
Przygotowanie instalacji w lokalu mieszkalnym do 

współpracy z automatyką DELTA DORE 

OŚWIETLENIE 
Mikro odbiorniki sterujące oświetleniem ON/OFF i ściemniaczami instalujemy w: 

 puszkach instalacyjnych podtynkowych o głębokości minimalnej 60 mm w przypadku 

montażu jednego modułu, 

 puszkach podtynkowych o głębokości minimum 80 mm, w celu zapewnienia miejsca 

na 2odbiorniki np. obwody świecznikowe), 

 puszcze z kieszenią, w przypadku cieńszych ścian lub montażu większej liczby 

modułów i przewodów. 

Warunkiem koniecznym jest: 

 doprowadzenie zasilania 230V 

 konieczność instalacji dwu przewodowej (L i N) 

UWAGA! 

Do instalacji możemy zastosować klasyczny przełącznik jak i przycisk dzwonkowy. Przy 

docelowym montażu urządzeń Inteligentnego Mieszkania sugerujemy stosowanie dla wygody 

użytkownika przycisków dzwonkowych. 

PRZYKŁADOWY SCHEMAT UKŁADU OŚWIETLENIA 

SCHODOWEGO Z ODBIORNIKIEM TYXIA 4610  

Przykładowa instalacja puszkowa z włącznikiem schodowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

max. 15 m.b. 

L 230V 

N 50 Hz 

3- Wyłącznik schodowy  

2- Puszka montażowa 

1- Oświetlenie 



Przykładowa instalacja bezpuszkowa/puszkowa z przyciskami 

dzwonkowymi 

 

 

 

 

   

 

 

 

PRZYKŁADOWY SCHEMAT UKŁADU OŚWIETLENIA 

KRZYŻOWEGO Z ODBIORNIKIEM TYXIA 4610 W PUSZCE 

ŁĄCZENIOWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku stosowania przełącznika krzyżowego zaleca się montaż odbiornika TYXIA na 

linii żarówka-przełącznik. Montaż odbiornika w okablowanie między przełącznik krzyżowy a, 

włącznik schodowy spowoduje niewłaściwe działanie układu! 

 

 

max. 15 m.b. 

L 230V 

N 50 Hz 

max. 15 m.b. 

3- Przycisk dzwonkowy 

1- Oświetlenie 

2- Odbiornik umieszczony w suficie podwieszanym 

N 50 Hz 

L 230V 

3- Przełącznik dzwonkowy 

2- Odbiornik umieszczony w 

puszce łączeniowej podtynkowej 

 

1- Oświetlenie 

4- Przełącznik krzyżowy 
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OBWODY ŚWIECZNIKOWE  

UWAGA! Dotyczy kinkietów, żyrandoli  

W przypadku przełącznika sterowanym wspólnym przewodem (L) należy go zamienić na 

przełącznik z dwoma oddzielnymi obwodami bądź zastosowanie osobnych 

przełączników/przycisków. Urządzenia Delta Dore nie mają możliwości sterowania 

włącznikiem podwójnym świecznikowym. 

W przypadku instalacji z wyłącznikiem podwójnym, potrójny, etc., musimy rozdzielić instalację 

na osobne obwody odseparowane od siebie. Niezbędna jest puszka z kieszenią lub puszka 

wielokrotna, która pomieści odpowiednią liczbę odbiorników. W takim przypadku należy w 

każdy obwód oświetleniowy zastosować moduł oświetleniowy TYXIA.  

Do obwodów świecznikowych należy użyć wyłącznika podwójnego z odseparowanymi 

obwodami, schemat poniżej:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max. 15 m.b. 

max. 15 m.b. 

Wy 1 

Wy 2 

2- moduł TYXIA zamontowany 

w puszce instalacyjnej 

3- Wyłącznik podwójny lub 

dwa włączniki schodowe 

1- Oświetlenie 

1 

1 3 
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PRZYKŁADOWY MONTAŻ ODBIORNIKÓW W PUSZCE Z 

KIESZENIĄ W ŚCIANIE O GRUBOŚCI 80mm 

front       przekrój 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWY MONTAŻ ODBIORNIKÓW W PUSZCE 

POGŁĘBIONEJ W ŚCIANIE O GRUBOŚCI co najmniej 120mm

 



 

 
MODUŁY ROLETOWE 

 
UWAGA!  

Zalecamy montaż napędów do rolet sterowanych w sposób taki, że jak długo podawane jest 

napięcie tak długo roleta jest zamykana lub otwierana. Nie zaleca się stosowania sterowania 

impulsem ze względu na brak możliwości zatrzymania rolety w oczekiwanym miejscu z 

urządzeń mobilnych.  

Mikro odbiorniki sterujące roletami instalujemy: 

 w puszkach instalacyjnych podtynkowych o głębokości co najmniej 60mm lub z 

kieszenią za tradycyjnymi wyłącznikami rolet.  

 w miejscu instalacji produktu musi być dostępne zasilanie 230V (faza L + przewód 

neutralny N).  

 napęd rolety musi być przystosowany do współpracy z przewodowym wyłącznikiem 

roletowym. 

 

 

 

 

 



 

 

OGRZEWANIE 

Termostaty pokojowe Delta Dore są zasilane bateryjnie i przystosowane do montażu 

naściennego bądź nabiurkowego. Przekaźniki wykonawcze ( odbiorniki radiowe)  wymagają 

zasilania 230V (L+N) i montuje się je w pobliżu zaworów sterujących instalacją grzewczą np. 

głowice grzejnikowe lub rozdzielcze. Elektrozawory ( siłowniki) muszą być przystosowane do 

zasilania 230V, oraz  przy braku zasilania muszą pozostawać w pozycji otwartej (nie zamykają 

się).  

UWAGA! 

W przypadku montażu siłownika w szachcie cieplnym lub instalacji opartej na rozdzielaczach 

doprowadzamy zasilanie w to jedno miejsce.  

Przykładowa instalacja siłowników w szachcie cieplnym w budynku wielorodzinnym: 

 

- Zawory Danfoss    - Zawory Giacomini 

 

  



OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE 

Możemy sterować ogrzewaniem elektrycznym (grzejniki, piecyki, płyty grzewcze, maty 

grzewcze, elektryczne ogrzewanie podłogowe). Bezpośrednio możemy sterować 

ogrzewaniem o max. mocy znamionowej 2,3 kW*. Sterowanie odbywa się za pomocą 

odbiornika RF4890, termostatu pokojowego TYBOX5101 oraz opcjonalnie sondy podłogowej 

(produkowanej przez Delta Dore).  

*W przypadku mocy większych niż 2,3 kW należy zastosować stycznik lub przekaźnik o 

odpowiedniej obciążalności styków. W przypadku grupy urządzeń należy zastosować stycznik 

lub kilka modułów. 

KLIMATYZACJA 

UWAGA! Sterowanie klimatyzacją odbywa się tylko na zasadzie włącz/wyłącz klimatyzator 

przy wyregulowanych nastawach na samym klimatyzatorze. 

UWAGA! Klimatyzator musi mieć wyprowadzone styki NO/NC, bądź producent musi 

dostarczyć osobną płytkę z stykami NO/NC, w celu możliwości nim sterowania. W przypadku 

braku tych wyprowadzeń nie ma możliwości załączania klimatyzacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYDOM 1.0 

Przy montażu bramki internetowej zaleca się stosowanie routerów marki TP-LINK, NETIS, 

CISCO. W przypadku zastosowania routerów marki MICROTIK mogą występować błędy w 

połączeniu lokalnym. 

UWAGA! Po podłączeniu do routera bramki TYDOM 1.0 należy upewnić się że, jest włączone 

DHCP. W przypadku wyłączonego DHCP bramka będzie świecić na kolor czerwony. 

UWAGA! Po stronie użytkownika należy podłączenie do Internetu. Jest ono wymagane do 

prawidłowej pracy urządzenia. 


