompatybilne z obecnością zwierząt domowych na zewnątrz

• Zasilanie z baterii litowej (w zestawie)
• Czas pracy: 10 lat
• Montaż wewnątrz skrzynki rolety
• Długość linki: 3,10 m
• Możliwość regulacji opóźnienia czasowego od 0 do 45 sekund za

DVR TYXAL+

przodu
• Czujnik z łożyskiem zapobiegającym zużyciu linki

dane techniczne

Nazwa

• Łatwość montażu czujnika, mocowanego w skrzynce rolety
• Proste ustawianie parametrów za pomocą przycisku Test z

• Prosta i szybka instalacja dzięki technice bezprzewodowej
• Bardzo wysoka jakość wykrywania zewnętrznego,

zapobiegająca fałszywym alarmom

dane techniczne
• Zasilanie zestawem baterii litowych (w zestawie)
• Czas pracy: 10 lat
• Montaż zewnętrzny na elewacji
• Wysokość montażu: 0,8 m do 1,2 m
• Możliwość regulacji opóźnienia czasowego od 0 do 45 sekund za

DME TYXAL+
• Wymiary: wys. 186 x szer. 105,5 x gł. 71,3 mm

pomocą klawiatury dotykowej CLT 8000
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

przestrzeni
• Zabezpieczenie własne przed otwarciem
• Zakres roboczy: -20°C do 50°C
• Stopień ochrony: IP 55

Nazwa

DME TYXAL+

Przerwana wiązka górna:
brak wykrycia

Przerwana wiązka
górna i dolna: Detekcja

Przerwana wiązka dolna:
brak wykrycia

Nr kat.

6412304

DME TYXAL+

6412309

6416230

BAT DME-DMBE-DMBD TYXAL+

6416227
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Radiowy czujnik dymu

Radiowy czujnik wycieku

DFR TYXAL+

DF TYXAL+
Nowość

funkcje

funkcje

• Wykrywanie obecności zarzewia pożaru
• Działanie w połączeniu z centralą alarmową lub w trybie

• Wykrywanie obecności wszelkich cieczy
• Działanie w połączeniu z centralą alarmową lub w trybie

niezależnym:
- Ostrzega obecnych przy pomocy alarmu dźwiękowego
(syreny) i wizualnego (klawiatura dotykowa)
- Informuje osoby zapisane w nadajniku (możliwość zapisu do
16 czujników na nadajnik w trybie niezależnym)
• Automatycznie steruje otwieraniem rolet z napędem w
przypadku wykrycia dymu (w połączeniu z odbiornikami
TYXIA 4630/4730)

niezależnym;
- powiadamia obecnych przy pomocy alarmu dźwiękowego
(syreny) i wizualnego (klawiatura dotykowa)
- informuje osoby zapisane w nadajniku telefonicznym
(możliwość zapisu do 16 czujników na nadajnik w trybie
niezależnym)
• Automatyczne sterowanie pompą w piwnicy i zamykaniem
elektrozaworu po wykryciu wody (w połączeniu z automatyką
TYXIA 4600)

ALARMY & POWIADOMIENIA

Nowość

Instalator

użytkownik
• Idealny do zdalnego powiadamiania o zagrożeniu pożarowym,

przy pomocy nadajnika
• Możliwość otwierania rolet z napędem w przypadku wykrycia
dymu
• Do 10 lat czasu działania dla łatwiejszej obsługi

• Uznany, niezawodny system wysokiej jakości
• Proste ustawianie parametrów za pomocą przycisku Test z

Instalator

użytkownik
• Idealny do zdalnego powiadamiania o zagrożeniu zalaniem, przy

przodu
• Czujnik radiowy w 100% rozwojowy, pozwalający na przypisanie

do innych elementów systemu alarmowego

pomocy nadajnika

• Szczelność czujnika i jego przewodu
• Proste ustawianie parametrów za pomocą przycisku Test z

przodu

• Do 10 lat czasu działania dla łatwiejszej obsługi
• Działanie 24 godz. na dobę

• Łatwość montażu czujnika wycieku, mocowanego do posadzki

lub cokoliku przyściennego

dane techniczne
• Norma EN 14604
• Zasilanie z baterii litowych (w zestawie): CR123 i 9 V
• Czas pracy: 10 lat
• Instalacja: na suficie na środku pomieszczenia lub w odległości

ponad 20 cm od przeszkód (ściana, ścianka działowa, belka itp.)
• Moc dźwięku: 85 dB w odl. 3 m
• Wykrywanie za pomocą fotokomórki
• Siatka ochronna przed owadami
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

przestrzeni
• Stopień ochrony: IP 30–IK 04
• Wymiary czujnika: Ø 120 x 55 mm

15-25
cm

60 cm

dane techniczne

Przykład

• Zasilanie z baterii litowej (w zestawie)
• Czas pracy: 10 lat
• Listwa zaciskowa: 3 przewody
• Długość przewodu: 0,6 m
• Montaż czujnika na posadzce lub na ścianie
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

• Kotłownia
• Piwnica, garaż
• Pomieszczenia ze zlewozmywakiem, wanną
• Pomieszczenia z pralką, zmywarką itp.

przestrzeni
• Stopień ochrony: IP 30–IK 02
• Wymiary nadajnika: wys. 102 x szer. 33 x gł. 32 mm
• Wymiary czujnika: wys. 70 x szer. 41 x gł. 15 mm

Nazwa
Nazwa
DFR TYXAL+
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Nr kat.
6412313

Nr kat.

DF TYXAL+
BAT 1/2AA TYXAL+

6412303
Bateria litowa

6416230
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Radiowy czujnik odcięcia zasilania

Uniwersalny czujnik radiowy

DCS TYXAL+

DU TYXAL+

Nowość

Nowość

funkcje

funkcje

• Wykrywanie odcięć zasilania sieciowego
• Działanie w połączeniu z centralą alarmową lub w trybie

• Przesyła drogą radiową wszystkie wykrycia przewodowego

czujnika (włamanie lub błąd techniczny)
• Działanie w połączeniu z centralą alarmową lub w trybie

niezależnym:
- ostrzega obecnych o odcięciu zasilania po 30 minutach,
przy pomocy alarmu dźwiękowego (syreny) i przekazem
telefonicznym (w zależności od instalacji)
- informuje osoby zapisane w nadajniku telefonicznym
(możliwość zapisu do 16 czujników na nadajnik w trybie
niezależnym)

Instalator

użytkownik

ALARMY & POWIADOMIENIA

niezależnym:
- Powiadamia obecnych o wykryciu przy pomocy alarmu
dźwiękowego (syreny) i wizualnego (klawiatura dotykowa)
- Informuje osoby zapisane w nadajniku (możliwość zapisu do
16 czujników na nadajnik w trybie niezależnym)

Instalator

użytkownik

• Zdalna sygnalizacja odcięć zasilania trwających ponad 30 minut

• Proste ustawianie parametrów za pomocą przycisku Test z

• Podwójne zastosowanie: sygnalizacja włamania lub informacja o

za pośrednictwem nadajnika
• Działanie 24 godz. na dobę

przodu
• Działanie z centralą alarmową lub w trybie niezależnym

• Do 10 lat czasu działania dla łatwiejszej obsługi

• Kompatybilny ze wszystkimi czujnikami przewodowymi z

wyjściami ze stykiem beznapięciowym NF lub NO

zagrożeniu domowym

• Proste ustawianie parametrów za pomocą przycisku Test z

przodu

dane techniczne

dane techniczne
• Zasilanie: 230 V
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

przestrzeni

• Zasilanie z baterii litowej (w zestawie)
• Czas pracy: 10 lat
• Listwa zaciskowa: 2 przewody
• Kontakt możliwy do spersonalizowania: NF lub NO w stanie

spoczynku

• Wymiary: wys. 77 x szer. 37 x gł. 27 mm

• Wybór trybu wykrywania: włamanie lub techniczne
• Możliwość regulacji opóźnienia czasowego od 0 do 45 sekund za

Przykłady urządzeń kompatybilnych
• Przewodowy styk otwarcia
• Czujnik gazu z wyjściem przewodowym
• Czujnik poziomu wody
• Fotokomórka

1A
2- lar
W m
sp
ól

przestrzeni
• Zabezpieczenie własne przed otwarciem
• Stopień ochrony: IP 30 - IK 02
• Wymiary nadajnika wys. 102 x szer. 33 x gł. 32 mm

ne

pomocą klawiatury dotykowej CLT 8000
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

Nadajnik
123

Czujnik (brak w zestawie)

Nazwa
Nazwa
DCS TYXAL+

70

Nr kat.
6412314

Nr kat.

DU TYXAL+
BAT 1/2AA TYXAL+

6412302
Bateria litowa

6416230
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Wzmacniacz radiowy
REP TYXAL+
Nowość

funkcje
• Zapewnia ciągłość sygnału radiowego w przypadkach, w

ALARMY & POWIADOMIENIA

których urządzenia powiązane z centralą alarmową są od niej
nadmiernie oddalone
• Zapewnianie funkcji wykrywania odcięcia zasilania sieciowego
w powiązaniu z centralą
• Przekazywanie informacji z 16 urządzeń (każdego rodzaju) w
ramach systemu alarmowego
• 1 przekaźnik na instalację

Instalator

użytkownik
• Idealny do dużych domów i pomieszczeń profesjonalnych o

• Kompatybilność ze wszystkimi elementami systemu

alarmowego

znacznej powierzchni

• Wbudowana funkcja wykrycia odcięcia zasilania

• Działanie ciągłe, nawet w przypadku odcięcia zasilania

dane techniczne
• Zasilanie 230 V
• Zasilanie zabezpieczone baterią litową (w zestawie)
• Czas pracy: 10 lat
• Podwójna częstotliwość radiowa: 868,30 MHz i 868,95 MHz
• Zasięg radiowy od 100 do 300 metrów w wolnym polu
• Zabezpieczenie własne przed otwarciem i wyrwaniem
• Możliwość powiązania do 16 akcesoriów systemu alarmowego
• Wymiary: wys. 165 x szer. 205 x gł. 45 mm

Nazwa

Nr kat.

REP TYXAL+
BAT D TYXAL+

72

6414119
Zestaw baterii litowych

6416233
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STEROWANIE OŚWIETLENIEM
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s.76
s.78
s.86
s.90
s.102
s.106
s.108
s.109

STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

Przewodnik
Zastosowania
Zestawy
Odbiorniki
Nadajniki
Piloty
Sterownik grupowy
Zegar programowany
Zewnętrzny zmierzchowy
czujnik ruchu

s.110
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Przewodnik

natężenia światła

•* Wł./Wył. na 3 poziomach

ostatni stopień zmiany natężenia
wł. 100% - wyłączenie całościowe

• **Wł./Wył. na 2 poziomach

OŚWIETLENIE ON/OFF

OŚWIETLENIE UMOŻLIWIAJĄCE REGULACJĘ ŚWIATŁA

Odbiornik Wł./Wył.
lampka nocna

Odbiorniki Wł./Wył. podtynkowy

TYXIA 6610

TYXIA 4610

TYXIA 4600

TYXIA 4811

100 watt wyjście
zasilane Wł./Wył.

300 watt wyjście
zasilane Wł./Wył.

wyjście ze stykiem
beznapięciowym
podtrzymywanym
TBTS Wł./Wył.

2400 W wyjście
zasilane Wł./Wył. +
zegar

ostatni stopień zmiany natężenia - wyłączenie
całościowe

Odbiornik zmiany natężenia oświetlenia podtynkowy

Odbiornik z regulatorem
natężenia
do tablicy

TYXIA 4801

TYXIA 4910

TYXIA 6410

TYXIA 4840

TYXIA 4850

TYXIA 4940

2400 W wyjście
ze stykiem
beznapięciowym
podtrzymywanym
+ zegar

Odbiornik Wł./Wył.
wyłącznik zdalny do
tablicy

Wyjście ze stykiem
beznapięciowym
NO lub NF Wł./Wył.

300 W zasilane
faza zero + zegar

40-300 W zasilane
Faza + zegar

300 W zasilane Faza zero
+ zegar

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

TYXIA 2640

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TYXIA 2650

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TYXIA 2700

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TYXIA 2310

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•*

•*

•*

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•*

•*

•*

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•*

•*

•*

•**

• **

• **

TYXIA 2620

Radiowy
wyłącznik
nadawczy

Odbiornik Wł./Wył.
natynkowy

•
•

TYXIA 2610

Radiowe
mikromoduły
nadawcze

Odbiornik wyłącznik
zdalny do tablicy

TYXIA 1600

TYXIA 1612
Piloty
TYXIA 1410

TYXIA 1400
Pilot
nadawczy

TYXIA 253

Radiowy zegar
nadawczy

TYXIA 258

Czujnik radiowy

Zmierzchowy czujnik
ruchu TYXIA 320

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ekran dotykowy

TYDOM 4000

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•*

•*

•*

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TTGSM TYXAL+ (GSM)
Przekaźniki
telefoniczne
TYDOM 2.0 (IP + GSM)

Mostek IP

76

TYDOM 1.0 (IP)

STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

• Kompatybilne
• Kompatybilne Wł./Wył. niekompatybilne ze zmianą
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Tworzenie bezprzewodowych połączeń typu
wahadłowego

Sterowanie oświetleniem

Tworzenie bezprzewodowego połączenia typu wahadłowego
bez istniejącego wyłącznika

Tworzenie scenariusza gaszenia całego oświetlenia
230 V
300 W maxi.

230 V
Maks. 300 W
Zasil.
230 V
2 VA

Alim.
230 V
2 VA

Odbiornik
1-kana³owy w³./wy³.
TYXIA 4610

230 V
300 W maxi.

Prze³¹czniki
nadajniki
w³./wy³.
TYXIA 2310

Alim.
230 V
2 VA

X2

Odbiorniki
1-kana³owy w³./wy³.
TYXIA 4610

230 V
Maks. 300 W

Zasil.
230 V
2 VA

Pojedynczy
prze³¹cznik
wahad³owy

D³ugośæ kabla
Maks. 10 m.

230 V
Strona
300 W
maxi.

Urządzenie

Nr kat.

1

Zestaw TYXIA 610

6351383
230 V

88

lub

Alim.
2 VA

2

TYXIA 2310

6351380

105

1

TYXIA 4610

6351101

96

TYXIA 4610

Tworzenie bezprzewodowego połączenia typu wahadłowego w
oparciu o istniejący wyłącznik (bez zera)

Prze³¹cznik z pojedynczym lub
z podwójnym przyciskiem

230 V

N

Maks. 300 W
Zasil.
2 VA

TYXIA 4610

cznik
e³¹

kana³ 1

Nadajniki
TYXIA 2610

Nowy prz

rze
cy p ³¹cznik
ej¹

Ist
ni

X2

Phase
descente

Nadajnik po³o¿enie
wg. scenariusza
TYXIA 2700

230 V

Odbiornik
1-kana³owy w³./wy³.
TYXIA 4610
L

Alim.
230 V
2 VA

STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

Ilość

Phase
montée

TYXIA 2700

V
230 W maxi.
300

Nadajnik po³o¿enie
wg. scenariusza

Alim.
230 V
2 VA
Sterownik centralny umieszczony
przy wejściu do domu

Prze³¹cznik
pojedynczy

TYXIA 2610

L

lub

Ilość

Urządzenie

Nr kat.

Strona

1

Zestaw TYXIA 510

6351174

89

2

TYXIA 2610

6351091

104

1

TYXIA 4610

6351101

96

lub

Ilość

Urządzenie

Nr kat.

Strona

-

TYXIA 4610

6351101

96

1

TYXIA 2700

6351096

102

Tworzenie bezprzewodowego połączenia typu wahadłowego w
oparciu o istniejący wyłącznik (z zerem)
230 V

Odbiornik
1-kana³owy
w³./wy³.
TYXIA 4610

cznik
e³¹

Nowy prz

rze
cy p ³¹cznik
ej¹

Ist
ni

78

2 VA

TYXIA
4610

kanał 1

Przełącznik
pojedynczy

lub

Zasil.
230 V

Długość kabla
Maks. 10 m.

Nadajnik
TYXIA 2610

LN

Maks. 300 W

Pojedynczy
przełącznik
wahadłowy

Alim.
230 V
2 VA

TYXIA 2610

Ilość

Urządzenie

Nr kat.

1

Zestaw TYXIA 500

6351173

89

1

TYXIA 2610

6351091

104

1

TYXIA 4610

6351101

96

Phase
descente

Phase
montée

Strona

79

Sterowanie oświetleniem

Sterowanie oświetleniem

Tworzenie scenariusza oświetlenia nastrojowego w living-roomie

Sterowanie oświetleniem garderoby poprzez otwarcie drzwi
MICRO COX
Détecteur d'ouverture à pile

Przycisk z
regulatorem

Odbiornik
1-kana³owy z
regulatorem
TYXIA 4840

L
N

D³ugośæ
kabla
Maks. 10 m.

TYXIA 4811
Récepteur
M/A + minuterie
TYXIA
4811

Odbiornik w³./wy³.
z zegarem
TYXIA 4811

Oświetlenie

TYXIA 4840
Odbiornik z
regulatorem

Czujnik otwarcia
na baterie
MDO TYXAL+

Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê świat³a

Odbiornik/prze³¹cznik
1-kana³owy w³./wy³.
TYXIA 6610
Urządzenie

Nr kat.

Strona

Urządzenie

Nr kat.

Strona

1

TYXIA 4840

6351115

94

1

MDO TYXAL+

6412305

65

1

TYXIA 6610

6351376

90

1

TYXIA 4811

6351107

92

1

Box TYDOM 1.0

6700105

28

Sterowanie lampkami nocnymi i kinkietami w sypialni

Regulacja natężenia światła (np.: łazienka)
230 V
maks. 300 W
Zasil.
230 V
2 VA

Odbiornik
1-kana³owy w³./wy³.
TYXIA 4610

230 V
300 W maxi.

Prze³¹czniki
nadajniki w³./wy³.
TYXIA 2310

Alim.
230 V
2 VA

X2
230 V
300 W maxi.

Odbiornik/prze³¹cznik
1-kana³owy w³./wy³.
TYXIA 6610

80

Ilość

STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

Ilość

Rozwiązanie
zgodne z normą
NFC 15-100
dla instalacji
przełączników
bezprzewodowych
w przestrzeniach
łazienkowych
3, 2 i 1.

L
N

TYXIA 2310
Interrupteur émetteur M/A
et Variation

Odbiornik
1-kana³owy
z regulatorem
TYXIA 4840

TYXIA 4840
Odbiornik
z regulatorem

Oświetlenie
umożliwiające
regulację światła

Nowy przełącznik
nadajnik wł./wył.
- z regulacją natężenia
TYXIA 2310

Alim.
230 V
2 VA

Ilość

Urządzenie

Nr kat.

Strona

2

TYXIA 2310

6351380

105

2

TYXIA 4610

6351101

96

1

TYXIA 6610

6351376

90

Ilość

Urządzenie

Nr kat.

Strona

1

TYXIA 4840

6351115

94

1

TYXIA 2310

6351380

105

81

Sterowanie oświetleniem

Sterowanie oświetleniem

Dodawanie 3. punktu sterowania radiowego
do istniejącego obwodu wahadłowego
Prze³¹cznik

Nadajnik
2-kana³owy

Prze³¹cznik

TYXIA 2610

A

Nadajnik
2-kana³owy

kana³ 1

Nadajnik
2-kana³owy

Nowy przełącznik

TYXIA 2610

B

Tworzenie obwodu bezprzewodowego równoważnego z obwodem z wyłącznikiem zdalnym
TYXIA 2620

Nadajnik

TYXIA 2620

TYXIA 2620

TYXIA 2610

C

kana³ 1

kana³ 1

kana³ 2

Nadajnik

Nadajnik

kana³ 2

Przycisk

Kana³ 1

Przycisk

Kana³ 1

Przycisk

Kana³ 1

kana³ 2

...
Kana³ 2

A

Przewód wahad³a

Kana³ 2

Odbiornik
1-kanałowy wł./wył.

B

Blok z³¹czy

Kana³ 2

Odbiornik
1-kana³owy w³./wy³.

TYXIA 4610

Blok z³¹czy

max 2300W

TYXIA 4610

Przewód wahad³a

max
300W

Ilość

Urządzenie

Nr kat.

Strona

1

TYXIA 4610

6351101

96

*

TYXIA 2620

6351092

104

* Ilość uzależniona od stanu wyposażenia

Urządzenie

Nr kat.

Strona

1

TYXIA 4610

6351101

96

3

TYXIA 2610

6351091

104

Tworzenie zegara w korytarzu

STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

Ilość

ZALETY URZĄDZEŃ
Odbiornik
1-kanałowy wł./wył.
TYXIA 4910

Dodawanie nowego punktu sterowania
do istniejącego obwodu z wyłącznikiem zdalnym

DLA TWOICH INSTALATORÓW
Regulowany czas zegara od 10 sek. do 2
godzin

Istniejące
przyciski
max
1800W

Urządzenie

Nr kat.

Strona

1

TYXIA 4910

6351386

100

Nowy
przycisk

A1

A2

Ilość

Odbiornik

Sterowanie jednym lub wieloma punktami oświetlenia przy wykryciu
obecności

Prze³¹cznik zdalny
1-kana³owy w³./wy³.
TYXIA 4910

Kana³ 1

Nadajnik

Istniej¹ce
przyciski

TYXIA 2700

Odbiornik
1-kana³owy w³./wy³.
TYXIA 4610

max 300W

Po³o¿enie 6
1

2
6

max1800W
A1

1

5 4

Zasil.
230 V
2 VA

1
2
3

Nadajnik
TYXIA 2620

L1
A2

82

2

Ilość

Urządzenie

Nr kat.

Strona

1

TYXIA 4910

6351386

100

3

TYXIA 2620

6351092

104

Zmierzchowy
przewodowy
czujnik ruchu
z wyjściem fazowym

Ilość

Urządzenie

Nr kat.

Strona

*

TYXIA 4610

6351101

96

1

TYXIA 2700

6351096

102

* Ilość uzależniona od stanu wyposażenia
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TYXIA 4600
A1

V1

V2 Wysoka prêdkośæ

stycznik
odwracaj¹cy

Inne przykłady przeniesionych poleceń
A2

C

Dodać przycisk dzwonka do istniejącego przewodowego dzwonka
Nowy przycisk

Sterowanie prędkością wentylacji CMV jednokierunkowej

Istniej¹cy przycisk

P r ze³¹cznik
z nadajnik iem

Smith

Kana³ 1

Wentylacja CMV jednokierunkowa

TYXIA 2310

ZALETY URZĄDZEŃ
DLA TWOJEGO KLIENTA
Dodać dodatkowy przycisk dzwonka
obok bramy

Odbior nik
TYXIA 4910

Odbiornik

1-kana³owy
impulsowy
TYXIA 4620

DLA TWOICH
INSTALATORÓW

Gong
przewodowy

Nadajnik

Du¿a prêdkośæ

Bez robót budowlanych czy układania
kabli

TYXIA 2620

Ma³a prêdkośæ

Ilość

Urządzenie

Nr kat.

Strona

Ilość

Urządzenie

Nr kat.

Strona

1

TYXIA 4910

6351386

100

1

TYXIA 4620

6351104

126

1

TYXIA 2310

6351380

105

1

TYXIA 2620

6351092

104

Programowanie podlewania ogrodu

Opóźnienie czasowe wyciągu powietrza w pomieszczeniu sanitarnym
P rze³¹cznik z
nad ajnikiem
TYXIA 2310

Zegar
TYXIA 258

Odbiornik
1-kana³owy w³./wy³.
TYXIA 4910

Odbiornik
stykowy
beznapiêciowy
podtrzymywany

W entylacja CM V

TYXIA 4600

Elektrozawór

A1

V1

V2 Wysoka prêdkośæ

stycznik
odwracaj¹cy
A2

C

Woda

ZALETY URZĄDZEŃ

Transformator
AC/DC

DLA TWOJEGO KLIENTA
Ilość

Urządzenie

Nr kat.

Strona

1

TYXIA 4910

6351386

100

1

TYXIA 258

6351072

109

Idealny dla obiektów użyteczności
publicznej:
Nowy
przycisk toalet w restauracjach,
Istniej¹cy przycisk
barach, biurach, szkołach itp.

Ilość

Urządzenie

Nr kat.

Strona

1

TYXIA 4600

6351103

97

1

TYXIA 2310

6351380

105

Smith

Kana³ 1

84
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STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

Kana³ 2

Zestaw do sterowania dodatkowymi lampami
ZESTAW TYXIA 620

• Zestaw do sterowania 2 włącznikami/odbiornikami oświetlenia

dla dodatkowych lamp

ZESTAWY

Ułatwiaj sobie życie
Z Zestawami gotowymi do instalacji!

FUNKCJE

INSTALATOR

• Zapalanie lub gaszenie jednym gestem wszystkich lamp

• Łatwa instalacja odbiorników dzięki listwom zaciskowym

STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

UŻYTKOWNIK

szybkiego podłączania

dodatkowych w jednym pomieszczeniu
• Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami oświetlenia (LED,

• Urządzenia uniwersalne dla rozwiązań międzynarodowych

świetlówkowe, halogenowe itp.)

Zestaw do sterowania lampami

s.87

Zestaw wahadłowy bezprzewodowy

s.88

Zestawy wahadłowe bezprzewodowe z zerem lub bez s.89

DANE TECHNICZNE
Wyłącznik nadawczy TYXIA 2310
• Częstotliwość radiowa 868 MHz
• Zasilanie z baterii litowej CR 2430 (w zestawie)
• Czas pracy 10 lat
• Wymiary: wys. 80 x szer. 80 x gł. 11 mm
• Stopień ochrony: IP 40- IK04

Wyłączniki odbiorcze TYXIA 6610
• Częstotliwość radiowa: 868 MHz
• 1 kanał sterowania Wł./Wył.
• Zasilanie przewodowe Faza / Zero
• Wyjście zasilane moc maks. 100 W
• Rodzaj sterowanych odbiorników: LED, świetlówki, eko

SKŁAD ZESTAWU TYXIA 620:

halogeny, żarowe
• Wymiary: wys. 76,5 x szer. 36,5 x gł. 27 mm
• Stopień ochrony: IP40

• 1 Wyłącznik nadawczy TYXIA 2310 (s. 105)

Nazwa
ZESTAW TYXIA 620

86

• 2 Wyłączniki/odbiorniki TYXIA 6610 (s. 90)

Nr kat.
6351385

87

Zestaw wahadłowy bezprzewodowy
ZESTAW TYXIA 610

Zestawy wahadłowe bezprzewodowe z zerem lub
bez
ZESTAW TYXIA 500/510

FUNKCJE

FUNKCJE

• Wykonywanie obwodów oświetlenia wahadłowego bez

• Wykonywanie obwodu oświetlenia wahadłowego w oparciu o

wyłączników istniejących

istniejący wyłącznik

ZESTAW TYXIA 500
• Montaż na istniejącym wyłączniku z wejściem dla zera

ZESTAW TYXIA 510
• Montaż na istniejącym wyłączniku bez wejścia dla zera

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

ZESTAW TYXIA 510
ZESTAWY

ZESTAW TYXIA 500

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

• Wyłączniki ścienne z możliwością mocowania lub przyklejania

• Idealny do wykonania obwodu wahadłowego bez istniejącego

• Bardzo proste dodawanie nowego punktu sterowania, bez

• Montaż bez prowadzenia przewodów i wykonywania bruzd

do dowolnego podłoża: ścian, mebli, szyb, płytek ceramicznych,
drewna itp.
• Kompatybilne ze wszystkimi rodzajami oświetlenia (LED,
świetlówkowe, halogenowe itp.)
• Żywotność baterii: 10 lat

wyłącznika
• Instalacja bez robót budowlanych dzięki technice
bezprzewodowej
• Idealny do umieszczania na ściankach działowych skrzynek lub
drzwiach szachulcowych

uszkadzania wystroju wnętrza
• Kompatybilne ze wszystkimi rodzajami oświetlenia (LED,
świetlówkowe, halogenowe itp.)
• Zalecany do dużych pomieszczeń, korytarzy, klatek schodowych itp.

• Do stref 1/2/3 łazienki zalecane tylko nadajniki TBTS

DANE TECHNICZNE

STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

• Nieograniczona liczba powiązanych odbiorników

DANE TECHNICZNE
Nadajnik TYXIA 2610

• Częstotliwość radiowa 868 MHz
TYXIA 2310

Wyłącznik nadawczy TYXIA 2310

• 2 kanały sterowania
• 3 przewody wstępnie zamontowane do połączenia z

• Zasilanie z baterii litowej CR 2430 (w zestawie)
• Czas pracy 10 lat

pojedynczym lub podwójnym wyłącznikiem sterowania
lokalnego
• Zasilanie z baterii litowej CR2032 (w zestawie)
• Czas pracy: 3 lata
• Wymiary: wys. 40 x szer. 40 x gł. 11,2 mm

Wł./Wył.

• Wymiary: wys. 80 x szer. 80 x gł. 11 mm
• Stopień ochrony: IP 40- IK04

Odbiorniki TYXIA 4610
• 1 kanał sterowania dla oświetlenia

D³ugość kabla
Maks. 10 m.
Pojedynczy
prze³ącznik
wahad³owy

Przełącznik
pojedynczy
230 V
max 300 W

Zasil.
230 V
2 VA

kana³ 1

Odbiornik TYXIA 4610

• Zasilanie faza/zero 230 V

• 1 kanał sterowania dla oświetlenia

• 1 wyjście zasilane włączanie/wyłączanie 230 V

• Zasilanie faza/zero 230 V

• 2 przewody wstępnie zamontowane do połączenia z istniejącym

wyłącznikiem sterowania lokalnego
• Montaż w puszce podtynkowej:
- za włącznikiem,
- w szczelnej puszce rozdzielczej,
- nad sufitem podwieszanym
• Wymiary: wys. 45 x szer. 38 x gł. 23 mm

• 1 wyjście zasilane włączanie/wyłączanie 230 V
TYXIA 4610

• 2 przewody wstępnie zamontowane do połączenia z

wyłącznikiem sterowania lokalnego
• Wymiary: wys. 45 x szer. 38 x gł. 23 mm

TYXIA 2310

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU TYXIA 500:
• 1 nadajnik na baterie TYXIA 2610 (s. 104)
• 1 odbiornik TYXIA 4610 (s. 96)

Wł./Wył.

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU TYXIA 510:
• 2 nadajniki na baterie TYXIA 2610 (s. 104)
• 1 odbiornik TYXIA 4610 (s. 96)

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU:
Nazwa
ZESTAW TYXIA 610

88

Nr kat.
6351383

• 2 Wyłączniki nadawcze TYXIA 2310 (s. 105)

Nazwa

• 1 Odbiornik Wł./Wył. TYXIA 4610 (s. 96)

ZESTAW TYXIA 500

6351173

ZESTAW TYXIA 510

6351174

Nr kat.

89

Wyłącznik/odbiornik do sterowania dodatkową lampą
TYXIA 6610
FUNKCJE

MOŻLIWE 2 TRYBY INSTALACJI;

• Mocowanie do przewodu zastępujące poprzedni wyłącznik lub

jako jego uzupełnienie
• Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlenia przenośnego

ODBIORNIKI

z jednego lub kilku nadajników radiowych ruchomych lub
stałych
• Przycisk wyłącznika na odbiorniku steruje włączaniem/
wyłączaniem tego samego odbiornika
• Przeniesienie alarmu i włączenia/wyłączenia dozoru alarmu
TYXAL+
• Symulacja obecności poprzez zdalne włączanie lampy
• Informacja zwrotna o stanie lampy z kompatybilnych
nadajników

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK
• Pozwala zdalnie sterować dodatkową lampą

STEROWANIE
APLIKACJAMI

• Ułatwiona instalacja dzięki listwom zaciskowym szybkiego

podłączania

• Idealny do wł. i wył. trudno dostępnej lampy
• Działa również jak klasyczny włącznik

• Odporność na zerwanie umożliwiająca bezpieczne użytkowanie

• Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami oświetlenia (LED,

• Produkt uniwersalny dla rozwiązań międzynarodowych

• Zastępuje istniejący wyłącznik

• Zastępuje istniejący wyłącznik (przedłużacz)

świetlówkowe, halogenowe itp.)

Oryginalny kabel od lampy może wymienić tylko
elektryk lub osoba z uprawnieniami.

DANE TECHNICZNE
• Częstotliwość radiowa: 868 MHz
• 1 kanał sterowania Wł./Wył.
• Stopień ochrony: IP40
• Zasilanie przewodowe Faza / Zero
• Wyjście zasilane moc maks. 100 W
• Rodzaj sterowanych odbiorników: LED, świetlówki, eko

halogeny, żarowe
• Listwy zaciskowe szybkiego podłączania ułatwiające instalację
• Wymiary: wys. 76,5 x szer. 36,5 x gł. 27 mm
• Temperatura działania: od 0° do 35°
• Maksymalna liczba przypisanych nadajników: 16
• Kompatybilny z funkcją siatkowania w sieci

TYXIA 2310

TYXIA 6610

Nazwa
TYXIA 6610

90

Nr kat.
6351376
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Odbiorniki 10 A Wł./Wył. + zegar
TYXIA 4801/4811
FUNKCJE

Funkcja zegara

• Sterowanie Wł./Wył. obwodu oświetlenia z jednego lub kilku

Ustawianie czasu działania oświetlenia
10 sekund
1 minuta
5 minut
15 minut
30 minut
1 godziny

do 1 godziny
• Funkcja uprzedzania o wyłączeniu oświetlenia: użytkownik
jest informowany o wyłączeniu jednym, a następnie drugim
mignięciem światła
• Zegar specjalny po wykryciu obecności przekraczającej 80
sekund dla sterowania wyciągiem powietrza
• Sterują wyciągiem powietrza, wentylatorem lub oświetleniem

10''

1'
np.:
3 min
5'
15' 30' 60'

Funkcja uprzedzania o wyłączeniu oświetlenia daje użytkownikowi
poczucie bezpieczeństwa. Jest on informowany o wyłączeniu jednym
mignięciem 1 światła, a następnie drugim mignięciem 2 przed ostatecznym zgaszeniem oświetlenia.

Opóźnienie czasowe może
być ustawione na 10 s, 1 min,
5 min, 15 min, 30 min,
1 godz., lub w położeniu
pośrednim (np.: 3 min).

Zaprogramowany czas

TYXIA 4811
Odbiornik
wyjście zasilane

TYXIA 4801
Odbiornik z wyjściem
ze stykiem beznapięciowym

Funkcje

Wejście lokalne

Wybór pozycji
selektora na
odbiorniku

Sterowanie radiowe

Czujnik radiowy

Wejście fazy

ZEGAR

Zmierzchowy
przewodowy
czujnik ruchu

lub

• Idealne do sterowania oświetleniem do 10 A

licznym funkcjom
• Uprzedza użytkowników o wyłączeniu oświetlenia w
pomieszczeniu, korytarzu, na klatce schodowej itp.
• Zalecane do sterowania wentylacją w toalecie lub łazience po
wykryciu dłuższej obecności

• Umożliwia dodawanie zegara do oświetlenia uruchamianego za

• Maksymalna moc TYXIA 4801: wszystkie rodzaje oświetlenia:

• 1 kanał sterowania wyjściem Wł./Wył. 10 A

2 300 W
• Regulowany czas zegara: od 10 sekund do 1 godziny
• Temperatura działania: -5° do 35°C
• Wymiary: wys. 50 x szer. 47 x gł. 33 mm
• Kompatybilne z funkcją siatkowania w sieci
• Możliwość przypisania do 16 nadajników

wyłącznikiem sterowania lokalnego lub czujnikiem obecności
z kontaktem bezstykowym wyjścia bezpotencjałowego lub
przyciskiem
• Możliwość wydłużenia sterowania lokalnego o 10 metrów
• Funkcja sterowania na wejściu przewodowym fazowym
(przykład kompatybilności: czujnik obecności zmierzchowy
wyposażony w styk wyjściowy fazowy zasilany)
• Zasilanie faza/zero 230 V
• Maksymalna moc TYXIA 4811:
- przy obciążeniu rezystywnym: 2 300 W
- z transformatorem elektronicznym lub ferromagnetycznym:
1000 W
- oświetlenia inne: 500 W

TYXIA 4801

Prze³¹cznik
pojedynczy lub
podwójny
wahad³owy

TYXIA 4811

Położenie
5

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

Położenie
6*

DANE TECHNICZNE

Położenie
4

Położenie
3

pomocą czujnika ruchu lub przycisku przewodowego

1
6

5 4

1
6

5 4

1
6

5 4

1
6

5 4

1
6

5 4

1
6

5 4

2
3

Opóźnienie czasowe
z wymuszeniem
pracy wyłącznikiem
kablowym

2
3

Opóźnienie czasowe
z wymuszeniem
pracy wyłącznikiem
kablowym lub
urządzeniem
radiowego sterowania

2
3

Opóźnienie w miejscu
przejścia, każdy rodzaj
zdarzenia

2
3

Opóźnienie w
miejscu przejścia
z uprzedzeniem
o wyłączeniu
oświetlenia

2
3

Opóźnienie czasowe
wentylacji przy
wykryciu obecności

TAK
Wł./Wył.
wymuszone
Wł./Wył.
wymuszone
TAK
TAK

TAK
L
NTAK

TAK
1 naciśnięcie > 2 s
Wł./Wył.
wymuszone
1 godz.
Czujnik
ze stykiem
beznapięciowym
w przypadku
wykrycia > 80 s

6351107

TYXIA 4801

6351110

L1

L
N

OROLOGIO

TAK w przypadku
wykrycia
> 80 s Czujnik
Czujnik

TAK

zmierzchu

obecności
z wyjściem
fazowym

Czujnik
obecności
z wyjściem ze
stykiem
beznapiêciowym

Różne rodzaje połączeń dla wejścia sterującego
TYXIA 4801

TYXIA 4811

TYXIA 2700

N

N

N

N

N

L1

L
N
Czujnik
zmierzchu

Czujnik
obecności
z wyjściem
fazowym

Czujnik
obecności
z wyjściem ze
stykiem
beznapiêciowym
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N

N

L
N

L1

Nr kat.

TYXIA 4811

TAK

* tylko dla TYXIA 4801

L
N

Nazwa

TAK WŁ./Wył.
wyłącznik

TAK WŁ./Wył.
Wł./Wył.

2
3

L1

STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

• Przystosowane do obiektów użyteczności publicznej dzięki

Położenie Położenie
2
1

INSTALATOR

• 2 przewody wstępnie zamontowane do połączenia z

2

Funkcje wspólne dla odbiorników TYXIA 4811 i TYXIA 4801

Nadajniki radiowe

UŻYTKOWNIK

20 s

10 s
1

ODBIORNIKI

nadajników radiowych ruchomych lub stałych
• Możliwość regulacji czasu działania oświetlenia: od 10 sekund

Funkcja uprzedzania o wyłączeniu oświetlenia

L
N

L1

Czujnik
obecności
z wyjściem
fazowym

Czujnik
zmierzchu

Czujnik
obecności
z wyjściem ze
stykiem
beznapiêciowym
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N

N

N

N

Odbiorniki regulatory natężenia światła + zegar
TYXIA 4840/4850
FUNKCJE

Niezależne regulatory natężenia z pilota lokalnego za pomocą przycisku pojedynczego lub podwójnego

• Sterowanie obwodem oświetlenia ze zmianą natężenia z
Podwójny
przycisk

Podwójny
przycisk

Podwójny
przycisk

Podwójny
przycisk

Podwójny
przycisk

Podwójny
przycisk

Podwójny
przycisk

Oświetlenie
Podwójny umo¿liwiaj¹ce
przycisk regulacjê świat³a
> 40 W

TYXIA 4840

TYXIA 4840
Odbiornik zasilany
faza zero

TYXIA 4850
Odbiornik zasilany
ładunkiem bez zera

Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê świat³a

Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê świat³a
> 40 W

Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê świat³a

Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê świat³a

Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê świat³a
> 40 W

Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê świat³a

TYXIA 4850

TYXIA 4840

TYXIA 4840

Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê świat³a
> 40 W

TYXIA 4850

TYXIA 4840

TYXIA 4850

TYXIA 4850

ODBIORNIKI

jednego lub kilku nadajników radiowych lub z pojedynczego lub
podwójnego przycisku sterowania lokalnego
• Funkcja opóźnienia czasowego z uprzedzeniem o wyłączeniu
oświetlenia
• Sterowanie włączaniem i wyłączaniem z opóźnieniem czasowym
w powiązaniu z przewodowym czujnikiem ruchu lub przyciskiem
• Funkcja zapamiętywania ostatniego natężenia oświetlenia
po każdym wyłączeniu i przywracania ostatniego natężenia
oświetlenia po krótkim naciśnięciu przycisku
• Opcjonalnie: obciążenie 1W dla większego komfortu i czułości w
zakresie zmiany natężenia światła

Odbiorniki regulatory natężenia światła przypisane do nadajnika TYXIA 2310
TYXIA 2310

TYXIA 2310

• Kompatybilne ze wszystkimi rodzajami oświetlenia z regulacją

• Uniwersalny wielofunkcyjny regulator natężenia

natężenia (LED, świetlówkowe, halogenowe itp.)
• Umożliwia tworzenie nastroju świetlnego dostosowanego do
rytmu życia

• Automatyczne rozpoznawanie rodzaju oświetlenia do zmiany

TYXIA 2310

Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê świat³a

TYXIA 4840

jasności (R, L, C, ESL, LED)
• Funkcja zabezpieczająca przed migotaniem oświetlenia LED
poprzez zapamiętanie progów regulacji
• Funkcja wstępnego włączania lamp świetlówkowych
• Urządzenie przetestowane i zatwierdzone przez wiodących
producentów oświetlenia ledowego

Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê świat³a
> 40 W

TYXIA 4850

TYXIA 4840

TYXIA 4850

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê
świat³a

• 1 kanał sterowania jasnością w obwodzie głównym
• 3 przewody wstępnie zamontowane do połączenia z

wyłącznikiem sterowania lokalnego
• Możliwość wydłużenia sterowania lokalnego o 10 metrów
• Regulowany czas zegara: od 10 sekund do 1 godziny
• TYXIA 4840: zasilanie faza zero 230 V
• TYXIA 4850: zasilanie ładunkiem bez zera
• Temperatura działania: -5° do 35°C
• Wymiary: wys. 50 x szer. 47 x gł. 26 mm
• Kompatybilne z oświetleniem regulowanym/ściemnianym/
stopniowanym
• Kompatybilny z funkcją siatkowania w sieci
• Możliwość przypisania do 16 nadajników

LUB

12 V
Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê
świat³a
Transformator
elektroniczny z
mo¿liwości¹
regulacji świat³a

Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê świat³a
> 40 W

TYXIA 2310

Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê świat³a

TYXIA 4840

Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê świat³a
> 40 W

TYXIA 4850

TYXIA 4840

TYXIA 2310
Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê
świat³a

TYXIA 4850

LUB

12 V
Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê
świat³a
Transformator
elektroniczny z
mo¿liwości¹
regulacji świat³a

> 40W

Oświetlenie regulowane/ściemniane/stopniowane

LED

Rodzaj oświetlenia

• Dla automatycznego rozpoznawania oświetlenia do

zmiany, przed włączeniem zasilania konieczne należy
podłączyć obciążenie i miejscowe sterowanie

LED

Oświetlenie

Symbol obciążenia
regulatora natężenia
zalecanego przez producenta oświetlenia

TYXIA 4840

6351115

TYXIA 4850

6351126

Moc sterowania
TYXIA 4840

Obciążenie 1W.

6353001

TYXIA 4850
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Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê świat³a

TYXIA 2310

Tabela kompatybilności oświetlenia z uniwersalnymi regulatorami natężenia TYXIA 4840 i 4850

TYXIA 4850

RADA
Nr kat.

TYXIA 2310

TYXIA 4840

TYXIA 2310

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

Nazwa

Przycisk

TYXIA 2310

DANE TECHNICZNE

Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê świat³a
> 40 W

STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

TYXIA 2310
Oświetlenie
umo¿liwiaj¹ce
regulacjê świat³a

Halogen 230 V
Żarowe 230 V

R

Halogen 12 V TBT
z transformatorem
ferromagnetycznym/
toroidalnym

Halogen 12 V TBT
z transformatorem
elektronicznym AC
lub DC

L

C

Żarówka fluorescencyjna
lub energooszczędna
230 V

Żarówka LED
230 V

ESL

LED

LED TBT ze
sterownikiem

LED

maks. 200 W

maks. 300 W

maks. 200 W

maks. 300 W

od 40 do maks. 200 W

od 40 do maks. 300 W

od 40 do maks. 200 W

od 40 do maks. 300 W
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TYXIA 4610

Odbiornik ze stykiem beznapięciowym
podtrzymywanym TBTS
TYXIA 4600

FUNKCJE

FUNKCJE

• Sterowanie Wł./Wył. oświetlenia z jednego lub kilku nadajników

• Steruje urządzeniami elektrycznymi za pomocą styku

radiowych ruchomych lub stałych
• Po przypisaniu do ponad 2 punktów sterowania radiowego
(np.: 2 TYXIA 2610), zastępuje funkcję wyłącznika zdalnego
• Przypisany do TYXIA 2620, pełni funkcję wyłącznika zdalnego
• Po przypisaniu do radiowego czujnika otwarcia steruje
oświetleniem garderoby lub piwnicy przy otwieraniu drzwi
• Przeniesienie alarmu i włączenia/wyłączenia dozoru alarmu
TYXAL+

włączania/wyłączania podtrzymywanego, z jednego lub kilku
nadajników radiowych ruchomych lub stałych
• Kompatybilny z licznymi urządzeniami (oświetlenie,
wentylatory sufitowe, wyciągi powietrza, zawory zraszające,
styczniki pompy itp.)

ODBIORNIKI

Odbiornik Wł./Wył.

• Kompatybilne ze wszystkimi rodzajami oświetlenia (LED,

• Prosty montaż bez układania dodatkowego przewodu

świetlówkowe, halogenowe itp.)
• Idealny do dodawania dodatkowego sterowania do oświetlenia
• Pozwala na stosowanie tego samego modelu wyłącznika, co
istniejący

• Po przypisaniu do ponad 2 punktów sterowania zastępuje

• 1 kanał sterowania wyjściem Wł./Wył. 230 V
• Montaż w puszce podtynkowej:

- za włącznikiem,
- w szczelnej puszce rozdzielczej,
- nad sufitem podwieszanym
• Zasilanie faza/zero 230 V
• 2 przewody wstępnie zamontowane do połączenia z
wyłącznikiem sterowania lokalnego lub przyciskiem
• Możliwość wydłużenia sterowania lokalnego o 10 metrów
• Temperatura działania: -5° do 40°C
• Wymiary: wys. 45 x szer. 38 x gł. 23 mm
• Możliwość przypisania do 16 nadajników
• Kompatybilny z funkcją siatkowania w sieci
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• Zalecany do sterowania obwodów prądu stałego 12 i 24 V lub

przemiennego 230 V
• Wyjście TBTS konfigurowalne jako NO lub NF

DANE TECHNICZNE
Maksymalna moc obwodu oświetlenia

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

TYXIA 4610

• Idealny do zdalnego sterowania urządzeniem elektrycznym

rozwiązanie z przewodowym wyłącznikiem zdalnym

DANE TECHNICZNE

Nazwa

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

Nr kat.
6351101

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

-- 300 W lampy 230 V żarowe lub halogenowe
-- 72 W świetlówki
-- 100 W lub 8 elementów z żarówkami energooszczędnymi
230 V (świetlówkowe, LED)
-- 150 W żarówki halogenowe z transformatorem
elektronicznym TBT 12 V
-- 100 W LED z transformatorem elektronicznym TBT 12 V
-- 150 W żarówki halogenowe z transformatorem
ferromagnetycznym TBT 12 V
-- 100 W żarówki halogenowe z transformatorem toroidalnym
TBT 12 V
Prze³¹cznik
w³./wy³. lub
wahad³owy

Prze³¹cznik
niepod³¹czony w
przypadku
monta¿u w puszce
sufitowej DCL

Zasil.
230 V
2 VA

• 1 kanał sterowania wyjściem TBTS lub 230 V
• Zasilanie faza/zero 230 V

Prze³¹cznik pojedynczy
przycisk

Prze³¹cznik

• 2 przewody wstępnie zamontowane do połączenia z

wyłącznikiem sterowania lokalnego lub przyciskiem
• Możliwość wydłużenia sterowania lokalnego o 10 metrów
• 1 wyjście ze stykiem beznapięciowym podtrzymywanym

bezpotencjałowym
• Wybór wyjścia stykowego NO lub NF
• Możliwość przypisania do 16 nadajników
• Kompatybilny z funkcją siatkowania w sieci
• Wymiary: wys. 45 x szer. 38 x gł. 23 mm
• Zdolność wyłączania obwodu sterowania:
- 230 V prąd zmienny: maks. 0,5 A
- 12 V prąd stały (TBTS): maks. 1 A
- 24 V prąd stały (TBTS): maks. 0,5 A
• Temperatura działania: od - 5° do 40°C

Zasil.
230 V
2 VA
L

Zasil.
230 V
2 VA

N

L

Bram

TYXIA 4600

TYXIA 4620

Wyjście ze stykiem
podtrzymywanym na
sterowniku urz¹dzenia
elektrycznego ze
stycznikiem mocy

¯ó³ty
Bia³y

Nazwa
TYXIA 4600

N

Nr kat.
6351103
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Odbiornik ze stykiem beznapięciowym
impulsowy lub podtrzymywany
natynkowy do użytku na zewnątrz
TYXIA 6410

Wzmacniacze radiowe

FUNKCJE

FUNKCJE

• Sterowanie otwieraniem i zamykaniem automatyki po styku

• Umożliwia zwiększenie zasięgu radiowego: używany, kiedy

TYXIA ERX 1000/2000

impulsowym, takimi jak brama garażowa lub inna z napędem, z
jednego lub kilku nadajników radiowych ruchomych lub stałych
• Funkcje w połączeniu z alarmem TYXAL+
- Wskazanie wizualne w przypadku włączenia się syren
- Wskazanie wizualne krótkie lub ciągłe stanu systemu
alarmowego

nadajnik jednokierunkowy nie może połączyć się z odbiornikiem
• Odbierają sygnał radiowy z nadajników, a następnie emitują go

TYXIA ERX 1000

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

• Umożliwia zastępowanie lub dodawanie pilotów do istniejącego

• Przeznaczony do użytku na zewnątrz lub wewnątrz

napędu lub zamka elektrycznego
• Informacja zwrotna o stanie systemu alarmowego z możliwością
wizualizacji różnych wskazówek

• Idealny do zwiększania liczby przycisków sterujących obwodem

TYXIA ERX 2000

• Idealny do dużych mieszkań lub pomieszczeń użytkowych

• Ułatwia transmisję radiową między nadajnikiem a odbiornikiem

w trudnych konfiguracjach

oświetlenia z wyłącznikiem zdalnym

TYXIA ERX 2000
• Możliwość montażu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE
TYXIA 6410 na wyłączniku
zdalnym

• Częstotliwość radiowa 868 MHz
• 1 kanał sterowania

• Częstotliwość radiowa 868 MHz
• Zasięg transmisji radiowej co najmniej 100 m w otwartej

przestrzeni

• Stopień ochrony: IPX4-IK04
• Karta elektroniczna tropikalizowana

Odbiornik

• Zasilanie 230 V

• Mocowanie natynkowe

• Pamięć zachowana w przypadku przerwy w dostawie prądu

• Temperatura działania: od -5°C do 40°C

• Możliwość przypisania maks. 16 nadajników w sieci siatkowanej
• Możliwość przypisania maks. 2 wzmacniaczy w jednej instalacji

• Wymiary: wys. 120 x dł. 54 x gł. 25 mm (bez anteny)

Styk beznapięciowy 5 A

• Zasilanie faza/zero 230 V
• 1 wyjście przełączające stykowe beznapięciowe impulsowe lub

NC

podtrzymywany maks. 5 A
• Wybór czasu trwania impulsu 250 ms lub 4 sekundy
• Kompatybilny z funkcją siatkowania w sieci
• Wybór wyjścia stykowego NO lub NF lub spoczynkowego
• Możliwość przypisania do 16 nadajników
• Montaż w szczelnej puszce w przypadku rozprysków wody

Zasil.
230 V

TYXIA ERX 1000
• Montaż w puszce podtynkowej na głębokości 40 mm
• Wymiary: wys. 45 x szer. 38 x gł. 24 mm

TYXIA ERX 2000
• Stopień ochrony: IP 44
• Montaż w szczelnej puszce w przypadku rozprysków wody
• Temperatura działania: od - 20°C do 60°C
Prze³¹cznik
zdalny

• Wymiary: wys. 120 x szer. 54 x gł. 25 mm
A1

A2

Nazwa
Nazwa
TYXIA 6410
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Nr kat.

Nr kat.

TYXIA ERX 1000

6351301

6351180

TYXIA ERX 2000

6351372
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STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

ODBIORNIKI

ponownie z maksymalną mocą do odbiornika

Modułowy odbiornik sterujący oświetleniem

Modułowy odbiornik zmieniający natężenie światła

TYXIA 4910

TYXIA 4940

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

FUNKCJE

Planowane wejście na
rynek
2 połowa 2015 r.

• Sterowanie Wł./Wył. obwodu oświetlenia z jednego lub kilku

nadajników radiowych ruchomych lub stałych
• Możliwość regulacji czasu działania oświetlenia: od 10 sekund
do 2 godziny
• Funkcja uprzedzania o wyłączeniu oświetlenia
• Przeniesienie alarmu i włączenia/wyłączenia dozoru alarmu
TYXAL+

FUNKCJE

Planowane wejście na
rynek
2 połowa 2015 r.

• Sterowanie regulacją obwodu oświetlenia z jednego lub kilku

nadajników radiowych ruchomych lub stałych
• Funkcja zapamiętywania ostatniego natężenia oświetlenia

ODBIORNIKI

po każdym wyłączeniu i przywracania ostatniego natężenia
oświetlenia po krótkim naciśnięciu przycisku
• Zastąpienie wyłącznika zdalnie sterowanego zdalnym
regulatorem natężenia światła, oświetlenie w trybie Wł./Wył.
staje się oświetleniem o regulowanym natężeniu światła

• Idealny do dodawania dodatkowego sterowania do oświetlenia

• Uproszczona konserwacja dzięki instalacji na tablicy

• Uprzedza użytkowników o wyłączeniu oświetlenia w

elektrycznej
• Ułatwiona instalacja dzięki listwom zaciskowym szybkiego
podłączania
• Idealny do zastąpienia wyłącznika zdalnego 3- lub
4-przewodowego

pomieszczeniu, korytarzu, na klatce schodowej itp.

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK
• Kompatybilne ze wszystkimi rodzajami oświetlenia (LED,

• Uproszczona konserwacja dzięki instalacji na tablicy

STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

elektrycznej

świetlówkowe, halogenowe itp.)
• Umożliwia tworzenie nastroju świetlnego dostosowanego do

• Łatwa instalacja dzięki listwom zaciskowym szybkiego

podłączania

rytmu życia

• Idealny do zastąpienia wyłącznika zdalnego 3- lub

4-przewodowego

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

• 1 wejście typu faza lub zero

• 1 wejście typu faza lub zero

• Regulowany czas zegara: od 10 sekund do 2 godzin

• Temperatura działania: od -10 °C do 40 °C

• Temperatura działania: od -10 °C do 40 °C

• Kompatybilny z funkcją siatkowania w sieci

• Kompatybilny z funkcją siatkowania w sieci

• Możliwość przypisania do 16 nadajników

• Możliwość przypisania do 16 nadajników

• Wymiary: 1 moduł

• Wymiary: 1 moduł

Nazwa
TYXIA 4910
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Nr kat.
6351386

Nazwa
TYXIA 4940

Nr kat.
6351387
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Nadajnik z zasilaniem 230 V Sterownik wielofunkcyjny
TYXIA 2700

• Sterowanie do wyboru:

- 2 kanały oświetlenia na podwójnym wyłączniku lub przycisku
- 1 kanał natężeniem oświetlenia na przycisku podwójnym
- 2 kanały scenariuszy na przycisku podwójnym
- 1 kanał rolety z napędem na wyłączniku rolety
• Wejście sterownika przewodowe na wejściu fazy pochodzącej
z czujnika (np: zmiana zewnętrznego przewodowego czujnika
ruchu na czujnik z nadajnikiem radiowym)
• Z funkcją scenariusza, sterowania grupowego odbiornikami w
określonym położeniu:
- Wł./Wył. dla odbiorników oświetlenia
- Położenie podnoszenia/opuszczania dla odbiorników rolet

1

Położenie 1

6

5 4

1

Położenie 2

6

5 4

1

Położenie 3

6

5 4

1

Położenie 4

6

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK
• Nadajnik wielofunkcyjny: oświetlenie, regulacja natężenia

1

• Grupuje wszystkie funkcje nadajników na baterie opartych na

Położenie 5

mikromodule TYXIA 2610 do TYXIA 2650

oświetlenia, rolety, automatyka i scenariusze
• Wybór pomiędzy 2 możliwymi nastrojami w mieszkaniu za

6

1

Położenie 6

Prze³¹cznik
pojedynczy
lub podwójny
wahad³owy

DANE TECHNICZNE
• Częstotliwość radiowa 868 MHz
• 1 do 2 kanałów sterowania w zależności od funkcji
• 1 kanał: 1 x 16 odbiorników w siatce

5 4

Typy urządzeń
podłączanych do nadajnika

2
3

Sterowanie
1-/2-kanałowe Wł./Wył.

Włącznik pojedynczy lub podwójny

2
3

Sterowanie
1-/2-kanałowe Wł./Wył.

pojedynczy lub podwójny przycisk

2
3

Sterowanie 1-kanałowe
rolety z napędem

Przełącznik rolety podnoszenie / opuszczanie

2
3

Sterowanie 1-kanałowe
ze zmianą natężenia

Podwójny przycisk

2
3

Sterowanie
1-/2-kanałowe
scenariuszami

pojedynczy lub podwójny przycisk

Czujnik z wyjściem
ze stykiem beznapięciowym

2
3

Sterowanie 1-kanałowe
na wejściu fazowym

Czujnik
z wyjściem fazowym

Przełącznik lub
styk zasilany

• Możliwość podłączenia do wszystkich urządzeń standardowych

wszystkich marek

pomocą funkcji scenariusza

5 4

Funkcje

NADAJNIKI

Wybór pozycji
selektora na nadajniku

TYXIA 2700

6

5 4

Różne rodzaje połączeń dla wejścia sterującego
TYXIA 4801

• 2 kanały: 2 x 16 odbiorników w siatce
• 3 przewody wstępnie zamontowane do połączenia z

wyłącznikiem typu przycisk, wyłącznik odwracający lub
podnoszenia/zatrzymywania/opuszczania w sterowaniu
lokalnym
• 1 wejście fazowe przewodowe na czujniku lub wyłączniku
• Temperatura działania: -5° do 40°C
• Wymiary: wys. 50 x szer. 47 x gł. 23 mm
• Zasilanie faza/zero 230 V
• Kompatybilny z funkcją siatkowania w sieci

L
N

TYXIA 2700

L1

TYXIA 4801

L1

L1
Styk

Prze³¹cznik
w³./wy³.
pojedynczy
lub podwójny

Przycisk
pojedynczy
lub podwójny

Prze³¹cznik
rolety zewnêtrznej

Czujnik
obecności
z wyjściem fazowym

Prze³¹cznik w³./wy³.

Czujnik
obecności
z wyjściem
ze stykiem
beznapiêciowym

Zewnêtrzny
przewodowy
czujnik ruchu

Nazwa
TYXIA 2700
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Nr kat.
6351096
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STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

FUNKCJE

Nadajniki z baterią - Sterowanie oświetleniem,
automatyką, natężeniem oświetlenia, scenariuszami
TYXIA 2610/2620/ 2640/ 2650

Wyłącznik nadawczy - Sterowanie oświetleniem,
automatyką, natężeniem oświetlenia, scenariuszami
TYXIA 2310

FUNKCJE

FUNKCJE

TYXIA 2610

• Wyłącznik oświetlenia 3 w 1

• Sterowanie 1-/2-kanałowe włączaniem/wyłączaniem

• Sterowanie 1-/2-kanałowe Wł./Wył. oświetlenia lub automatyki

oświetlenia lub automatyki za pomocą wyłącznika pojedynczego
lub podwójnego

• Sterowanie 2-kanałowe scenariuszami (włączanie/wyłączanie

odbiorników oświetlenia lub włączanie/wyłączanie i zmiana
natężenia dla odbiorników regulacji natężenia oświetlenia)
• Sterowanie 1 kanałem zmiany natężenia oświetlenia

TYXIA 2620
• Sterowanie 1-/2-kanałowe włączaniem/wyłączaniem

oświetlenia lub automatyki za pomocą przycisku pojedynczego
lub podwójnego

TYXIA 2640
• Sterowanie 1-kanałowe natężeniem oświetlenia na przycisku

podwójnym
• Sterowanie 1-/2-kanałowe scenariuszami na przycisku

pojedynczym lub podwójnym
• Z funkcją scenariusza, sterowania grupowego odbiornikami w

określonym położeniu:
- Wł./Wył. dla odbiorników oświetlenia
- Wł./Wył. do odbiorników zmiany natężenia oświetlenia
- Położenie podnoszenia/opuszczania dla odbiorników rolet

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK
• Bardzo proste dodawanie nowego punktu sterowania, bez

• Montaż bez prowadzenia przewodów i wykonywania bruzd

uszkadzania wystroju wnętrza
• Przystosowany do wszystkich rodzajów budynków: nowych i
starych

• Możliwość podłączenia do wszystkich urządzeń standardowych

wszystkich marek
• Do stref 1/2/3 łazienki zalecane tylko nadajniki TBTS

• Wyłączniki ścienne z możliwością mocowania lub przyklejania

• Łatwy i szybki montaż, bez wykonywania prac budowlanych

do dowolnego podłoża: ścian, mebli, szyb, płytek ceramicznych,
drewna itp.
• Komfort użytkowania dzięki 10-letniemu czasowi pracy baterii

• Idealny do umieszczania na ściankach działowych skrzynek lub

drzwiach szachulcowych
• Idealny do wykonania obwodu wahadłowego bez istniejącego

wyłącznika
• Do stref 1/2/3 łazienki zalecany tylko wyłącznik TBTS

DANE TECHNICZNE

TYXIA 2610

• Częstotliwość radiowa 868 MHz
• 1 do 2 kanałów sterowania zależnie od urządzenia

Przełącznik
pojedynczy
lub
podwójny
wahadłowy

• 3 przewody wstępnie zamontowane do połączenia z

wyłącznikiem sterowania lokalnego typu włącznik, przycisk,
podnoszenie/opuszczanie
• Nieograniczona liczba powiązanych odbiorników
• Zasilanie z baterii litowej CR2032 (w zestawie)
• Czas pracy 3 lata
• Wymiary: wys. 40 x szer. 40 x gł. 11,2 mm
• Niekompatybilne z funkcją siatkowania w sieci

TYXIA 2620

Przełącznik
kanał 2

Przełącznik
kanał 1

TYXIA 2640
Nazwa

Nr kat.

TYXIA 2610

6351091

TYXIA 2620

6351092

TYXIA 2640

6351094

TYXIA 2650

6351095
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Przełącznik
pojedynczy
lub
podwójny
wahadłowy
Przełącznik
kanał 2

Przełącznik
przyciskowy
ze zmianą
natężenia
światła +

• Częstotliwość radiowa 868 MHz
• Zasilanie z baterii litowej CR 2430 (w zestawie)
• Czas pracy 10 lat
• Wymiary: wys. 80 x szer. 80 x gł. 11 mm
• Stopień ochrony: IP 40- IK04

TYXIA 2650

TYXIA 2310

Podwójny
przycisk

Podwójny
przycisk

Przełącznik
przyciskowy
ze zmianą
natężenia
światła -

Przełącznik
kanał 1

DANE TECHNICZNE

Przełącznik
scenariuszy

Przełącznik
scenariuszy

Nazwa
TYXIA 2310

Nr kat.
6351380
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STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

NADAJNIKI

TYXIA 2650

Piloty zdalnego sterowania urządzeniami i grupami

Pilot brelok do kluczy

TYXIA 1600/1612

TYXIA 1400/1410

FUNKCJE

FUNKCJE

TYXIA 1600

• Pilot dwukierunkowy: wizualny powrót informacji dla wysłanego

polecenia

• Centralne sterowanie 5 urządzeniami zapewniającymi komfort

w pomieszczeniu: włączanie/wyłączanie lub regulacja natężenia
oświetlenia, rolety, napędzany ekran projekcyjny typu kino
domowe itp.

TYXIA 1400
• Sterowanie 2-kanałowe włączaniem/wyłączaniem i zmianą

natężenia oświetlenia lub 2-kanałowe podnoszeniem/
opuszczaniem rolet

TYXIA 1612
• Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlenia i roletami w

TYXIA 1410

położeniu podniesionym/zatrzymanym/opuszczonym
• Centralizacja sterowania włączaniem/wyłączaniem 9 grup
oświetlenia i 9 grupami rolet z możliwością dostosowania do
własnych potrzeb + 1 polecenie centralne dla każdej grupy
• Informacja zwrotna

• Sterowanie 4-kanałowe automatyką: otwieraniem/zamykaniem

bramy, bramy garażowej, zamka elektrycznego, włączaniem/
wyłączaniem oświetlenia, pompy zraszającej itp.
TYXIA 1400

NADAJNIKI

TYXIA 1612

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK
w pomieszczeniu (pokój, salon itp.) lub we wszystkich
pomieszczeniach.

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK
• Łatwy do noszenia dzięki niewielkim wymiarom i zaczepowi do

TYXIA 1612
• Zdalne sterowanie odbiornikami w kilku pomieszczeniach lub na

kilku kondygnacjach dzięki funkcji siatki sieciowej

STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

TYXIA 1600

• Centralne sterowanie urządzeniami zapewniającymi komfort

TYXIA 1410

• Do 16 odbiorników w sieci siatkowanej

kluczy
• Umożliwia centralne sterowanie automatyką i oświetleniem

zewnętrznym
• Odporne na wstrząsy dla codziennego użytkowania

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE
• Bateria litowa w zestawie: 3 V CR 2430

• Częstotliwość radiowa 868 MHz
• Zasilanie z baterii litowej CR2032 (w zestawie)

Zasil.
230 V
2 VA

• Czas pracy: 3 lata
• Wymiary: wys. 129 x szer. 45 x gł. 17 mm

• Czas pracy 10 lat
230 V
Maks. 300 W

Zasil.
230 V
2 VA

• Podwójna częstotliwość radiowa: 868 MHz

230 V
Maks. 300 W

• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

przestrzeni

• Dostarczane ze wspornikiem ściennym

• 1 do 4 kanałów sterowania zależnie od urządzenia

TYXIA 1612

• Stopień ochrony: IP 32

• Kompatybilny z funkcją siatkowania w sieci
• Liczba odbiorników możliwych do powiązania w sieci

TYXIA 4610

siatkowanej: maksymalnie 2 grupy po 16 urządzeń

• Wymiary: wys. 74 x szer. 37 x gł. 14 mm

TYXIA 1410

• Masa (z bateriami): 25 g

TYXIA 4610

• Dostarczone z pierścieniem breloka do kluczy
TYXIA 1600

Nazwa

Nr kat.

• Kompatybilne z funkcją siatkowania w sieci

Nazwa

Nr kat.

TYXIA 1600

6351118

TYXIA 1400

6351388

TYXIA 1612

6351123

TYXIA 1410

6351389
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Sterownik grupowy

Zegar programowany

TYXIA 253

TYXIA 258

FUNKCJE

FUNKCJE

• Sterownik indywidualny lub grupowy 9-kanałowy: Podnoszenie /

• Programator godzinowy tygodniowy automatyki lub

Opuszczanie lub Wł./ Wył. dla 9 grup odbiorników
• 1 polecenie dla całej grupy
• 2 kanały możliwych scenariuszy: rolety lub oświetlenie –
włączanie/wyłączanie w określonym stanie lub przygaszanie
światła o określony procent

oświetlenia
• Sterowanie roletami z napędem dla podnoszenia / opuszczania

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK
• Wybór pomiędzy 2 możliwymi atmosferami w mieszkaniu za

• Nieograniczona liczba powiązanych odbiorników

DANE TECHNICZNE
Zasil.
230 V
2 VA

• Zasilanie 2 bateriami alkalicznymi LR03 (w zestawie)
• Czas pracy: 2 lata
• Wymiary: wys. 80 x dł. 80 x gł. 23 mm (bez podstawy)
• Mocowanie do ściany lub ustawianie na meblach z użyciem

podstawy (w zestawie)
• Nielimitowany zapis w dedykowanych odbiornikach radiowych
• Niekompatybilny z funkcją siatkowania w sieci

TYXIA 253

108

• Programowanie astronomiczne rolet umożliwiające

• Duża precyzja z rejestracją współrzędnych geograficznych

oszczędności w ogrzewaniu mieszkania w zimie
• Idealny do opuszczania pomieszczeń bez pozostawienia
włączonego światła lub bez zapomnienia o opuszczeniu rolety

• Możliwość stosowania wielu zegarów, aby tworzyć dodatkowe

(długość / szerokość GPS)
strefy

DANE TECHNICZNE

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

Nazwa

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

pomocą funkcji scenariusza
• Idealny do opuszczania pomieszczeń bez pozostawienia
włączonego światła lub bez zapomnienia o opuszczeniu rolety

STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

NADAJNIKI

albo odbiornikami automatyki lub oświetlenia dla włączania /
wyłączania
• Funkcja symulacji obecności przez włączanie/wyłączanie lub
podnoszenie/opuszczanie z przypadkowym przesunięciem o
kilka minut w stosunku do programu
• Funkcja astronomiczna: otwieranie i/lub zamykanie rolet w
zależności od rzeczywistej godziny wschodu i zachodu
• Możliwość utworzenia 8 przełączeń dziennie, w tym 2
przełączeń astronomicznych dziennie

TYXIA 4610

TYXIA 253

Nr kat.
6351034

230 V
Maks. 300 W

• Częstotliwość radiowa 868 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

przestrzeni
• 1 kanał sterowania czasowego
• Programowanie tygodniowe
• Regulacja co do minuty
• Zasilanie 2 bateriami alkalicznymi LR03 (w zestawie)
• Czas pracy: 2 lata
• Wymiary: wys. 80 x dł. 80 x gł. 23 mm (bez podstawy)
• Mocowanie do ściany lub ustawianie na meblach z użyciem
podstawy (w zestawie)
• Niekompatybilny z funkcją siatkowania w sieci

Nazwa
TYXIA 258

Zasil.
230 V
2 VA

230 V
Maks. 300 W

TYXIA 258

TYXIA 4610

TYXIA 258

Nr kat.
6351072
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Zewnętrzny radiowy zmierzchowy czujnik ruchu
TYXIA 320
FUNKCJE
• Wykrywanie zmierzchu
• Sterowanie automatyką oświetlenia w momencie zapadania

nocy w przypadku wykrycia obecności w nadzorowanej strefie

NADAJNIKI

• 1 kanał sterowania radiowego

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK
• Idealny do zniechęcania intruzów, dzięki sterowaniu

STEROWANIE
OŚWIETLENIEM

• Umożliwia dodawanie sterownika automatyki (oświetlenie,

okna/drzwi itp.) w przypadku wykrycia ruchu bez konieczności
układania nowych przewodów

oświetleniem po wykryciu ruchu

DANE TECHNICZNE
• Częstotliwość radiowa 868 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

przestrzeni
• Zasilanie 2 bateriami litowymi 3,6 V (w zestawie)
• Zasięg radiowy od 1 do 12 metrów - 90 °
• Wykrywanie zmierzchu przy 20, 100, 200 lub 400 luksach
• Czas działania od 18 miesięcy do 5 lat w zależności od

przypisania
• Stopień ochrony: IP 43-IK 02
• Wymiary: wys. 83 x szer. 73 x gł. 59 mm
• Zalecany zakres temperatury działania: od -10°C do 40°C
• Niekompatybilny z funkcją siatkowania w sieci

Nazwa
TYXIA 320
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Nr kat.
6351023
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STEROWANIE ELEMENTAMI
OTWIERANYMI

Przewodnik
• Kompatybilne
• Kompatybilne z podnoszeniem /

Regulowana żaluzja
zewn.

Odbiorniki do rolet z napędem do montażu
podtynkowego

Odbiornik
regulowanej żaluzji
zewn. podnoszenie /
opuszczanie +
regulowane lamele

TYXIA 2650

Przewodnik
Zastosowania
Zestawy
Odbiorniki
Nadajniki

s.113
s.114
s.120
s.124
s.128

TYXIA 2700

Radiowe wyłączniki
nadawcze

TYXIA 4730

TYXIA 4731

TYXIA 4620

TYXIA 6410

Dla napędu 80 Nm
lub 2 A

Dla napędu 80 Nm
lub 2 A

Wyjście styk
beznapięciowy

Wyjście styk
beznapięciowy

•
•

•
•

•

•

•

•

TYXIA 1600
TYXIA 1605
Piloty

•

•

•

•

TYXIA 1612
TYXIA 1410
TYXIA 1400

Pilot
nadawczy

TYXIA 253

Radiowy zegar
nadawczy

TYXIA 258

Czujnik radiowy

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Przekaźniki telefoniczne

Mostek IP
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

czujnik siły wiatru
/ nasłonecznienia
CVS
Czujnik otwarcia
DO TYXAL+

Ekran dotykowy

•
•
•

•
•
•

TYXIA 2310
TYXIA 2330

TYDOM 4000
TTGSM TYXAL+
(GSM)
TYDOM 2.0 (IP +
GSM)
TYDOM 2000 (IP)

Odbiornik impulsowy
natynkowy

TYXIA 4630

TYXIA 2620
TYXIA 2630

Odbiornik impulsowy
podtynkowy

Dla napędu 20 Nm
lub 0,8 A
TYXIA 2610

Radiowe
mikromoduły
nadawcze

Brama

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STEROWANIE
ELEMENTAMI OTWIERANYMI

opuszczaniem niekompatybilne ze
zmianą położenia lameli

Roleta z napędem
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Sterowanie roletami

Sterowanie markizami lub regulowanymi
żaluzjami zewn.

Wykonać grupowe sterowanie
wieloma roletami z napędem przewodowym

Sterowanie markizą wewn. z napędem (230V)
Zasil.
230 V

LN

LN

N

LN

LN

L

N

Faza
opuszczania

Faza
podnoszenia

Istniej¹ce
prze³¹czniki

Istniej¹cy
prze³¹cznik

Zas³ona
wewn.

Nowy
prze³¹cznik

Pilot regulowanej ¿aluzji zewn.
TYXIA 1605

Urządzenie

Nr kat.

Strona

1

TYXIA 4731

6351390

122

1

TYXIA 1605

6351391

122

* Ilość uzależniona od stanu wyposażenia

Sterowanie regulowaną żaluzją zewn. z napędem (230V)

Phase
descente

Faza
Faza
podnoszenia opuszczania

Ilość

Istniej¹cy prze³¹cznik
(podnoszenie,
stop, opuszczanie)

Rolety z
napêdem

Alim.
230 V

STEROWANIE
ELEMENTAMI OTWIERANYMI

Phase
montée

Odbiornik markizy lub regulowanej
¿aluzji zewn.
TYXIA 4731

LN
Zasil.
230 V

TYXIA 4731

Odbiornik
rolety z napêdem

Nadajnik
TYXIA 2630

TYXIA 4630

Zasil.
230 V
Faza podnoszenia

Nowy
prze³¹cznik

Faza opuszczania

Regulowana ¿aluzja zewn. z napêdem

Prze³¹cznik
opuszczanie

Interrupteur

Prze³¹cznik
podnoszenie

Interrupteur

Odbiornik markizy lub
regulowanej ¿aluzji zewn.
TYXIA 4731

Pilot z mo¿liwości¹ zapisu ulubionych po³o¿eñ
TYXIA 1605

Ilość

Urządzenie

Nr kat.

Strona

Ilość

Urządzenie

Nr kat.

Strona

*

TYXIA 4630

6351102

124

1

TYXIA 4731

6351390

122

1

TYXIA 2630

6351093

130

1

TYXIA 1605

6351391

122

* Ilość uzależniona od stanu wyposażenia
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Obsługa elementów otwieranych

Sterowanie elementów otwieranych
przy pomocy smartfonu

300 W maxi.

Odbiornik impulsowy
TYXIA 4620

Alim.
230 V
2 VA

TYXIA 4620

kana³ 1

Odbiornik impulsowy
TYXIA 4620

Zasil.
230 V

Brama gara¿owa

2 VA

230 V
300 W maxi.

Przycisk

Odbiornik oświetlenia
TYXIA 4610

Alim.
230 V
2 VA
D³ugośæ kabla

Odbiornik oświetlenia
TYXIA 4610

Maks. 10 m.

TYXIA 4610
Odbiornik impulsowy
TYXIA 4620

kana³ 2

230 V

Bouton
poussoir

Odbiornik impulsowy
TYXIA 6410

maks
300W ou
Gâche

Alim.
Zasil.V
230
230
V
2 VA

Pojedynczy
prze³¹cznik
wahad³owy

serrure électrique

Porte de garage

2 VA

Odbiornik impulsowy
TYXIA 4620

D³ugośæ kabla
Maks. 10 m.
Longueur de câble :
10 m MAXI

Alim.

230 V
TYXIA
4620
2 VA

Zasuwka lub
zamek elektryczny

Zasil.

kana³ 3

230 V

Odbiornik impulsowy
TYXIA 6410

2 VA

Phase
descente

Phase
montée

STEROWANIE
ELEMENTAMI OTWIERANYMI

Przycisk
D³ugośæ kabla
Maks. 10 m.

Pilot brelok na
klucze 4-kana³owy
TYXIA 1410
TYXIA 6410
kana³ 4

Brama

Styk
beznapiêciowy 5 A

NC

Zasil.
230V

Ilość Urządzenie

Nr kat.

Strona

Ilość

Urządzenie

Nr kat.

Strona

*

TYXIA 4610

6351101

96

*

TYXIA 4610

6351101

96

*

TYXIA 4630

6351102

124

2

TYXIA 4620

6351104

126

1

TYXIA 4620

6351104

126

1

TYXIA 6410

6351180

127

1

TYXIA 6410

6351180

127

1

TYXIA 1410

6351389

107

1

Box automatyki domowej
TYDOM 1.0

6700105

28

* Ilość uzależniona od stanu wyposażenia
* Ilość uzależniona od stanu wyposażenia
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Zdalna obsługa
okno dachowe z napędem

Obsługa ekranu
kina domowego

Kompatybilne z napędem lub operatorem z listwą zębatą 12 V, 24 V prąd stały
Sterowanie z odwróceniem polaryzacji

Pilot
TYXIA 1600

ZALETY URZĄDZEŃ
Napêd z
listw¹ zêbat¹

Odbiornik
TYXIA 4630

Ekran projekcyjny z napêdem

DLA TWOJEGO KLIENTA
Otworzyć zdalnie okno dachowe lub
kopułę poza zasięgiem

Prze³¹cznik z nadajnikiem
TYXIA 2330

DLA TWOICH
INSTALATORÓW
Urządzenie (odbiornik i przekaźnik)
może być zainstalowane w puszce
rozdzielczej z zasilaniem napędu
12 lub 24 V na strychu.

Prze³¹cznik

rolety z napêdem
(podnoszenie, stop, opuszczanie)

Odbiornik

1-kana³owy
rolety z napêdem
TYXIA 4630

Zasilanie napêdu
24V DC lub 12V DC

+ -

Otwieranie

A1

12 14 22 24
1 5 2 6

9
11

10
21

STEROWANIE
ELEMENTAMI OTWIERANYMI

Przekaźnik 2
A2

Styczniki odwracaj¹ce - brak w zestawie

max 10 m

Zamykanie

A1

Przekaźnik 2
A2

118

12 14 22 24
1 5 2 6

9
11

10
21

Styczniki odwracaj¹ce - brak w zestawie

Ilość

Urządzenie

Nr kat.

Strona

Ilość

Urządzenie

Nr kat.

Strona

1

Odbiornik TYXIA 4630

6351102

124

1

TYXIA 4630

6351102

124

1

Włącznik TYXIA 2330

6351379

104

1

TYXIA 1600

6351118

106
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Zestawy do centralizacji lub programowania rolet

Zestaw do centralizacji rolet

Zestawy TYXIA 400/480

ZESTAW TYXIA 540

FUNKCJE

FUNKCJE

ZESTAW TYXIA 400

• Centralizuje sterowanie 5 roletami indywidualne lub grupowe

• Centralizuje sterowanie 5 roletami, indywidualne, grupowe

• Przy maks. 16 odbiornikach możliwość tworzenia do 9 grup

(do 9 grup) lub wg scenariuszy

ZESTAW TYXIA 480
• Centralizacja programowania podnoszenia/opuszczania

grupy 5 rolet

ZESTAW
TYXIA 400

ZESTAW
TYXIA 480

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

• Zalecany do zastosowań w pomieszczeniach mieszkalnych i

• Pojedynczy pilot do sterowania elementami otwieranymi

• Kompatybilne z wszystkimi markami przewodowych napędów

sterowania
• Idealny do opuszczania pomieszczeń bez zapomnienia o
opuszczeniu rolety

użytkowych
• Możliwość sterowania oświetleniem i różną automatyką
poprzez dodawanie kompatybilnych odbiorników

wszystkich pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych
• Intuicyjna obsługa dzięki wyświetlaczowi LCD i wizualnemu
potwierdzaniu wysłanych poleceń

rolet
• Zdalne sterowanie odbiornikami w kilku pomieszczeniach lub na
kilku kondygnacjach dzięki funkcji siatki sieciowej

DANE TECHNICZNE

SKŁAD ZESTAWU TYXIA 540:
• 1 pilot grupowy TYXIA 1611 (s. 133)

ZESTAWY

• Sterowanie roletami z napędem przy pomocy jednego punktu

ZESTAW TYXIA 480
• Programowanie astronomiczne rolet umożliwiające

DANE TECHNICZNE
Nadajniki TYXIA 253, TYXIA 258

Odbiorniki TYXIA 4630

Pilot TYXIA 1611

• Zasilanie 2 bateriami alkalicznymi LR03 (w zestawie)

• 1 kanał sterowania dla 1 napędu rolety lub zasłony

• Zasilanie z baterii litowej CR2032 (w zestawie)

Scentralizowany układ sterowania TYXIA 253

• Zasilanie faza/zero 230 V

• Czas pracy: 3 lata

• 2 kanały scenariuszy

• 3 przewody wstępnie zamontowane do lokalnego połączenia z

• Wymiary: wys. 129,5 x szer. 45,5 x gł. 17 mm

wyłącznikiem rolety z napędem
• Moc obsługiwanej rolety: maks. 0,8 A 20 Nm

• Dostarczany ze wspornikiem ściennym

• 1 sterownik ogólny wszystkich grup

Zegar programowania TYXIA 258

• 5 odbiorników rolet z napędem TYXIA 4630 (s. 124)

Odbiornik TYXIA 4630

• 1 kanał sterowania czasowego

• 1 kanał sterowania dla 1 napędu rolety lub zasłony

• Możliwość utworzenia 8 przełączeń dziennie lub 2 przełączeń

• Zasilanie faza/zero 230 V

astronomicznych dziennie
• Programowanie tygodniowe
• Automatyczne przejście z czasu letniego na zimowy

• 3 przewody wstępnie zamontowane do lokalnego połączenia z

SKŁAD ZESTAWU TYXIA 400:

STEROWANIE
ELEMENTAMI OTWIERANYMI

oszczędności w ogrzewaniu mieszkania w zimie

wyłącznikiem rolety z napędem
• Moc obsługiwanej rolety: maks. 0,8 A 20 Nm

• 1 pilot grupowy TYXIA 253 (s. 108)
• 5 odbiorników rolet z napędem TYXIA 4630 (s. 124)

Nazwa
ZESTAW TYXIA 400
ZESTAW TYXIA 480

120

Nr kat.

SKŁAD ZESTAWU TYXIA 480:

6351171

• 1 zegar programowany TYXIA 258 (s. 109)

Nazwa

6351172

• 5 odbiorników rolet z napędem TYXIA 4630 (s. 124)

ZESTAW TYXIA 540

Nr kat.
6351177
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Zestaw do sterowania regulowaną żaluzją zewn.,
markizą regulowaną, markizą wewnętrzną z lamelami
ZESTAW TYXIA 630

Czujnik siły wiatru i nasłonecznienia
CVS

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

FUNKCJE

FUNKCJE

• Pozwala na sterowanie podnoszeniem/zatrzymywaniem/

• Oddziałuje na zasłony w mieszkaniu w zależności od siły wiatru i

opuszczaniem regulowanej żaluzji zewn., markizy lub żaluzji
wewn. z lamelami przy pomocy pilota TYXIA 1605
• Zarządzanie orientacją lameli do wewnątrz / na zewnątrz, w
zależności od typu regulowanej żaluzji zewn.
• Konfiguracja 2 położeń ulubionych (określone wysokości)
• Odbiornik dostosowuje się do rożnych typów markiz dzięki
wyłącznikom trybów działania
• Przypisany do czujnika siły wiatru / nasłonecznienia, odbiornik
automatycznie wybiera położenie markizy w zależności od
słońca i / lub siły wiatru

poziomu nasłonecznienia
• W przypadku silnego wiatru (6 poziomów regulacji progu siły

wiatru):
markiza regulowana lub regulowana żaluzja zewnętrzna
regulowane żaluzje zewn. podnoszą się automatycznie,
ppolecenia miejscowe lub radiowe są następnie nieaktywne przez
wiele minut
• Jeśli poziom nasłonecznienia jest wysoki (5 regulowanych
progów), markizy lub regulowane żaluzje zewn. przesuwa się w
ulubione położenie(np. markiza zostaje opuszczona itp.)

TYXIA 4731

INSTALATOR
markizami, dodając odbiorniki

światło naturalne w mieszkaniu
• Większy komfort przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka

zniszczeń dzięki opcjonalnemu czujnikowi nasłonecznienia / siły
wiatru

• Pozwala sterować napędami 230 V

• Zapewnia ochronę zasłon przed wiatrem

• Łatwa instalacja, bez żadnych kabli

• Kontroluje zysk z energii słonecznej w pomieszczeniu

• Łatwa regulacja progów za pomocą przycisku Test na

urządzeniu

mieszkalnym

• Szybka konfiguracja

DANE TECHNICZNE

SKŁAD ZESTAWU TYXIA 630:

DANE TECHNICZNE

TYXIA 4731

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

• Zasilanie: 230 V

• 1 odbiornik do sterowania regulowaną żaluzją zewn.,
regulowaną markizą, regulowaną żaluzją wewn. z lamelami
TYXIA 4731

• 2 wyjścia stykowe zasilane podnoszenie/opuszczanie dla napędu

• 1 pilot urządzenia dla regulowaną żaluzją zewn. TYXIA 1605

• Wymiary: wys. 260 x dł. 104 x gł. 130 mm

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

• Steruje wszystkimi regulowanymi żaluzjami zewn. lub

STEROWANIE
ELEMENTAMI OTWIERANYMI

UŻYTKOWNIK
• Pozwala tworzyć nastrój i jednym gestem dostosowywać

ZESTAWY

TYXIA 1605

• Czas pracy: 10 lat
• Stopień ochrony: IP x4

maks. 80 Nm lub 2A
• Kompatybilny z funkcją siatkowania w sieci
• Wymiary: wys. 50 x szer. 47 x gł. 26 mm

TYXIA 1605
• Częstotliwość radiowa 868 MHz

Zasil.
230 V

• Zasilanie z baterii litowej (w zestawie): CR 2032

TYXIA 1605

• Czas pracy: 10 lat
• Wymiary: wys. 129 x szer. 45 x gł. 17 mm

Nazwa

Nr kat.

ZESTAW TYXIA 630

6351392

TYXIA 1605

6351391

TYXIA 4731

122

6351390

Faza podnoszenia
Faza opuszczania

Nazwa
Regulowanej ¿aluzji zewn.

CVS

Nr kat.
6351393
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Odbiorniki rolet z napędem
TYXIA 4630/4730
FUNKCJE
• Sterowanie roletą z jednego lub kilku nadajników radiowych

TYXIA 4630

ruchomych lub stałych

TYXIA 4730

• Sterowanie do wyboru: napędem rolety, markizy, regulowanej

żaluzji zewnętrznej, ekranem projekcyjnym kina domowego
lub oknem dachowym 12 V lub 24 V (z dwoma przekaźnikami
odwracającymi)
• Sterowanie lokalne podnoszeniem/zatrzymaniem/opuszczaniem

Przełącznik
(podnoszenie,
wyłączanie,
opuszczanie)

TYXIA 2330

Żółty
Biały

Zielony

TYXIA 4630

Zasil.
230 V

TYXIA 2330

TYXIA 4730

Faza
opuszczania

Zasil.
Faza
230 V
podnoszenia

INSTALATOR

• Możliwość zapamiętania 2 położeń ulubionych rolety w

• Kompatybilne z wszystkimi markami przewodowych napędów

określonych wysokościach
• Informacja zwrotna o położeniu rolety na ekranie sterownika
lub zdalnie
• Przyczynia się do energooszczędności budynku dzięki
możliwości montażu bez wykonywania prac budowlanych

rolet
• Umożliwia pozbycie się strat powietrza między wyłącznikiem a
skrzynką rolety

Faza
podnoszenia

Rolety
z napêdem

Faza
opuszczania
Rolety
z napêdem

ODBIORNIKI

UŻYTKOWNIK

FUNKCJE POŁOŻENIA ULUBIONE
• Pozwala sterować 2 położeniami pośrednimi rolety z napędem
• Położenia mogą być różne zależnie od rolety z napędem lub

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

TYXIA 4630

• 1 kanał sterowania dla 1 napędu rolety z elektronicznymi lub

• 2 wyjścia stykowe zasilane podnoszenie/opuszczanie dla napędu

mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi wbudowanymi do
napędu
• Montaż możliwy w puszce podtynkowej:
- za wyłącznikiem rolety (wyłącznik odwracający z podwójnym
przyciskiem)
- w szczelnej puszce do zabudowy w obszarze skrzynki rolety
lub w szczelnej puszce rozdzielczej
• Zasilanie faza/zero 230 V
• 3 przewody wstępnie zamontowane do lokalnego połączenia z
wyłącznikiem rolety
• Możliwość wydłużenia sterowania lokalnego o 10 metrów
• Kompatybilny z funkcją siatkowania w sieci
• Temperatura działania: od - 5° do 40°
• Możliwość przypisania do 16 nadajników

STEROWANIE
ELEMENTAMI OTWIERANYMI

zespołów wielu rolet dla tworzenia grup

DANE TECHNICZNE

maks. 20 Nm lub 0,8 A
• Wymiary: wys. 45 x szer. 38 x gł. 23 mm

TYXIA 4730
• 2 wyjścia stykowe zasilane podnoszenie/opuszczanie dla napędu

maks. 80 Nm lub 2 A
• Wymiary: wys. 50 x szer. 47 x gł. 26 mm

Jak odnaleźć ulubione położenia na
układzie sterowania?
Na pilocie zdalnego sterowania TYXIA 1603 logo ulubione
1 i ulubione 2 są nadrukowane na ostatnich 2 przyciskach
na pilocie.

Nazwa

Nr kat.

TYXIA 4630

6351102

TYXIA 4730

6351347
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Ulubione 1

Ulubione 2
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Odbiornik ze stykiem beznapięciowym
impulsowym TBTS
TYXIA 4620

Odbiornik ze stykiem beznapięciowym impulsowy
lub podtrzymywany natynkowy do użytku
na zewnątrz
TYXIA 6410

FUNKCJE

FUNKCJE

• Sterowanie otwieraniem i zamykaniem automatyki po styku

• Sterowanie otwieraniem i zamykaniem automatyki po styku

impulsowym, takimi jak brama garażowa lub inna z napędem, z
jednego lub kilku nadajników radiowych ruchomych lub stałych
• Umożliwia dodanie nowego przycisku dzwonka przy wejściu na
posesję do istniejącego dzwonka przewodowego, z nadajnikiem
TYXIA 2620 powiązanym ze szczelnym przyciskiem
• Przewidziany do użytku na zewnątrz lub wewnątrz
Idealny do zwiększania liczby przycisków sterujących obwodem
oświetlenia z wyłącznikiem zdalnym

impulsowym, takimi jak brama garażowa lub inna z napędem, z
jednego lub kilku nadajników radiowych ruchomych lub stałych
• Funkcje w połączeniu z alarmem TYXAL+
- Wskazanie wizualne w przypadku włączenia
się syren
- Wskazanie wizualne krótkie lub ciągłe stanu systemu
alarmowego

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

przemiennego 230 V

napędu lub zamka elektrycznego
garażowych, bram lub zamków elektrycznych

• Umożliwia zastępowanie lub dodawanie pilotów do istniejącego

napędu lub zamka elektrycznego

• Wyjście TBTS konfigurowalne jako NO lub NF

• Kompatybilny ze wszystkimi markami napędów bram

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

• Zalecany do sterowania obwodów prądu stałego 12 i 24 V lub

• Ułatwia zastępowanie lub dodawanie pilotów do istniejącego

• Zmniejszone wymiary ułatwiające wbudowanie do sterowanego

• Przeznaczony do użytku na zewnątrz lub wewnątrz
• Idealny do zwiększania liczby przycisków sterujących obwodem

• Informacja zwrotna o stanie systemu alarmowego z możliwością

oświetlenia z wyłącznikiem zdalnym

wizualizacji różnych wskazówek
ODBIORNIKI

urządzenia

DANE TECHNICZNE

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

Zdolność wyłączania obwodu sterowania:

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

• 1 kanał sterowania wyjściem TBTS lub 230 V

• prąd zmienny 230 V: maks. 0,5 A

• 1 kanał sterowania

• Zasilanie faza/zero 230 V

• 12 V prąd stały (TBTS): maks. 1 A

• Stopień ochrony: IPX4-IK04

• 2 przewody wstępnie zamontowane do połączenia z

• 24 V prąd stały (TBTS): maks. 0,5 A

• Karta elektroniczna tropikalizowana

wyłącznikiem sterowania lokalnego

Odbiornik

• Mocowanie natynkowe

• Możliwość wydłużenia sterowania lokalnego o 10 metrów

• Temperatura działania: od -5°C do 40°C

• 1 wyjście ze stykiem beznapięciowym impulsowym

• Wymiary: wys. 120 x dł. 54 x gł. 25 mm (bez anteny)

bezpotencjałowym
• Wybór czasu trwania impulsu 250 ms lub 4 sekundy
• Możliwość przypisania do 16 nadajników
• Montaż na zewnątrz w szczelnej puszce
• Temperatura działania: -5° do 40°C
• Wymiary: wys. 45 x szer. 38 x gł. 23 mm
• Kompatybilny z funkcją siatkowania w sieci

TYXIA 6410 z bramą

STEROWANIE
ELEMENTAMI OTWIERANYMI

DANE TECHNICZNE

Zasil.
230 V
2 VA
L

L

Zasil.
230 V

• 1 wyjście przełączające stykowe beznapięciowe impulsowe lub

podtrzymywany maks. 5 A
• Wybór czasu trwania impulsu 250 ms lub 4 sekundy

Zasil.
230 V
2 VA

N

NC

• Zasilanie faza/zero 230 V

Prze³¹cznik pojedynczy
przycisk

Prze³¹cznik

Styk beznapięciowy 5 A

• Kompatybilny z funkcją siatkowania w sieci
• Wybór wyjścia stykowego NO lub NF lub spoczynkowego

N

Brama gara¿owa

• Możliwość przypisania do 16 nadajników

Brama

• Montaż w szczelnej puszce w przypadku rozprysków wody

TYXIA 4600

Nazwa
TYXIA 4620
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Wyjście ze stykiem
podtrzymywanym na
Nr kat. urz¹dzenia
sterowniku
elektrycznego ze
6351104
stycznikiem mocy

TYXIA 4620

Nazwa
TYXIA 6410

Nr kat.
6351180
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Nadajnik z zasilaniem 230 V
Sterownik wielofunkcyjny
TYXIA 2700
FUNKCJE

Wybór pozycji
selektora na nadajniku

• Sterowanie do wyboru:

- 2 kanały oświetlenia na podwójnym wyłączniku lub przycisku
- 1 kanał natężeniem oświetlenia na przycisku podwójnym
- 2 kanały scenariuszy na przycisku podwójnym
- 1 kanał rolety z napędem na wyłączniku rolety
• Wejście sterownika przewodowe na wejściu fazy pochodzącej
z czujnika (np: zmiana zewnętrznego przewodowego czujnika
ruchu na czujnik z nadajnikiem radiowym)
• Z funkcją scenariusza, sterowania grupowego odbiornikami w
określonym położeniu:
- Wł./Wył. dla odbiorników oświetlenia
- Położenie podnoszenia/opuszczania dla odbiorników rolet

1

Położenie 1

6

5 4

1

Położenie 2

6

5 4

1

Położenie 3

6

5 4

1

Położenie 4

6

5 4

1

Położenie 5

INSTALATOR

DANE TECHNICZNE
• 1 do 2 kanałów sterowania w zależności od funkcji
• 1 kanał: 1 x 16 odbiorników w siatce

TYXIA 2700

TYXIA 4801

• 3 przewody wstępnie zamontowane do połączenia z

wyłącznikiem typu przycisk, wyłącznik odwracający lub
podnoszenia/zatrzymywania/opuszczania w sterowaniu
lokalnym
• 1 wejście fazowe przewodowe na czujniku lub wyłączniku
• Temperatura działania: -5° do 40°C
• Wymiary: wys. 50 x szer. 47 x gł. 23 mm
• Zasilanie faza/zero 230 V
• Kompatybilny z funkcją siatkowania w sieci

Położenie 6

TYXIA 2700
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Nr kat.

2
3

Sterowanie 1-/2-kanałowe
Wł./Wył.

pojedynczy lub podwójny przycisk

2
3

Sterowanie 1-kanałowe
rolety z napędem

Przełącznik rolety podnoszenie / opuszczanie

2
3

Sterowanie 1-kanałowe ze
zmianą natężenia

Podwójny przycisk

2
3

Sterowanie 1-/2-kanałowe
scenariuszami

pojedynczy lub podwójny przycisk

Czujnik z wyjściem
ze stykiem beznapięciowym

6

2
3

Sterowanie 1-kanałowe
na wejściu fazowym

Czujnik
z wyjściem fazowym

Przełącznik lub
styk zasilany

5 4

L
N

L1

L1

L1
Styk

TYXIA 2700

TYXIA 4801
Prze³¹cznik
w³./wy³.
pojedynczy
lub podwójny

Nazwa

Włącznik pojedynczy lub podwójny

Różne rodzaje połączeń dla wejścia sterującego

Prze³¹cznik
pojedynczy
lub podwójny
wahad³owy

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

• 2 kanały: 2 x 16 odbiorników w siatce

Sterowanie 1-/2-kanałowe
Wł./Wył.

NADAJNIKI

1

• Możliwość podłączenia do wszystkich urządzeń standardowych

wszystkich marek

pomocą funkcji scenariusza

2
3

• Grupuje wszystkie funkcje nadajników na baterie opartych na

mikromodule TYXIA 2610 do TYXIA 2650

oświetlenia, rolety, automatyka i scenariusze
• Wybór pomiędzy 2 możliwymi nastrojami w mieszkaniu za

5 4

Typy urządzeń
podłączanych do nadajnika

STEROWANIE
ELEMENTAMI OTWIERANYMI

UŻYTKOWNIK
• Nadajnik wielofunkcyjny: oświetlenie, regulacja natężenia

6

Funkcje

Przycisk
pojedynczy
lub podwójny

Prze³¹cznik
rolety zewnêtrznej

Czujnik
obecności
z wyjściem fazowym

Prze³¹cznik w³./wy³.

Czujnik
obecności
z wyjściem
ze stykiem
beznapiêciowym

Zewnêtrzny
przewodowy
czujnik ruchu

6351096
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Nadajniki z baterią
Sterowanie roletami i scenariuszami
TYXIA 2630/ 2650

Przełączniki nadawcze

FUNKCJE

FUNKCJE

TYXIA 2630

TYXIA 2310

• Sterowanie 1-kanałowe podnoszeniem/zatrzymywaniem/

• Przełącznik oświetlenia 3 w 1

TYXIA 2310/2330

opuszczaniem rolety na wyłączniku rolety

• Sterowanie 1-/2-kanałowe Wł./Wył. oświetlenia lub automatyki

TYXIA 2650

• Sterowanie 2-kanałowe scenariuszami (włączanie/wyłączanie

• Sterowanie 1-/2-kanałowe scenariuszami na przycisku

odbiorników oświetlenia lub włączanie/wyłączanie i zmiana
natężenia dla odbiorników regulacji natężenia oświetlenia)
• Sterowanie 1 kanałem zmiany natężenia oświetlenia

pojedynczym lub podwójnym
• Z funkcją scenariusza, sterowania grupowego odbiornikami w
określonym położeniu:
- Wł./Wył. dla odbiorników oświetlenia
- Wł./Wył. do odbiorników zmiany natężenia oświetlenia
- Położenie podnoszenia/opuszczania dla odbiorników rolet

TYXIA 2330
• Sterowanie 1-kanałowe podnoszeniem/zatrzymywaniem/

opuszczaniem rolety
• Informacja zwrotna
• Konfiguracja 2 położeń ulubionych (określone wysokości) rolety
• Umożliwia regulację ograniczników rolety

uszkadzania wystroju wnętrza
• Przystosowany do wszystkich rodzajów budynków: nowych i

starych

TYXIA 2330

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

• Montaż bez prowadzenia przewodów i wykonywania bruzd

• Wyłączniki ścienne z możliwością mocowania lub przyklejania

• Łatwy i szybki montaż, bez wykonywania prac budowlanych

• Możliwość podłączenia do wszystkich urządzeń standardowych

do dowolnego podłoża: ścian, mebli, szyb, płytek ceramicznych,
drewna itp.
• Komfort użytkowania dzięki 10-letniemu czasowi pracy baterii

TYXIA 2310

wszystkich marek
• Do stref 1/2/3 łazienki zalecane tylko nadajniki TBTS

• Idealny do wykonania obwodu wahadłowego bez istniejącego

wyłącznika
• Do stref 1/2/3 łazienki zalecany tylko wyłącznik TBTS

DANE TECHNICZNE

TYXIA 2630
Prze³¹cznik
podnoszenie
opuszczanie

• 1 do 2 kanałów sterowania zależnie od urządzenia
• 3 przewody wstępnie zamontowane do połączenia z

wyłącznikiem sterowania lokalnego typu włącznik, przycisk,
podnoszenie/opuszczanie
• Nieograniczona liczba powiązanych odbiorników
• Zasilanie z baterii litowej CR2032 (w zestawie)
• Czas pracy 3 lata
• Wymiary: wys. 40 x szer. 40 x gł. 11,2 mm
• Niekompatybilne z funkcją siatkowania w sieci

Zasil.
230 V
2 VA

DANE TECHNICZNE

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

Prze³¹cznik
opuszczanie

N

Brama gara¿owa

• Częstotliwość radiowa 868 MHz
• Zasilanie z baterii litowej CR 2430 (w zestawie)
• Czas pracy 10 lat
• Wymiary: wys. 80 x szer. 80 x gł. 11 mm

Prze³¹cznik
podnoszenie

L

TYXIA 2310

• Stopień ochrony: IP 40- IK04

TYXIA 4620

TYXIA 2330
• Kompatybilny z funkcją siatkowania w sieci
• Do 16 przypisanych odbiorników w sieci siatkowanej
TYXIA 4630

TYXIA 2650
Zasil.
230 V

Podwójny
przycisk

TYXIA 2330

Nazwa

Nr kat.

Prze³¹cznik
scenariuszy

Prze³¹cznik
scenariuszy

Nazwa

Rolety z
napêdem

Nr kat.

TYXIA 2630

6351093

TYXIA 2310

6351380

TYXIA 2650

6351095

TYXIA 2330

6351379
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Faza
Faza
opuszczania podnoszenia
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NADAJNIKI

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK
• Bardzo proste dodawanie nowego punktu sterowania, bez

TYXIA 2310

STEROWANIE
ELEMENTAMI OTWIERANYMI

TYXIA 2630/TYXIA 2650

Pilot zdalnego sterowania urządzeniem

Pilot zdalnego sterowania grupą

TYXIA 1600

TYXIA 1611/1612

FUNKCJE

FUNKCJE

TYXIA 1600

• TYXIA 1611

• Centralne sterowanie 5 urządzeniami zapewniającymi komfort

• Sterowanie roletami w położeniu podniesionym/zatrzymanym/

w pomieszczeniu: włączanie/wyłączanie lub regulacja natężenia
oświetlenia, rolety, napędzany ekran projekcyjny typu kino
domowe itp.

opuszczonym
• Centralizacja sterowania 9 grupami rolet + 1 polecenie centralne

dla wszystkich rolet

TYXIA 1603

TYXIA 1612

• Sterowanie pojedynczą roletą lub grupą rolet

• Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlenia i roletami w

• Konfiguracja 2 położeń ulubionych (określone wysokości) rolety

położeniu podniesionym/zatrzymanym/opuszczonym

• Główny pilot: umożliwia regulację ograniczników rolety (napęd

• Centralizacja sterowania włączaniem/wyłączaniem 9 grup

Rollia)

oświetlenia i 9 grupami rolet z możliwością dostosowania do
własnych potrzeb + 1 polecenie centralne dla każdej grupy

TYXIA 1600

TYXIA 1612

TYXIA 1611

UŻYTKOWNIK

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

• Centralne sterowanie urządzeniami zapewniającymi komfort w

• Pojedynczy pilot do sterowania oknami/drzwiami wszystkich

pomieszczeniu (pokój, salon itp.)

• Zdalne sterowanie odbiornikami w kilku pomieszczeniach lub na

kilku kondygnacjach dzięki funkcji siatkowania w sieci

pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych
• Intuicyjna obsługa dzięki wyświetlaczowi LCD i wizualnemu

DANE TECHNICZNE

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

• Zasilanie z baterii litowej CR2032 (w zestawie)

• Zasilanie z baterii litowej CR2032 (w zestawie)

• Czas pracy: 3 lata

• Czas pracy: 3 lata

• Wymiary: wys. 129 x szer. 45 x gł. 17 mm

• Liczba odbiorników możliwych do powiązania w sieci

TYXIA 4630

• Dostarczane ze wspornikiem ściennym
• Niekompatybilne z funkcją siatkowania w sieci

Zasil.
230 V
Faza
Faza
opuszczania podnoszenia
Rolety z
napêdem

siatkowanej:
- TYXIA 1611: maksymalnie 1 grupa 16 urządzeń
- TYXIA 1612: maksymalnie 2 grupy po 16 urządzeń
• Wymiary: wys. 129 x szer. 45 x gł. 17 mm
• Dostarczane ze wspornikiem ściennym
• Kompatybilne z funkcją siatkowania w sieci

TYXIA 4630

Zasil.
230 V
Faza
Faza
opuszczania podnoszenia
Rolety z
napêdem

TYXIA 1600

TYXIA 1611

Nazwa
Nazwa
TYXIA 1600
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STEROWANIE
ELEMENTAMI OTWIERANYMI

DANE TECHNICZNE

NADAJNIKI

potwierdzaniu wysłanych poleceń

Nr kat.

Nr kat.

TYXIA 1611

6351122

6351118

TYXIA 1612

6351123
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Sterownik grupowy

Zegar programowany

TYXIA 253

TYXIA 258

FUNKCJE

FUNKCJE

• Sterownik indywidualny lub grupowy 9-kanałowy: Podnoszenie

• Programator godzinowy tygodniowy automatyki lub

/ Opuszczanie lub Wł./ Wył. dla 9 grup odbiorników
• 1 polecenie dla całej grupy
• 2 kanały możliwych scenariuszy: rolety lub oświetlenie –
włączanie/wyłączanie w określonym stanie lub przygaszanie
światła o określony procent

oświetlenia
• Sterowanie roletami z napędem dla podnoszenia / opuszczania

albo odbiornikami automatyki lub oświetlenia dla włączania /
wyłączania
• Funkcja symulacji obecności przez włączanie/wyłączanie lub
podnoszenie/opuszczanie z przypadkowym przesunięciem o
kilka minut w stosunku do programu
• Funkcja astronomiczna: otwieranie i/lub zamykanie rolet w
zależności od rzeczywistej godziny wschodu i zachodu
• Możliwość utworzenia 8 przełączeń dziennie, w tym 2
przełączeń astronomicznych dziennie

• Duża precyzja z rejestracją współrzędnych geograficznych

• Programowanie astronomiczne rolet umożliwiające

(długość / szerokość GPS)

pomocą funkcji scenariusza
• Idealny do opuszczania pomieszczeń bez pozostawienia
włączonego światła lub bez zapomnienia o opuszczeniu rolety

• Idealny do opuszczania pomieszczeń bez pozostawienia

oszczędności w ogrzewaniu mieszkania w zimie

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

• Zasilanie 2 bateriami alkalicznymi LR03 (w zestawie)

• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

włączonego światła lub bez zapomnienia o opuszczeniu rolety

TYXIA 4630

• Wymiary: wys. 80 x dł. 80 x gł. 23 mm (bez podstawy)

• 1 kanał sterowania czasowego

• Mocowanie do ściany lub ustawianie na meblach z użyciem

• Programowanie tygodniowe

podstawy (w zestawie)
• Nielimitowany zapis w dedykowanych odbiornikach radiowych
• Niekompatybilny z funkcją siatkowania w sieci

• Regulacja co do minuty
Zasil.
230 V
Faza
Faza
opuszczania podnoszenia

TYXIA 253

TYXIA 253
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strefy

przestrzeni

• Czas pracy: 2 lata

Nazwa

• Możliwość stosowania wielu zegarów, aby tworzyć dodatkowe

Nr kat.
6351034

Rolety z
napêdem

TYXIA 4630

• Zasilanie 2 bateriami alkalicznymi LR03 (w zestawie)
• Czas pracy: 2 lata

Zasil.
230 V

• Wymiary: wys. 80 x dł. 80 x gł. 23 mm (bez podstawy)
• Mocowanie do ściany lub ustawianie na meblach z użyciem

podstawy (w zestawie)
• Niekompatybilny z funkcją siatkowania w sieci

Nazwa
TYXIA 258

TYXIA 258

TYXIA 258

NADAJNIKI

• Wybór pomiędzy 2 możliwymi atmosferami w mieszkaniu za

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

• Nieograniczona liczba powiązanych odbiorników

STEROWANIE
ELEMENTAMI OTWIERANYMI

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

Faza
Faza
opuszczania podnoszenia
Rolety z
napêdem

Nr kat.
6351072

135

Pilot brelok do kluczy

Zewnętrzny radiowy zmierzchowy czujnik ruchu

TYXIA 1400/1410

TYXIA 320

NOWOŚĆ

FUNKCJE

FUNKCJE

• Pilot dwukierunkowy: wizualny powrót informacji dla wysłanego

• Wykrywanie zmierzchu

polecenia

• Sterowanie automatyką oświetlenia w momencie zapadania

nocy w przypadku wykrycia obecności w nadzorowanej strefie

TYXIA 1400

• 1 kanał sterowania radiowego

• Sterowanie 2-kanałowe włączaniem/wyłączaniem i zmianą

natężenia oświetlenia lub 2-kanałowe podnoszeniem/
opuszczaniem rolet

TYXIA 1410
• Sterowanie 4-kanałowe automatyką: otwieraniem/zamykaniem

bramy, bramy garażowej, zamka elektrycznego, włączaniem/
wyłączaniem oświetlenia, pompy zraszającej itp.
TYXIA 1400

TYXIA 1410

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK
• Łatwy do noszenia dzięki niewielkim wymiarom i zaczepowi do

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

• Do 16 odbiorników w sieci siatkowanej

• Umożliwia dodawanie sterownika automatyki (oświetlenie,

• Idealny do zniechęcania intruzów, dzięki sterowaniu

kluczy

okna/drzwi itp.) w przypadku wykrycia ruchu bez konieczności
układania nowych przewodów

oświetleniem po wykryciu ruchu

• Umożliwia centralne sterowanie automatyką i oświetleniem

zewnętrznym
NADAJNIKI

• Odporne na wstrząsy dla codziennego użytkowania

Zasil.
230 V
2 VA

• Bateria litowa w zestawie: 3 V CR 2430
• Czas pracy 10 lat

DANE TECHNICZNE
L

N

Brama gara¿owa

STEROWANIE
ELEMENTAMI OTWIERANYMI

DANE TECHNICZNE

• Częstotliwość radiowa 868 MHz
• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

przestrzeni

• Podwójna częstotliwość radiowa: 868 MHz

• Zasilanie 2 bateriami litowymi 3,6 V (w zestawie)

• Zasięg transmisji radiowej: 100 do 300 metrów w otwartej

przestrzeni

• Zasięg radiowy od 1 do 12 metrów - 90 °

• 1 do 4 kanałów sterowania zależnie od urządzenia

• Wykrywanie zmierzchu przy 20, 100, 200 lub 400 luksach

• Stopień ochrony: IP 32

• Czas działania od 18 miesięcy do 5 lat w zależności od

przypisania

TYXIA 4620

• Wymiary: wys. 74 x szer. 37 x gł. 14 mm
• Masa (z bateriami): 25 g

• Stopień ochrony: IP 43-IK 02

• Dostarczone z pierścieniem breloka do kluczy

• Wymiary: wys. 83 x szer. 73 x gł. 59 mm

• Kompatybilne z funkcją siatkowania w sieci

• Zalecany zakres temperatury działania: od -10°C do 40°C
• Niekompatybilny z funkcją siatkowania w sieci

Nazwa

Nr kat.

TYXIA 1400

6351388

TYXIA 1410

6351389
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TYXIA 1410

Nazwa
TYXIA 320

Nr kat.
6351023
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STEROWANIE OGRZEWANIEM

s. 140
s. 144

ZARZĄDZANIE
OGRZEWANIEM

Ogrzewanie hydrauliczne
Ogrzewanie elektryczne

138

139

Zestaw do regulacji ogrzewania hydraulicznego
TYDOM 4000
Jakie wybrać rozwiązanie?

FUNKCJE
• Programowanie do 8 stref dla:

-Ogrzewania: kocioł, pomp ciepła lub podłogowego/sufitowego
ogrzewania promiennikowego
-Klimatyzacja: Odwracalna pompa ciepła w systemie
okładzinowym
• Można zaprogramować do 6 poziomów temperatury dla każdej
strefy i każdego dnia tygodnia
• Regulacja do 32 punktów lub pomieszczeń, które mogą być
identyfikowane przy pomocy spersonalizowanych nazw.
• Aktualizacja poleceń na wszystkich ekranach
• Zarządzanie nieobecnością dzięki rocznemu wbudowanemu
kalendarzowi
• Sterowanie przełączaniem (Heat/Cool) w odwracalnej pompie
ciepła

UŻYTKOWNIK
• Jeden interfejs do sterowania wszystkim: ogrzewaniem,

oświetleniem, roletami z napędem i alarmem
• Dzięki technologii bezprzewodowej można dostosować do

INSTALATOR
• Niezależne i szybkie ustawianie parametrów bez narzędzia do

konfiguracji i bez komputera
• Montaż na podstawie, podtynkowy lub natynkowy

Odbiornik strefowy

każdego typu mieszkania

Termostat strefowy

DANE TECHNICZNE
• Częstotliwość radiowa 868 MHz
• Ekran podświetlany
• Wymiary:

Termostat Radiowy strefowy

-urządzenie natynkowe wys. 119 x szer. 174 x gł. 35 mm
-rozpórka wykończeniowa wys. 119 x szer. 174 x gł. 35 mm
-puszka podtynkowa: wys. 112 x szer. 171 x gł. 40 mm
• Dostarczany bez zasilania
• Dostarczane w komplecie z:
-1 puszka podtynkowa
-1 rozpórka wykończeniowa
-1 podstawa do montażu ruchomego lub natynkowego
-2 karty RFID

• Mierzy i reguluje temperaturę w pomieszczeniu

Nazwa

• Pozwala na odstępstwo od nastaw lokalnych

1 strefa

Odbiornik wielostrefowy
• Odbiornik termostatu temperatury otoczenia steruje głowicą

elektrotermiczną dedykowanego zaworu lub rejestrem z
napędem
• Odbiornik sterowania ogólnego steruje wyłączaniem kotła
lub pompy ciepła, kiedy żadna strefa nie wymaga ogrzewania
lub klimatyzacji

Nr kat.

TYDOM 4000

6700083

Zasilanie podtynkowe

6700042

Zasilanie modułowe

6700041

Zasilanie Multi-Plug (dla modeli na podstawie lub natynkowych)

6700081
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Do kotła, nieodwracalnej pompy
ciepła lub stycznika mocy

2 strefy

Strefa
dodatkowa

Klimatyzacja - odwracalna
pompa ciepła

TYBOX 5100 - Nr kat.: 6050608
- 1 termostat strefowy
- 1 odbiornik

TYBOX 5150 - Nr kat.: 6050622
- 1 termostat strefowy
- 1 odbiornik

2 x TYBOX 5100 - Nr kat.: 6050608
- 2 termostaty strefowe
- 2 odbiorniki
RF6420 - Nr kat.: 6050567
- 1 odbiornik sterowania ogólnego

2 x TYBOX 5100 - Nr kat.: 6050608
- 2 termostaty strefowe
- 2 odbiorniki
RF6450 - Nr kat.: 6050568
- 1 odbiornik sterowania przełączaniem

TYBOX 5100 - Nr kat.: 6050608
- 1 termostat strefowy
- 1 odbiornik

TYBOX 5100 - Nr kat.: 6050608
- 1 termostat strefowy
- 1 odbiornik

ZARZĄDZANIE
OGRZEWANIEM HYDRAULICZNYM

• Panel dotykowy kolorowy 480 x 272 pikseli
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Termostaty strefowe
TYBOX 5100/5101/5150
FUNKCJE
• Regulacja czasowo-proporcjonalna (P.I.)
• Wskazanie temperatury otoczenia

Odbiorniki
TYBOX 5100

TYBOX 5100
• Termostat strefowy do kotła, nieodwracalnej pompy

ciepła, zaworu strefowego lub pompy obiegowej z głowicą
elektrotermiczną

TYBOX 5150
L

• Termostat strefowy do odwracalnej pompy ciepła

N

TYBOX 5101

mode

strefa 1

Pompa ciepła
dwufunkcyjna

• Tylko sonda temperatury otoczenia
• Kompatybilna z funkcją Optymalizacji słonecznej

TYBOX 5100 / 5150

• Kompatybilny z regulacją elektrycznego ogrzewania

TYBOX 5101

mode

strefa 2

podłogowego promiennikowego (OPP)
mode

strefa 3

INSTALATOR

• Powrót informacji umożliwiający zdalne sprawdzenie

• Prosta i szybka instalacja dzięki technice bezprzewodowej

temperatury w pomieszczeniu
• Niewielkie rozmiary umożliwiające dyskretną instalację

• Kalibracja czujnika temperatury

mode

strefa 4

Dodatkowe
Termostaty strefowe
TYBOX 5100

• Możliwość blokady zakresu nastaw

mode

DANE TECHNICZNE
11.5°C

• Zasięg radiowy od 100 do 300 metrów

• Zasilanie 2 dostarczonymi bateriami LR03

• Wymiary: wys. 80 x szer. 84 x gł. 21 mm

• Regulacja nastawy temperatury otoczenia od 10 do 30°C w

TYBOX 5100

trybie termostatu
• Kompatybilne: RF 4890 do regulacji OPP

• Zasilanie sterownika temperatury otoczenia: baterie w zestawie

TYBOX 5101
Sonda temperatury otoczenia

Sonda ograniczająca
(opcja)

TYBOX 5101

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

TERMOSTATY TEMPERATURY OTOCZENIA

UŻYTKOWNIK

18:28

Pon. 23 września

Volets
Rolety

Thermique
Eclairages Instalacja
cieplna
Oświetlenie

Alarme
Alarm

Calendrier
Scénarios Pomieszczenia
Pièces
Kalendarz
Scenariusze

Garages
Gara¿e

Portails
Bramy

31
Suivant
Dalej

Odbiorniki
TYBOX 5100

Odbiornik
RF4890

Zawór
termiczny
strefowy 230 V

(LR03)
L

• Zasilanie odbiornika: 230 V

N

• 1 wyjście stykowe 5 A (podłączenie do głowicy elektrotermicznej

dla zaworu strefowego lub przewodu zasilającego)

TYBOX 5150

mode

ZARZĄDZANIE
OGRZEWANIEM HYDRAULICZNYM

• Regulacja nastawy temperatury otoczenia od 10 do 30°C

strefa 1

Pompa ciepła
dwufunkcyjna

mode

• Zasilanie sterownika temperatury otoczenia: baterie w zestawie

(LR03)
• Regulacja nastawy temperatury otoczenia od 10 do 30°C
• Zasilanie odbiornika: 230 V
• 2 wyjścia listwy zaciskowej beznapięciowe 5 A

strefa 2

mode

strefa 3

mode

Nazwa

Nr kat.

TYBOX 5100

6050608

TYBOX 5101

6300045

TYBOX 5150

6050622

142

strefa 4

Dodatkowe
Termostaty strefowe
TYBOX 5100
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Termostat strefowy i odbiornik radiowy dla
ogrzewania podłogowego promiennikowego (OPP)
TYBOX 5101 + RF 4890
FUNKCJE
• Specjalny do ogrzewania podłogowego promiennikowego (OPP)

Schemat blokowy RF4890

• Centralne programowanie tygodniowe w TYDOM 4000
• Regulacja w poszczególnych pomieszczeniach za pomocą

termostatu strefowego TYBOX 5101

Sonda ograniczaj¹ca
(opcja)

• Wybór regulacji: za pomocą termostatu strefowego z

ograniczeniem temperatury lub bez dla sondy podłogowej lub za
pomocą odbiornika RF 4890 połączonego z sondą podłogową
• Odciążanie ogrzewania w powiązaniu z wyłącznikiem odciążania
GP 40 lub GP 50
• Możliwość rejestracji do 16 odbiorników RF 4890 w jednym
termostacie strefowym TYBOX 5101
• Włączenie trybu przeciwdziałania zamarzaniu przy otwartym
oknie, w powiązaniu z czujnikiem otwarcia
(szczegóły s. 158-159)

OPP
Obci¹¿enie
max 2300 W.

Odbiornik
RF4890

mode

Termostat strefowy
TYBOX 5101

RF 4890

Grzejnik
elektryczny
LUB

L1

TYBOX 5101

Wejście fazowe
dla odci¹¿ania
L1 = 0 V: Bie¿¹cy tryb dzia³ania
L1 = 220 V: Ochrona przed zamarzaniem

• Duża precyzja regulacji z termostatem strefowym

• Możliwość wykonania regulacji z poziomu odbiornika

Schemat blokowy RF4890 przypisanego do wyłącznika
odciążającego GP 40

• Możliwość dodania sondy podłogowej dla lepszego komfortu i

zwiększonego bezpieczeństwa

Schemat blokowy dla uruchamiania ogrzewania w trybie
przeciwdziałania zamarzaniu w czasie funkcjonowania
elektrycznego podgrzewacza wody
Sonda ograniczaj¹ca
(opcja)

Sonda ograniczaj¹ca
(opcja)

DANE TECHNICZNE
RF 4890

TYBOX 5101

• Zasilanie faza/zero 230 V

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

• Częstotliwość radiowa 868 MHz

• Zasięg radiowy od 100 do 300 metrów

• 1 kanał sterowania wyjściem Wł./Wył. 10 A

• Wymiary: wys. 80 x szer. 84 x gł. 21 mm

• 1 wejście fazowe dla odciążania

• Zasilanie 2 dostarczonymi bateriami LR03

• 2 przewody wstępnie zamontowane do połączenia z sondą

• Regulacja nastawy temperatury otoczenia od 10 do 30°C w

podłogową

Odbiornik
RF4890

mode

Termostat strefowy
TYBOX 5101
Licznik
elektronicznymy

trybie termostatu

Rolety

Oświetlenie

Alarm

Scenariuszy Pomieszczenia

Ogrzewanie

Garaże

Sonda ograniczaj¹ca
(opcja)

Programator
TYDOM 4000
Odbiornik
RF4890

OPP

RF 4890

6050615

Sonda ograniczająca (opcjonalna)

6300037
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L

1

2

3

E1 S1a S1b

4

5

6

Czujnik otwarcia
Otwarte okno:
ogrzewanie w trybie ochrony
przed zamarzaniem

Zawór
termiczny
strefowy
230 V

LUB

Rezystancja

Grzejnik
elektryczny

GP 40

E2 S2

7

8

T°

Strefa 2

Strefa 1a
A1

Stycznik
odwracaj¹cy
A2

LUB
L1

Nr kat.
6300045

N

Strefa 1b

Termostat strefowy
TYBOX 5101

TYBOX 5101

13 14
Tele-info

Zasil. Wybór
230 V FP

Dalej

mode

Nazwa

11 12
Wejście
przekładnika
prądowego T.I.

Bramy

31
Kalendarz

9 10
Nieobecność

Termostat strefowy
TYBOX 5101

OPP
Obci¹¿enie
max 2300 W.

Gor¹ca woda
U¿ytkowa

Grzejnik
elektryczny
Poniedziałek 23 września 2008

Odbiornik
RF4890

mode

LUB

T.I.
(przek³adnik pr¹dowy)
pomiaru

• Przekrój przewodów ogrzewania podłogowego: 2,5 mm²

przewód elastyczny
• Przekrój przewodów dopuszczalny wg urządzenia: 2,5 mm²
przewód elastyczny i 1,5 mm² przewód sztywny
• Maks. moc obciążenia rezystywnego: 2 300 W
• Zakres regulacji nastawy ograniczenia temperatury sondy
podłogowej w RF 4890: 20 do 45°C
• Temperatura działania: od -5°C do 35°C
• Wymiary: wys. 50 x szer. 47 x gł. 33 mm

OPP
Obci¹¿enie
max 2300 W.

ZARZĄDZANIE
OGRZEWANIEM ELEKTRYCZNYM

• Idealny do regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu osobno

• Szybki montaż i możliwość zabudowy

TERMOSTATY TEMPERATURY OTOCZENIA

INSTALATOR

UŻYTKOWNIK

Obci¹¿enie
max 2300 W.

Wejście fazowe
dla odci¹¿ania
L1 = 0 V: Bie¿¹cy tryb dzia³ania
L1 = 220 V: Ochrona przed zamarzaniem
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INDEKS

INDEKS

Numery katalogowe wg NAZWY URZĄDZENIA

Numery katalogowe wg NAZWY URZĄDZENIA

Kod
urządzenia

Strona

Kod
urządzenia

Strona

Kod
urządzenia

Strona

Kod
urządzenia

Strona

CLE 8000 TYXAL+

6413255

53

MDO BR TYXAL+

6412306

65

ZESTAW TYXIA 630

6351392

122

TYDOM 1.0

6700105

28/ 54/
80/ 117

CLT 8000 TYXAL+

6413252

50

MDO GR TYXAL+

6412307

65

ZESTAW TYXIA 640

6351394

29

TYDOM 2.0

6414125

31/ 55/ 56

CS 8000 TYXAL+

6411122

48

ZESTAW TYBOX 137

6053046

29

REP TYXAL+

6414119

72

TYDOM 3.0

6700103

28/ 33/ 54

DCP TYXAL+

6412301

64

ZESTAW TYBOX 5100

6050625

29

RF 4890

6050615

144

TYDOM 4000

6700083

34/ 55/
140

DCS TYXAL+

6412314

70

ZESTAW TYDOM VIDEO

6410175

47

RF 6420

6050567

141

TYXIA 1400

6351388

107/ 136

DF TYXAL+

6412303

69

ZESTAW TYXAL+

6410172

46

RF 6450

6050568

141

TYXIA 1410

6351389

107/ 116/
136

DFR TYXAL+

6412313

68

ZESTAW TYXIA 400

6351171

120

SEF TYXAL+

6415221

61

TYXIA 1600

6351118

106/ 119/
132

DMB TYXAL+

6412286

62

ZESTAW TYXIA 480

6351172

120

SI TYXAL+

6415220

60

TYXIA 1605

6351391

115/ 122

DMBV TYXAL+

6412287

63

ZESTAW TYXIA 500

6351173

78/ 89

TL 2000 TYXAL+

6413251

52

TYXIA 1611

63511122

133

DME TYXAL+

6412309

67

ZESTAW TYXIA 510

6351174

78/ 89

TTGSM TYXAL+

6414124

58

TYXIA 1612

6351123

106/ 133

DU TYXAL+

6412302

71

ZESTAW TYXIA 540

6351177

121

TYBOX 5100

6050608

141/ 142

TYXIA 2310

6351380

78/ 80/
81/ 85/
105/ 131

DVR TYXAL+

6412304

66

ZESTAW TYXIA 610

6351383

78/ 89

TYBOX 5101

6300045

142/ 144

TYXIA 2330

6351379

114/ 118/
131

MDO BL TYXAL+

6412305

65/ 81

ZESTAW TYXIA 620

6351385

87

TYBOX 5150

6050622

141/ 142

TYXIA 253

6351034

108/ 134

Urządzenie

Urządzenie

Urządzenie

Indeks

Urządzenie

146

147

INDEKS

INDEKS

Numery katalogowe wg NAZWY URZĄDZENIA

Numery katalogowe wg KODU URZĄDZENIA

Kod
urządzenia

Strona

Kod
urządzenia

TYXIA 4731

6351390

115/ 122

6050567

RF 6420

141

6351093

TYXIA 2630

114/ 130

78/ 82/
104

TYXIA 4801

6351110

92

6050568

RF 6450

141

6351094

TYXIA 2640

104

6351092

82/ 83/
84/ 104

TYXIA 4811

6351107

81/ 93

6050608

TYBOX 5100

141/ 142

6351095

TYXIA 2650

104/ 130

TYXIA 2630

6351093

114/ 130

TYXIA 4840

6351115

80/ 81/
94

6050615

RF 4890

144

6351096

TYXIA 2700

79/ 83/
102/ 128

TYXIA 2640

6351094

104

TYXIA 4850

6351126

94

6050622

TYBOX 5150

141/ 142

6351101

TYXIA 4610

78/ 79/ 80/
82/ 83/ 96/
116/ 117

TYXIA 2650

6351095

104/ 130

TYXIA 4910

6351386

82 do 85/
100

6050625

ZESTAW TYBOX 5100

29

6351102

TYXIA 4630

114/ 117/
118/ 119/
124

TYXIA 2700

6351096

79/ 83/
102/ 128

TYXIA 4940

6351387

101

6053046

ZESTAW TYBOX 137

29

6351103

TYXIA 4600

85/ 97

TYXIA 320

6351023

110/ 137

TYXIA 6410

6351180

98/ 116/
117/ 127

6300045

TYBOX 5101

142/ 144

6351104

TYXIA 4620

84/ 116/
117/ 126

TYXIA 4600

6351103

85/ 97

TYXIA 6610

6351376

80/ 90

6351023

TYXIA 320

110/ 137

6351107

TYXIA 4811

81/ 93

TYXIA 4610

6351101

78/ 79/ 80/
82/ 83/ 96/
116/ 117

TYXIA CVS

6351393

123

6351034

TYXIA 253

108/ 134

6351110

TYXIA 4801

92

TYXIA 4620

6351104

84/ 116/
117/ 126

TYXIA ERX 1000

6351301

99

6351072

TYXIA 258

84/ 109/
135

6351115

TYXIA 4840

80/ 81/ 94

TYXIA 4630

6351102

114/ 117/
118/ 119/
124

TYXIA ERX 2000

6351372

99

6351091

TYXIA 2610

78/ 82/
104

6351118

TYXIA 1600

106/ 119/
132

TYXIA 4730

6351347

124

6351092

TYXIA 2620

82/ 83/
84/ 104

63511122

TYXIA 1611

133

Kod
urządzenia

Strona

Urządzenie

TYXIA 258

6351072

84/ 109/
135

TYXIA 2610

6351091

TYXIA 2620

Urządzenie

Strona

Kod
urządzenia

Urządzenie

Strona

Indeks

Urządzenie

148

149

INDEKS

INDEKS

Numery katalogowe wg KODU URZĄDZENIA

Numery katalogowe wg KODU URZĄDZENIA

Kod
urządzenia

Urządzenie

Strona

Kod
urządzenia

Urządzenie

Strona

Kod
urządzenia

Urządzenie

Strona

Kod
urządzenia

Urządzenie

Strona

78/ 80/
81/ 85/
105/ 131

6410175

ZESTAW TYDOM VIDEO

47

6412314

DCS TYXAL+

70

ZESTAW TYXIA 610

78/ 89

6411122

CS 8000 TYXAL+

48

6413251

TL 2000 TYXAL+

52

6351385

ZESTAW TYXIA 620

87

6412286

DMB TYXAL+

62

6413252

CLT 8000 TYXAL+

50

120

6351386

TYXIA 4910

82 do 85/
100

6412287

DMBV TYXAL+

63

6413255

CLE 8000 TYXAL+

53

ZESTAW TYXIA 500

78/ 89

6351387

TYXIA 4940

101

6412301

DCP TYXAL+

64

6414119

REP TYXAL+

72

6351174

ZESTAW TYXIA 510

78/ 89

6351388

TYXIA 1400

107/ 136

6412302

DU TYXAL+

71

6414124

TTGSM TYXAL+

58

6351177

ZESTAW TYXIA 540

121

6351389

TYXIA 1410

107/ 116/
136

6412303

DF TYXAL+

69

6414125

TYDOM 2.0

31/ 55/ 56

6351180

TYXIA 6410

98/ 116/
117/ 127

6351390

TYXIA 4731

115/ 122

6412304

DVR TYXAL+

66

6415220

SI TYXAL+

60

6351301

TYXIA ERX 1000

99

6351391

TYXIA 1605

115/ 122

6412305

MDO BL TYXAL+

65/ 81

6415221

SEF TYXAL+

61

6351347

TYXIA 4730

124

6351392

ZESTAW TYXIA 630

122

6412306

MDO BR TYXAL+

65

6700083

TYDOM 4000

6351372

TYXIA ERX 2000

99

6351393

TYXIA CVS

123

6412307

MDO GR TYXAL+

65

6700103

TYDOM 3.0

28/ 33/ 54

6351376

TYXIA 6610

80/ 90

6351394

ZESTAW TYXIA 640

29

6412309

DME TYXAL+

67

6700105

TYDOM 1.0

28/ 54/
80/ 117

6351379

TYXIA 2330

114/ 118/
131

6410172

ZESTAW TYXAL+

46

6412313

DFR TYXAL+

68

TYXIA 1612

106/ 133

6351380

TYXIA 2310

6351126

TYXIA 4850

94

6351383

6351171

ZESTAW TYXIA 400

120

6351172

ZESTAW TYXIA 480

6351173

34/ 55/
140

Indeks

6351123

150

151

