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Delta Dore Twój Dom Pod 

Kontrolą.  



HISTORIA 

Delta Dore  
Proponuje komfort i oszczędność energii już od 40 lat  
 
Założona w 1970 roku firma Delta Dore, po kryzysie naftowym w 1973 staje się 
specjalistą w dziedzinie projektowania i sprzedaży produktów związanych z 
oszczędnością energii. Jest to okres wylansowania pierwszej gamy termostatów, 
regulatorów i przekaźników. 
 
Rozwój badań i ekspertyz pozwala Grupie poszerzyć swoją ofertę grzewczą o 
produkty z zakresu bezpieczeństwa oraz rozwiązań systemu kontroli, co w 
następstwie wprowadza Delta Dore w świat automatyki domowej. 
 
Strategia rozwoju międzynarodowego zostaje wdrożona w tym samym czasie. 
Począwszy od filii w Hiszpanii w 1987, Grupa konsekwentnie kontynuuje operację 
otwierając kolejno filię w Niemczech (2000r), Polsce (2005), Chinach (2008), 
Włoszech (2010) oraz w Anglii (2011r) 

W 2008 roku Delta Dore dysponuje już pełną gamę produktów z zakresu 
zarządzania energią, która pozwala na oszczędność i komfort 
użytkownika.  
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Więcej mozliwości zastosowań 

System bezprzewodowy 

 Domy  Osiedla Biura 
Obiekty 

zabytkowe 
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Delta Dore system bezprzewodowy 

                Korzyści   

I Szybka rozbudowa 

I Prosty w użytkowaniu 

I Łatwa instalacja 



Delta Dore system bezprzewodowy 

Pełna kontrola systemu       

- Optymalizacja 

przekazu radiowego 

- Potwierdzanie poleceń 

- Informacja zwrotna 



©CONFIDENTIAL DELTA DORE 

Łatwy w użyciu 

Dla budynków nowych i istniejących  

Łatwy  montaż  

Delta Dore system bezprzewodowy 
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IProsta konfiguracja  

Łatwy montaż 

Odbiornik 

Przytrzymaj przez 

3 sekundy 

=  

Czekaj na odebranie 

Przytrzymaj przez  

3 sekundy 

 = 

 Zatwierdzenie 

Nadajnik 

Delta Dore system bezprzewodowy 
Dla budynków nowych i istniejacych 
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? 

I Ergonomiczny 

Łatwy w użyciu 

I Przyjazny interfejs 

Delta Dore system bezprzewodowy 
Dla budynków nowych i istniejących 



Gama produktów 



OGRZEWANIE 

OSZCZĘDNOŚĆ 
Zaprogramuj cały system, 

dostosuj go do swoich potrzeb i 
ogranicz niepotrzebne wydatki. 

Manager  

energii 

Termostat 

programowalny 

Sonda 

zewnętrzna 

Czujnik 

otwarcia 

KOMFORT 
Kontroluj cały system (grzejniki, 
ogrzewanie podłogowe itd.), aby 
dostarczać żądaną temperaturę. 

Termostat 

pokojowy  

PROSTOTA 
Produkty łatwe w montażu i 

użytkowaniu, oparte na 
technologii radiowej. 



  BEZPIECZEŃSTWO 

SPOKÓJ DUCHA 
Czujniki ruchu, zamknięcia/otwarcia 

drzwi i okien, dymu itd… 

WYGODA 
Kontroluj swój system zdalnie lub 

lokalnie. 

Syrena 

zewnętrzna 

Czujnik 

ruchu 

Centrala 

alarmowa, syrena 

Czujnik  

otwarcia 

INFORMACJA 
Powiadomienie 

alarmowe przez telefon, 
SMS lub e-mail o 

wydarzeniu lub włamaniu 

Aplikacja TYDOM 

na smartfon 



  AUTOMATYKA  

ROZWÓJ 
Technologia bezprzewodowa umożliwia  

rozwój systemu w dowolnym 
momencie.  

WYGODA 
Scentralizowana kontrola całego 

systemu automatyki (rolety, 
oświetlenie, bramy itd..)  

INTELIGENCJA 
Tworzenie scenariuszy w celu 

wyeliminowania powtarzających się 
rutynowych działań 

Odbiornik Motor Nadajnik 

włącznik 

Zegar 

programowalny  
Mikro odbiornik 

Mikro nadajnik 



Ekran Dotykowy 



Ekran Dotykowy 

  Steruje : 
- ogrzewaniem i chłodzeniem, 
- systemem alarmowym, 
- automatyką (oświetlenie, rolety, bramy itp.)      



Ekran Dotykowy 

 Prosty w instalacji, ergonomiczny, łatwy w użytkowaniu. 



Piloty 

1 roleta 
2 źródła 
światła 

TYXIA 

1600 

TYXIA 

1601 

TYXIA 

1602 

5 produktów 
automatyki 

Ustawianie 
żaluzji i kąta 
nachylenia 
lamel 

TYXIA 

1605 

TYXIA 

1611 

TYXIA 

1612 

 sterowanie pokojowe sterowanie domem 

2 rolety 
3 źródła 
światła 

9 group rolet 
oraz 
sterowanie 
centralne 

9 group 
światła i 
rolet oraz 
sterowanie 
centralne 



 ODBIORNIKI STERUJĄCE 

TYXIA 4610 

300 w max 

TYXIA 4620 

Styk impulsowy 

0.5A 

 

TYXIA 4600 

Styk suchy 0.5A 

TYXIA 4630 



 ODBIORNIKI STERUJĄCE 10A  

Odbiorniki 10 A 

TYXIA 4801 TYXIA 4811 

Wyjście ze stykiem 

bez potencjałowym 
Wyjście zasilane 

- Wyjście zegarowe – od 10s do 1 

godz. z regulacją pokrętłem 

- Sterowanie wejściem 

przewodowym lub radiowe 

- 6 różnych zastosowań do wyboru 

selektorem 



 ODBIORNIKI STER. ZMIANĄ NATĘŻENIA 

OŚWIETLENIA 

Odb. - ściemniacze z zegarem 

TYXIA 4850 TYXIA 4840 

Zasilanie N+L 

300 W 

Zasilanie L only 

40-300 W 

- Wyjście zegarowe – od 10s do 1 

godz. z regulacją pokrętłem 

- Sterowanie wejściem 

przewodowym lub radiowe 

- 6 różnych zastosowań do wyboru 

selektorem 



Nadajniki sterujące  

Zasilane bateriami Zasilane 230V 

TYXIA 2610 TYXIA 2620 TYXIA 2640 TYXIA 2630 TYXIA 2650 

Wszystko w jednym nadajniku 

Ustawiane mikro przełącznikiem 

Dwu-kanałowy  ON/OFF włącznik 

Dwu-kanałowy ON/OFF przycisk 

Jedno-kanałowy góra/dół 

Jedno-kanałowy ściemniacz ośw. 

Dwu-kanałowy scenariusz 

 



Przekaźniki telefoniczny i GSM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przekaźnik GSM 

• Polska synteza głosowa 

• Sterowanie: połączenie na telefon komórkowy 

• Sterowanie: ogrzewaniem, alarmem, automatyką 

 

 

 

 

 

 

 

Przekaźnik telefoniczny 

• Polska synteza głosowa 

• Sterowanie: ogrzewaniem, alarmem, oświetleniem, automatyką 

 

 

 



 

Sterowanie na Android i iOS (Ipad,Iphone)  

TYDOM 1.0 
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Centralizator 

I Automatyka 

Ogrzewanie 

Bezpieczeństwo 

Przykłady zastosowania produktów   
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Zastosowania 

Instalacja bezprzewodowo 

dwóch przełączników światła 

>Dodanie dodatkowego 

punktu sterowania światłem 

bez dodatkowego 

okablowania 

 
> Kompatybilny z każdym 

typem przełączników 
 

  

Korzyści 
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Zastosowanie 

Pokój dzienny  
 

> Sterujemy żaluzjami i 

oświetleniem z dowolnego 

miejsca 
  

  

> Tworzymy sceny 
świetlne przy użyciu 

ściemniaczy  

  

Korzyści 
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Zastosowanie 

Sypialnia 

> Sterujemy za pomocą 

pilota oświetleniem, 

roletami lub żaluzjami 

> Tworzymy efekty 

świetlne za pomocą 

ściemniaczy  

Korzyści 
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Zastosowanie 

Sala konferencyjna  

>Centralizujemy 

sterowanie roletami, 

oświetleniem, ekranem 

projekcyjnym,rzutnikiem 
 

> Tworzymy scenariusze 

np. Wejście/wyjście 

Korzyści 
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Zastosowanie 

Małe budynki komercyjne, 

Domy, Apartamenty, Biura 

>Centralizujemy 

zarządzanie budynkiem 

(ogrzewanie, alarm, 

oswietlenie, rolety, drzwi, 

bramy) 

>Tworzymy scenariusze 

np. Przyjazd/wyjazd 

>Informacje zwrotne 

  

Korzyści 
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