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Afdekramen
Schakelaars p.26

Sensoren p. 60

Touchscreen p. 52

Videofonie p. 62
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Modules / Smartbox p. 6

Interfaces p.70

stopcontacten p. 50

Trimless p. 40

Detectoren p. 56
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VEILIGHEIDSGEVOEL
MEER COMFORT
Op elk moment kan je lampen aan- en
uitschakelen en rolluiken op- en aflaten,
Jij beslist op afstand (op het werk, in

wat aan mogelijke inbrekers het gevoel

de fauteuil, op reis…) met je computer,

geeft dat er iemand thuis is. Een slimme

tablet of smartphone welke elektrische

videofoon of een systeem om de deur

toestellen, verlichting of verwarming

vanop afstand te openen geven een extra

in werking treden. Zo verhoogt je

veilig gevoel.

leefcomfort aanzienlijk.interfaces.

FLEXIBEL

SERVICE & FLEXIBILITEIT

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Onze experts blijven de domoticasystemen updaten

De domotica-oplossingen van Duotecno zijn

met nieuwe functies en technologieën. Je kan het

zeer eenvoudig te bedienen. Je hoeft heus geen

systeem steeds aanpassen of uitbreiden volgens je eigen

elektronicakenner of software-expert te zijn om aan

behoeften. Domotica is future-proof en groeit mee op

de slag te gaan met onze gebruiksvriendelijke user

jouw ritme.

interfaces.

BETROUWBAAR EN SNEL

Eender welk project.

De enige die 5 jaar garantie geeft.

Onze dienst en dienst na-verkoop

Doordat we gebruik maken van het uiterst stabiele

staan altijd voor je klaar.

CAN-bus protocol

Zowel telefonisch als op de werf.

werkt onze domotica razendsnel.

Ook na de kantooruren.

Bovendien wordt alles ontwikkeld
en geproduceerd in België.
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SMARTBOX+ / SMARTBOX LITE

8 relais waarmee verlichting of andere toestellen
kunnen geschakeld worden

Aansturen van 1 gordijn,
zonnewering, screen of rolluik

Aansluiting van de voeding

4 dimmers waarmee verlichting
kan geschakeld en gedimd worden
(dimmen niet mogelijk met de Smartbox Lite)

Het vertrek van de cat5 kabel
voor de bus aansluiting in het project

Aansluiting IP
16 ingangen voor het aansluiten
van drukknoppen en detectoren

Uitgang 12VDC
voor de voeding
van de detectoren
Aansluiting
temperatuursensoren

DT0B-01
Smartbox+
Makkelijk te installeren All-in-one module met 16 ingangen, 13 uitgangen, TCP/IP en CAN-bus connectie.
Breedte: 12 modules
DT0B-LITE
Smartbox+ Lite
Makkelijk te installeren All-in-one module met 16 ingangen, 9 uitgangen en uitbreidbaar tot 13, TCP/IP, CAN-bus connectie.
Breedte: 12 modules

Het budgetvriendelijke startpakket van Duotecno met uitbreidingsmogelijkheden.
Eenvoudig te installeren box met standaard 16 ingangen, 4 dimmers, 8 relais, 1 up/down en 2 temperatuursensoringangen. Voor de voeding van bewegingsdetectoren heeft de module een 12V DC uitgang. De module is voorzien van een TCP/IP netwerkinterface wat het
mogelijk maakt om met 5 toestellen zoals smartphones en tablets met het systeem verbinding te maken. Deze module is uitermate geschikt om te gebruiken als basis domotica maar ook voor toepassingen in hotelkamers, appartementen, serviceflats, … Het is mogelijk om
twee Smartboxen in cascade te plaatsen. De Smartbox+ kan verder uitgebreid worden met andere Duotecno producten door middel van
het bijplaatsen van een voeding.

6

7

MODULES

DT00-24

DT00-24SW

24 VAC voedingsmodule

Can-Switch 2 kan. + voeding

Voeding voor het systeem dat op een 24 volt

Can-Switch met 2 kanalen inclusief geïntegreerde voeding.

wisselspanning werkt.

Breedte: 9 modules

Breedte: 9 modules

DTTL-00
Twilight module
- intelligente schemerschakelaar met
temperatuursensor voor buitentemperatuur
- in zeven stappen overgang van daglicht naar
complete duisternis
- perfect in combinatie met zonnewering,
verlichting, maar vooral met de kleine bewegingsdetector van Duotecno.
- intelligente DIN rail module met 8 extra ingangen (drukknop of detector)

DT02-03

DT02-06

3 kan. 0 / 10V - 1 / 10V dimmodule + relais

6 kan. 0 / 10V - 1 / 10V dimmodule

Dimmen van 3 TL’s, led’s,…

Dimmen van 6 TL’s, led’s,…

op 0-10V of 1-10V (te kiezen via jumper), en relaisuitgang

op 0-10V of 1-10V (te kiezen via jumper).

voor het volledig uitschakelen. Breedte: 9 modules

Breedte: 9 modules

DT03-06

DT05-03

6 kan. 16A NO relaismodule

3 kan. 1000W dimmodule

Aan- en uitschakelen van 6 stopcontacten en/of lichtkringen.

Dimmen en schakelen van 3 lichtkringen tot 1000W

Breedte: 9 modules

per kanaal, via fase aansnijding.
Breedte: 9 modules

Door de standaardafmetingen zijn de modules zeer gemakkelijk te monteren op DIN rail. Door de automatische adressering bezitten ze de nodige flexibiliteit om aanpassingen en

DT04-03

DT04-P3

uitbreidingen in de toekomst onbeperkt te realiseren. Alle

3 kan. 16A UP/DOWN module

3 kan. 10A UP/DOWN module met polariteit

gangbare technieken in de woning kunnen met deze modu-

Bedienen van 3 motoren voor rolluiken, gordijnen, zonnewering,… Bedienen van motoren voor rolluiken, gordijnen, zonnewering,…

les aangestuurd worden.

Deze motoren werken op wisselspanning.

Deze motoren werken op gelijkspanning.

Belangrijk is dat iedere module zijn eigen CPU heeft. Dit wil

3 draden (nulgeleider, op en neer). Breedte: 9 modules

2 draden. Breedte: 9 modules

DT05-06

DT05-06TE

6 kan. 500W dimmodule

6 kan. 500W dimmodule

Dimmen en schakelen van 6 lichtkringen tot 500W per kanaal,

Dimmen en schakelen van 6 lichtkringen tot 500W

via fase aansnijding. Breedte: 9 modules

per kanaal, via fase afsnijding.

zeggen dat ons systeem niet afhankelijk is van een centrale
of een computer.

Breedte: 9 modules
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MODULES

MODULES

DT13-ANA

DT13-DMX

8 kanaals analoge ingang module

DMX interface

DT06-06

DT18-HS

Interface voor 8 temperatuursensoren.

Interface voor sturing van DMX verlichting.

6 kan. led PWM dimmer

TCP/IP Home Server

Breedte: 4 modules

Breedte: 4 modules

Dimmen van 6 led’s via Power Width Modulation techniek.

Koppeling naar netwerk

Kan per uitgang 240W 10A @ 24VDc sturen, dus ideaal

Breedte: 4 modules

voor led strips. 120W 10A @ 12VDc. Breedte: 9 modules

DT13-BST

DT13-SON

DT0E-00

DT13-SW

TCP/IP Bose Soundtouch interface

TCP/IP Sonos interface

Busconverter RJ11 <> FTP

Can-Switch

Audio interface naar Bose Soundtouch

Audio interface naar Sonos

DIN rail module met FTP aansluiting onderaan

Can-Switch met 4 kanalen

Breedte: 4 modules

Breedte: 4 modules

en RJ-connectie voor de bus.

Afmetingen: 185 x 190 x 51 mm

Breedte: 2 modules

DT13-MOD

DT13-WLN

DT03-12

DT0E-0S

RS 485 MODBUS interface

Wellness module

12 kan. 10A NO relaismodule

Drukknopinterface

Deze interface is de Master binnen het Modbus netwerk.

Interface voor meting chloor en PH waarden.

Aan- en uitschakelen van 12 stopcontacten en/of lichtkringen.

Ingangsmodule voor 8 drukknoppen

(verwarmings-, airco- en ventilatie)

Breedte: 4 modules

Breedte: 9 modules

en 1 temperatuursensor.

Breedte: 4 modules

Afmetingen: 50 x 50 x 18 mm

DT13-DAL

DT13-LC

DT04-06

Dali interface

Level temperatuur module

6 kan. 10A UP/DOWN module

Interface voor sturing van Dali verlichting.

16 digitale en 8 analoge ingangen,

Bedienen van 6 motoren voor rolluiken, gordijnen, zonwering…

Breedte: 4 modules

7 temperatuur ingangen

Deze motoren werken op wisselspanning.

Breedte: 4 modules

6 draden (nulgeleider, op en neer)
Breedte: 9 modules
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TOUCHBUTTONS
METAL / ALU

DTBS-4CH
roestvrij staal

DTBS-4SS
roestvrij staal

DTBS-4FSS
gesmeed roestvrij staal

DTBS-4FS
gesmeed staal

- verkrijgbaar in dezelfde afwerkingen als de touchscreens
- kan gebruikt worden bij relaisschakelingen of teleruptoren
- standaard witte led’s
- optionele, programmeerbare RGB led’s (rechtsreeks op de

DTBS-4ALW
wit gelakt
aluminium

DTBS-4AG
aluminium

DTBS-4FAG
gehard aluminium

DTBS-4ADG
donkergrijs
aluminium

DTBS-4FADG
gehard
donkergrijs
aluminium

DTBS-4AB
zwart aluminium

DTBS-4FAB
gehard
zwart aluminium

bus)
- automatisch oplichtbare led’s
- programmeerbaar met de configuratie software.
- optionele temperatuursensor (temperatuur registreren en
afleesbaar op de touchscreens of de app)
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TOUCHBUTTONS
BRONZE / COPPER ROSE / GOLD

DTBS-4BRL
licht brons

DTBS-4BCR
geborsteld
roze koper

28

DTBS-4FCR
gesmeed
roze koper

DTBS-4FBRL
gehard
licht brons

DTBS-4BR
brons

DTBS-4FBR
gehard brons

DTBS-4FG
gehard goud

DTBS-4BG
geborsteld goud
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TOUCHBUTTONS
GLASS

DTBS-4GS
zilver glas

30

DTBS-4GG
goud glas

DTBS-4GB
zwart glas

DTBS-4GW
wit glas
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TOUCHBUTTONS
CORIAN

DTBS-4CW
Corian White

32

DTBS-4CCAW
Corian Carrea

DTBS-4CLIW
Corian Linea

DTBS-4CORW
Corian Organica

DTBS-4CROW
Corian Ronda

DTBS-4CCLW
Corian Clauda
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TOUCHBUTTONS
STONE

DTBS-4SFW
French White

34

DTBS-4SBB
Belgian Blue

DTBS-4SCB
Carrara Bianco
Marble

DTBS-4SCG
Ceppo Di Gres
Limestone

DTBS-4SC
Calacatta Marble

DTBS-4SEG
Emperador Grey
Marble

DTBS-4SOS
Oak Grey
Marble

DTBS-4SEM
Emperador
Marron Marble
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TOUCHBUTTONS
WOOD

DTBS-4WWA
Walnut

36

DTBS-4WWE
Wenge

DTBS-4WAF
Afrormosia

DTBS-4WPA
Padouk

DTBS-4WOPN
Oak Pura Natura

DTBS-4WOD
Oak Dark

DTBS-4WOCW
Oak Cotton
White

DTBS-4WAS
Ash

37

TOUCHBUTTONS
INVISIBLE

De “Invisible” schakelaar is een gemakkelijk te installeren schakelaar die voldoet aan de hoogste standaarden en die voor elk oppervlak
gebruikt kan worden. Zijn inbouwarmatuur maakt het mogelijk om een in-wall schakelaar te creëren die elegant, stijlvol en nauwelijks zichtbaar is. Er zijn 4 aanraakzones met kleuren LED feedback (op bus) of witte LED feedback (12V DC).
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TOUCHBUTTONS
TRIMLESS INTEGRATED À LA CARTE

De inbouwarmatuur bestaat uit een gepatenteerd composiet van Xillo Recessed Solutions dat over dezelfde karakteristieken als pleister
beschikt. Het is bovendien sterker, robuuster en wordt perfect naar wens van de klant afgewerkt. Het materiaal kan immers geschilderd of
bepleisterd worden, wat zorgt voor dé perfecte integratie in elk interieur. Het is identiek dezelfde werking zoals bij de ‘Invisible’ schakelaar.
(Afmetingen: zie technische fiche)
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TOUCHBUTTONS
INBOUWSYSTEMEN

buskabel FTP cat5

Universele inbouwdoos
voorzien van verticale vijsjes
voor montage

buskabel FTP cat5

Voor de touchbuttons van Duotecno wordt de universele inbouwdoos met schroefjes gebruikt. Het mooie is dat dezelfde inbouwdoos kan
gebruikt worden voor alle afwerkingen. Men kan zowel de 4-voudige als de Oled touchbutton in dezelfde inbouwdoos plaatsen. Dit heeft
als grote voordeel dat u na de bekabeling nog de afwerking en de smarttouch kan bepalen naargelang de afwerking van de muur en het
comfort dat u nodig heeft in de ruimte.
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SMARTTOUCH

- strak design
- beperkte oppervlakte met 48 bedieningsfuncties
- In standby modus: gewone schakelaar met 4 functionaliteiten
- via scherm: 3 mogelijkheden: temperatuur, audio en moods
- temperatuur: vier verschillende regimes
- audio: kiezen uit verschillende muziekbronnen
- moods: (des)activeren van 20 verschillende sferen

Verkrijgbaar in dezelfde afwerkingen als de touchbuttons, behalve koper, goud en steen.
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ROOM-E

- intelligente, eenvoudige schakelaar
- uitermate geschikt voor publieke ruimtes
- geeft via de display aan hoe deze schakelaar te gebruiken
- 2 buttons vrij te programmeren (verlichting, rolluiken, gordijnen, sferen,… )
- 2 buttons om de verwarming en/of koeling te bedienen
(feedback via blauwe of rode kleur)

Verkrijgbaar in dezelfde afwerkingen als de touchbuttons.
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EASY TOUCH

- Easy to touch, Easy to use
- gebruiksvriendelijke basisschakelaar
- design van de Smarttouch met de intelligentie van de Touchbutton
- scherm geeft aan welke functie iedere knop heeft

Verkrijgbaar in dezelfde afwerkingen als de touchbuttons.
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EYESWITCH

Installeer een 8-voudige schakelaar op uw muur

Schuif het bijhorende gedeelte in de onderkant van
de 8-voudige schakelaar en stel deze in op de afmeting
van de iPad.

- handige iPad houder met geïntegreerde oplader
- strakke designers look
- stabiele LAN connectie gecombineerd met een 8-voudige

Schuif de iPad op de houder

De iPad is nu klaar om te gebruiken in uw woning.

en verbind de voeding met de iPad.

Touchbutton
- via de schakelaar kan u onmiddellijk uw home automation
bedienen, zelfs zonder iPad
- beschikbaar in aluminium wit en aluminium zwart

Beschikbaar in zwart en wit.
Wanneer de schakelaar horizontaal geplaatst wordt, kan de ipad ook in Portrait gebruikt worden.
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STOPCONTACTEN

DTSCR-1ALW

DTSCR-1AG

DTSCR-1AB

Afdekramen verkrijgbaar in dezelfde afwerking als de schakelaars. Dit geeft een elegante en uniforme look aan uw woning.

DTSCN-1AG

DTSC-1AG

Verkrijgbaar in volgende versies: enkel-, twee- en drievoudig
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TOUCHSCREENS
10,1 INCH

DT0C-10AB
Aluminium black

“RUST EN
TIJDLOOS DESIGN
BEPALEN HET
BASISKARAKTER
VAN DE
NIEUWE
TOUCHSCREEN.”

De touchscreens van Duotecno kunnen volledig naar wens
aangepast worden. Zo is het mogelijk eigen iconen aan te maken en weer te geven op de touchscreen. Met de ‘My Home’
functie kunnen alle ruimtes in het huis praktisch geordend
worden, zo verloopt de bediening nog vlotter.

Hogere resolutie en verbeterde kleuren in een uniek design. Groter gebruiksgemak en eenvoudig te programmeren. Met de nieuwe 10.1
inch touchscreen maken we het onderscheid dankzij het strakke, vlakke design die alles tot één geheel doet samensmelten. Wil je je verlichting of temperatuur aansturen vanop afstand? Je muziek in verschillende ruimtes bedienen? Bedien dan snel en eenvoudig jouw huis,
dankzij onze nieuwe touchscreen. Zelfs via één touch.
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TOUCHSCREENS
19 INCH

DTOC-19
touchscreen 19”

19 inch aanraakscherm voor connectie met PC. Deze touchscreen beschikt niet over eigen intelligentie. Deze wordt verbonden met
een PC die voorzien is van Homemanager software. Verkrijgbaar in aluminium (wit, grijs, zwart) en bronzen afwerking.
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DETECTOREN
INBOUW

- bewegingsdetectoren activeren het
systeem zoals de klant het wil
- waarnemen van een beweging = zelfde
effect als een schakelaar activeren

DT40-BW

DT40-BB

- tijd- en lichtsterkte worden in de configuratie bepaald.

inbouwdetector muur | plafond - wit

inbouwdetector muur | plafond - zwart

- indien geen beweging wordt het licht automatisch

Inbouwdetector voor inbouw in de muur of in het plafond

Inbouwdetector voor inbouw in de muur of in het plafond

met een bereik van 8 meter 360°.

met een bereik van 8 meter 360°.

uitgeschakeld
- mogelijk om de bewegingsdetectoren (reikwijdte 4
meter) in te bouwen in blinde plaatjes van eender welke
fabrikant
- door middel van de draai-dipswitch op de detector kan
u de ideale functionaliteit naar ingangs- en uitgangstijd
bepalen

DT40-SW

DT40-SB

Inbouwdetector klein in muur | plafond - wit

Inbouwdetector klein in muur | plafond - zwart

Bewegingsdetector voor inbouw in kleine ruimtes,

Bewegingsdetector voor inbouw in kleine ruimtes,

ook geschikt om in een blind plaatje van eender welk merk

ook geschikt om in een blind plaatje van eender welk merk

in te bouwen. Bereik van 4 meter 360°.

in te bouwen. Bereik van 4 meter 360°.

DT40-LV

DT40-NA

Pir detector klein in muur | plafond - wit

Pir detector klein in muur | plafond - zwart

Bewegingsdetector ingebouwd in een BTicino plaatje.

Bewegingsdetector ingebouwd in een Niko plaatje.

DT42-W

DT43-W

Inbouwdetector met lichtmeting

Lijndetector

Bewegingsdetector voor inbouw met een bereik van 5 meter.

Inbouwdetector die in een horizontale of verticale lijn
met een bereik van 5 meter detecteert.
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DETECTOREN
OPBOUW

DT41-W
opbouw bewegingsdetector wit

DT41-B
opbouw bewegingsdetector zwart

Het is perfect mogelijk om dit product buiten te plaatsen want de opbouwdetector is spatwaterdicht. Dit nieuw product is verkrijgbaar
in het wit en in het zwart en heeft een doorsnede van 7 cm. De detector detecteert beweging vanop 10 meter.
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SENSOREN

DT30-EX

DT30-LG

Temperatuursensor

Temperatuursensor in BTicino light

Meet de temperatuur per ruimte om verwarming
en/of koeling te kunnen aansturen.

De

DT30-LV

DT30-TE

Temperatuursensor in BTicino living

Temperatuursensor in BTicino tec

DT30-NA

DT30-NC

Temperatuursensor in Niko Antraciet

Temperatuursensor in Niko Cream

temperatuursensor

meet de temperatuur
per ruimte. Hij stuurt dit
door naar het systeem
dat de verwarming of
de koeling activeert. De
sensoren zijn los verkrijgbaar of kunnen in de modules
van verschillende fabrikanten ingebouwd worden.
Aan de achterzijde van de Duotecno touchbuttons is
een uitsparing voorzien voor een temperatuursensor
waardoor deze esthetisch kan ingewerkt worden.

ON
DEMAND
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DT30-NW

DT30-OA

Temperatuursensor in Niko White

Temperatuursensor in behuizing naar keuze
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VIDEOFONIE
SIEDLE

DT20-BD

DT20-0D

Buitenpost met biometrie

Buitenpost

Digitale buitenpost voor videofonie

Digitale buitenpost voor videofonie

met geïntegreerde camera en vingerafdrukscanner

met geïntegreerde camera.

Inbouwdoos: DT20-BD

Inbouwdoos: DT20-WB

DT20-CD
Buitenpost met codeklavier
Digitale buitenpost voor videofonie
met geïntegreerde camera en codeklavier.
Inbouwdoos: DT20-WB
Door videofonie te integreren in het domoticasysteem creëert u
opnieuw heel wat functionaliteiten. Alles kan afgesteld worden
op uw wensen: bij afwezigheid maakt de buitenpost verbinding
met uw mobiele telefoon. De buitenpost kan geïntegreerd worden in een camerabewakingssysteem waardoor bij afwezigheid
4 foto’s genomen worden van de bezoeker en via e-mail naar uw
PC en smartphone doorgestuurd worden. De buitenposten zijn in
stijlvol geanodiseerd aluminium afgewerkt met een onzichtbare
camera, wat ook de veiligheid ten goede komt.

DT21-IN

DT21-SI

DT20-BO

DT20-CSA

Intercom module

Telefoonkoppeling met

Biometrie inbouw stand

Stand-alone codeklavier

Module voor spraakgedeel-

3 contacten

alone

inbouw aluminium

te, beldrukknoppen, video-

Digitale telefoonkoppe-

Afzonderlijke vingeraf-

schermen en gestuurde

ling met drie contacten

drukscanner.

12VDC en 220V uitgangen.

inclusief voeding.
Buitenpost verkrijgbaar in aluminium (grijs, zwart) en bronzen afwerking.
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VIDEOFONIE
IP

DT20-0DS

DT2-CDS

DT20-BDS

Buitenpost met drukknop,

Buitenpost met drukknop,

Buitenpost met drukknop,

camera en audio

camera, audio en Keypad

camera, audio
en EKey vingerscanner

Deze buitenposten kunnen elk gekoppeld worden via SIP aan een touchscreen. Bij aanbellen toont de touchscreen een pop-up met het
camerabeeld. Vervolgens is er een optie om het gesprek te starten.
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HOME MANAGER

In combinatie met de HomeServer biedt de Duotecno HomeManager de mogelijkheid om uw domotica van op een desktop of
laptop te bedienen. De communicatie hiervoor verloopt volledig over het TCP/IP netwerk waardoor u hier zelfs draadloos kan van
genieten. Mits de juiste configuratie kan u uw huis over het internet bedienen. Hierdoor zal u vanuit kantoor of op reis kunnen inloggen
op de domotica en zo uw lichten bedienen of camera’s bekijken.
De mogelijkheden zijn eindeloos. U kan deze software gebruiken om uw lichten, toestellen, rolluiken, audio, temperatuur, camera’s,
digibox,... te bedienen. Deze visuele pracht kan u ook naadloos in uw interieur integreren dankzij de mogelijkheid om alle achtergronden, kleuren en lettertypes naar uw wens aan te passen. Via de Myhome functie, die een grondplan van uw woning toont, kan
u snel een overzicht krijgen over de verschillende delen van uw woning. Als eindklant kan u zelf zeer makkelijk wijzigingen in het
programma aanbrengen waardoor alles nog meer naar uw wensen wordt uitgevoerd.

DT18-HS
TCP/IP Home Server
Deze module kan 20 IP adressen koppelen met het domoticasysteem. Dit wil zeggen dat u de domotica met uw pc/laptop en smartphone/tablet kan bedienen via het thuisnetwerk of internet en
dit tot 20 verschillende toestellen. Er is geen nood meer aan een pc die 7/7 in werking is en veel
energie verbruikt. Deze kleine energiezuinige module verzorgt alle verkeer tussen domotica en de
HomeManager software. De laatste versie van de Home Manager en de updates worden gratis op
een USB-stick bij deze module geleverd. Om te werken via de smartphone dient u een applicatie te
downloaden.
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AUDIO INFRAROOD INTERFACE

Bose interface + 8 Kan. IR Transmitter
Door de goede samenwerking met Bose USA kon onze R&D deze unieke interface ontwikkelen. De interface kan alle Lifestyle toestellen van Bose aansturen waar een seriële data ingang op aanwezig is. Deze toestellen kunnen aangestuurd worden via afstandsbediening, drukknoppen, smartphone of tablet en de Duotecno touchscreens. Op de touchscreen en de smartphone of tablet kan u
de verschillende ruimtes zien en krijgt u te zien welke bron geactiveerd is. Men kan ook acht extra toestellen via infrarood aansturen.
Dit kunnen audiobronnen zijn zoals een tv, radio, een DVD- of Blu-ray speler, een digitale tv tuner van Belgacom of Telenet, een satellietontvanger... Met één Bose afstandsbediening kan u een hele reeks toestellen tegelijk besturen. De sfeer “tv kijken” wordt pas echt
een ervaring als lichten, temperatuur, gordijnen, televisie, digibox en geluidsinstallatie allemaal aangestuurd worden door één druk
op de knop. Bovendien koppelen we niet alleen Bose bidirectioneel, maar ook tal van andere merken zoals Sonos, Marantz, B&O…
Wanneer u over een high-end installatie wenst te beschikken, hebben we een goede ervaring om met een Integra Atmos versterker
te werken waarbij u zelf de keuze kunt maken uit verschillende high-end speakers zoals KEF, B&W, Sonance…
Het videobeeld verdelen we via een Avenview Matrix, zodanig dat u van op ieder beeldscherm of projectie naar gelijk welke bron
kunt kijken. Dit alles kunnen we eenvoudig via de universele afstandsbediening van RTI aansturen, waarbij u alle technieken zoals
licht, gordijnen, screens, alarm, verwarming… eenvoudig kunt bedienen. Conclusie: Een complete installatie met een groot gamma
aan merken wordt via Duotecno en RTI een easy-to-use verhaal.
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ENERGY MANAGEMENT

THINKNX

is compatible with

by
M E M B E R

M E M B E R

In samenwerking met Smappee is het mogelijk om uw volledige energieverbruik te meten. Van het kleinste toestel tot de zwaarste verbruiker, door de tijd heen leert uw Smappee uw woning kennen en is het mogelijk om toestellen te benoemen. Door de weergave in de
Duotecno Home manager en app wordt een duidelijk overzicht van uw verbruik opgesteld, waardoor u op een bewustere manier met uw
energieverbruik om kan gaan. Naast elektriciteit is het tevens mogelijk om gas, water en zonnepanelen te integreren.
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SOFTWARE

OPLEIDINGEN

BINDINGSOFTWARE

- ‘Duotecno Partners’: dat is maandelijkse opleidingen
voor

installateurs,

gezamenlijke

presentaties,

productvoorstellingen,...
- duurzame samenwerking met rechtstreeks contact
tussen fabrikant en installateur
- zeer grote stabiliteit in het installateursbestand van
Duotecno
- installateurs worden getraind en zijn vertrouwd met
het systeem dat u wenst
- eigen technische dienst om de ‘Duotecno Partners’
bij te staan op de werf

Certificaat
Gevorderden cursus
Domotica Duotecno
Domoticaproducent Duotecno
Gevestigd te Brugge, verklaart hierbij dat:

Naam INSTALLATEUR
Heeft deelgenomen aan de
Gevorderden cursus Domotica

Brugge, 01/03/2018
De docent,

De programmatie van het systeem bij opstart en bij eventuele wijziging gebeurt via de bindingsoftware. Deze software draait op Windows
platform en is even eenvoudig te gebruiken als Windows Explorer. Heel wat zaken zijn reeds voorgeprogrammeerd, zo kan de domotica

De cursist,

Dhr. Burt Eeckhout
Dhr. Peter Gitsels

heel makkelijk en flexibel geconfigureerd worden. De aanwezigheid van onze unieke “auto binding” maakt het mogelijk de configuratie op
een snelle en foutloze manier uit te voeren.

74

75

SOFTWARE
CONFIGURATOR

De Duotecno configurator is een nieuw softwarepakket. Hiermee kan u via de computer verschillende moods aanmaken, aanpassen
en recorden. De infraroodcodes van audio en video kunnen ook opgevraagd en doorgestuurd worden. Temperatuurschema’s en
tijdsregeling kan u per ruimte ingeven en doorsturen. Indien iemand de iconen van de touchscreen wil aanpassen kan dit via de
gebruiksvriendelijke software. Bij aanschaf van de USB interface wordt de bindingsoftware en de configurator er gratis bijgeleverd.
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INSPIRE HOME
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THE HUB

79

81
9

2
1

Terras voor
Terras achter

Totaal

1

1

1

Dressing
Slaapkamer 1
Badkamer 1
Slaapkamer 2
Badkamer 2
Slaapkamer 3
Badkamer 3

1
1
1

1
1

1
2
1

Zitruimte
Eetruimte
Keuken
Keukenberging

Linnenkamer

1

Bureau

Offertenummer: 18000
31/10/2018
Ruimtes
Inkomhal
Technische berging
Toilet 1

0
8

1

1

1

12

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

Verlichting

0
0

– F: +32(0)50/ 200 561

info@duotecno.be – www.duotecno.be

T: +32(0)50/ 200 561

0
0
0

Dali/Dmx

0
0
0

Stopcontact

9

1
3
1

4

4

1

1

1

1

0
0

Aanraakschakelaar

0
6

1

1

1

1

1
1

open
toe

Tempe
Bewegingsdetecoren ratuur

plafonddetector PIR inbouw

0

Plafonddetector PIR voor buiten

0

Bewegingdetector lijn op 1,5m

0

Office sensor

0

Alarm sensor
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1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

Temperatuursensor inbouw

Ten briele 18.1 - 8000 Brugge

Koeling

0
0

Op/neer

Duotecno bvba

Aan/Uit
Dimmer fase aansnijding
LED Dimmer fase afsnijding
LED PWM dimmer
LED dimmer 0-1/10 v met shutoff
LED dimmer 0-1/10 v
Dali sturing
Dmx sturing
Dmx pwm sturing
Aan/Uit
Dimmer fase aansnijding
Diverse, terrasverwarming, puls ….
Diverse drukknop (niko, bticino, ..)
Touchbutton 4 kanalen
Smarttouch
Room E
Easytouch

Op/neer DC

0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Monitor
19"
Siedle

Gewone Drukknop

Duotecno Design switch

55

Lichtdetector Duotecno

TFT 10"

TFT aanraakscherm 10"
TFT spraak siedle
TFT spraak voip/sip
16/9 Touchscreen voor Home Manager
19” spraak siedle
19" spraak voip/sip
Buitenpost videofonie
Buitenpost videofonie met codeklavier
Buitenpost videofonie met biometrie
Spraak naar GSM

voip sip

Buitenpost voip/sip
Buitenpost voip/sip met codeklavier
Buitenpost voip/sip met biometrie
Spraak en beeld naar GSM

80
Camerabewaking

Audio / Video

Touchscreen

Schemerschakelaar
Audio Soundtouch Dolbi
Audio Soundtouch inbouw Kef
Audio Soundtouch opbouw
Audio Soundtouch Freespace 3 met bass
TV oled

0

Projectie

MEETSTAAT

Architect Kris Reymenants
Architect Luc Toelen
Architect Marc Merckx
Architect Patrick Six
Architect Peter Bovijn
Architect Piet Acx
Architect Stéphane Boens
Architect Vincent Van Duysen
Architect Ward De Beule
Architect Wim De Beus
Architect Xavier Donck
Architectenburo Berkein
Architectenbureau Claerhout-Vanbiervliet
Architectenbureau Dries Bonamie
Architectenbureau Govaert-Vanhoutte
Architectenbureau Vandencasteele en Vanhooren
Architectuur & interieurproject AR+
Artea
Bourgondisch Kruis
Bouw ID
Bouwpartners Poppe
Bureau d’architecture ABplus
Buro II & Archi + I
CAAN architecten
Chrisma
Costermans Projecten

REFERENTIES

Crepain Binst Architecture
Dedeyne Construct
Devaere NV
Domus Aurea Villabouw

RESIDENTIEEL

Elbeko
Eric Kuster
Goddeeris Architecten
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Adins-Van Looveren Architecten

Interieurarchitect Benedicte Lecot

Arcas

Interieurarchitect Britt Thomas

Architect Anje Dhondt

Interieurarchitect Dennis T’ jampens

Architect Bart François

Interieurarchitect Dirk Lievens

Architect Benoit Viaene

Interieurarchitect Gerd Couckhuyt

Architect Bernard Declerck

Interieurarchitect Isabelle Onraet

Architect Bill Cosman

Interieurarchitect Janpieter Verstraeten

Architect Charlotte Boucquez

interieurarchitect Lieven Musschoot

Architect Christophe Baetens

Interieurarchitect Nathalie De Boel

Architect Corbiau

Interieurarchitecte Natascha Persoone

Architect De Deurwaerder B&H

Interieurarchitect Peter Ivens

Architect Dieter Vander Velpen

Ligne Recta

Architect Dirk Demeyer

Luc De Beir + Architecten

Architect Fabien Van Tomme

Obumex

Architect François Vandamme

Projectarchitect

Architect Glenn Reynaert

Rietveld projects

Architect Jan Abbeloos

Sheci
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REFERENTIES
PROFESSIONEEL
3architecten
AirClima
Belfius Wealth Management
Beltherm
Bière Sur Mer
Bimbi Fashion For Kids
Bistro Amical
BM engineering
BMW Dejonckheere
BMW Monserez
Bon Apart
Bouwpartners Poppe
Brasserie Grand Cru
Cuvo uitvaartcentrum Den Haag
D-Couvert
D Hotel
Federale verzekeringen
Flamant
Gasthof Halifax
Globiss
Golf Ter Hille Oostduinkerke
Helio Lights
Hugo Boss by Ditto`
ISS facility services
Kantoor Aliea
Kantoor Elbeko
Kantoor Immogra
Kantoor Spie
Lictores gerechtsdeurwaarders
Mercedes Ghistelink
Mont Blanc Brussel
Nanopixel
OCMW Gent
Parkhotel Wellness
Plyos hotel Rusland
Restaurant Berto
Shop Kaai Design
Shop Prima Donna
Sottos Zottegem
Studio’s Aalsmeer
UBK
Waer Waters
Wase begrafenissen
Zet’Joe by Geert Vanhecke
Zuid 55
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PLAATSING DOMOTICASYSTEEM

Naam: 			
Project:

GSM: 		

Adres (privé): 			
			
Werf: 			
			

Licht

Rolluiken / gordijnen / zonnewering

 Dimmen		 aantal groepen +/- ......................
 0/10V, 1/10V 		 aantal groepen +/- ......................

(vb  living  keuken  badkamer)

 LED op dimmer (1/10V+relais) 		 aantal groepen +/- ......................

 Rolluiken 		  boven

aantal +/- : ..........		

 beneden

aantal +/- : ..........

 Gordijnen		

 boven

aantal +/- : ..........		

 beneden

aantal +/- : ..........

 Zonnescreens		

 boven

aantal +/- : ..........		

 beneden

aantal +/- : ..........

 boven

aantal +/- : ..........		

 beneden

aantal +/- : ..........

 LED Aan/uit		 aantal groepen +/- ......................

(vb  living  keuken  badkamer)

 Zonnetenten		

 Aan/ uit		 aantal groepen +/- ......................

(vb  berging  garage  tuin)

 Hekken

aantal +/- : ..........		

 Dali en DMX		 aantal groepen +/- ......................

 Poort

aantal +/- : ..........

Geschakelde dimbare stopcontacten

 Twilight

module				

 Dimbaar		 aantal groepen +/- ......................

(vb  hal  living  keuken  tuin)				

					(vb  kamer ( links  rechts  onder))

Alarm

 Geschakeld		 aantal groepen +/- ......................

 Galaxy centrale		  Aritech master 		

 Texecom

 Satel

 Magneetcontacten 		  boven			

 beneden

aantal +/- : ..........

(vb  hal  living  keuken  tuin)				

					(vb  kamer ( links  rechts  onder))

Drukknoppen							

 Bewegingscontacten		  boven			

 beneden

aantal +/- : ..........

 Boven

 glas B / N / G

 Alu G / N / B / Br

 Corian

 Steen

 Hout

 Smarttouch

 Room-e

 Deuren 		  boven			

 beneden

aantal +/- : ..........			

 Beneden

 glas B / N / G

 Alu G / N / B / Br

 Corian

 Steen

 Hout

 Smarttouch

 Room-e

 Poort 		 aantal +/- : ..........

 Telefooncentrale 		

1

2

3

4

5

 Hekken open via uw GSM		  Vaste telefoons 		

1

2

3

4

5

Bewegingssensoren

Telefooncentrale

 Pir inbouw Duotecno			
 Hal		  Nachthal		

 Dressing		

 Berging/kelder

 Toilet		  Wasplaats		

 Badkamer		

 Douchekamer

 Slaapkamer		

 Slaapkamer kinderen				

 .......................

Verlichting
 inbouw

Temperatuursensoren / sturing
 Vloerverwarming 		

		  gyproc

 beton

			

 opbouw			

 sturing		

 boven		

aantal +/- : ...................

				

 beneden

aantal +/- : ...................

 Bijverwarming		

 boven		

aantal +/- : ...................

Computernetwerk

				

 beneden

aantal +/- : ...................

 Computernetwerk

 boven

aantal +/- : ..........

 beneden

aantal +/- : ..........

 Airco		  sturing		

 boven		

aantal +/- : ...................

 Wifi

 boven

aantal +/- : ..........

 beneden

aantal +/- : ..........

 sturing		

 wenst u lichtplan 350 1 (terug te krijgen bij bestelling)

				

 beneden

aantal +/- : ...................

 Airco / verwarming		  sturing		

 boven		

aantal +/- : ...................

				

 beneden

aantal +/- : ...................

 Hal ( Inb  Ac)		  Salon

 Ventilatie		  sturing		

 boven		

aantal +/- : ...................

 Keuken ( Inb  Ac)		  Slaapkamer ( Inb  Ac)		

				

 beneden

aantal +/- : ...................

 Modbus ……….….

Touchscreens
Touchscreen 10 :			

Audio (luidsprekers)

2

3

4

 Badkamer ( Inb  Ac)
 Toilet

( Inb  Ac)

 Eetkamer ( Inb  Ac)		  Slaapkamer kinderen ( Inb  Ac)  Terras ( Inb  Ac)
 Tuin ( Paddestoelen)		

 Dressing ( Inb  Ac)		

 ................. ( Inb  Ac)

 Bose Lifestyle

 Integra  matrix HDMI

 19” rack

 Marantz  RTI		

Beneden:  LF650  LF600  LF550  ST30
1

( Inb  Ac)		

 matrix

Boven:  LF650  LF600  LF550  ST30

Hoogte: ........... cm (center inbouw)
Touchscreens met parlo/videofonie			

1

2

3

4

Multimedia / TV

PC Touchscreen 19”			

1

2

3

4

 Computer		

Videofonie (buitenpost) 			

 Siedle

 VOIP

 Hekken			

 Voordeur

hoogte: ............cm (center inbouw)

 Extra camera hekken
 Camerabewaking			
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 IP 		

aantal stuks +/- ......................

 Computer op TV		

 Apple TV

 TV Beneden		 43”: aantal +/- : ..........		

55”: aantal +/- : ..........

 TV Boven		 43”: aantal +/- : ..........		

55”: aantal +/- : ..........

Smartphone/tablet		
 boven aantal +/- : ..........		
RTI		
 boven aantal +/- : ..........		

 Airport Express

 beneden aantal +/- : ..........
 beneden aantal +/- : ..........
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CONTACT
HEADQUARTERS
DUOTECNO BVBA
Ten Briele 18.1
8200 Brugge
T +32 (0)50 200 560
F +32 (0)50 200 561
info@duotecno.be
www.duotecno.be

THE HUB
Kortrijksesteenweg 1157
9051 Sint-Denijs-Westrem

SHOWROOM ANTWERPEN
Vlaamse Kaai 35
2000 Antwerpen

ABOUT-S DISTRIBUTION SP. Z O.O.
Ul. Czerska 2
05-530 Góra Kalwaria
info@about-s.eu
www.about-s.eu

DUOTECNO BY CK ELECTRIC – LUXEMBOURG
16, Côte d’Eich
1450 Luxembourg
Luxembourg

DUOTECNO BY WINWATS – CASABLANCA
66 Hay El Fath 3 rue n 4 ain chock
20480 Casablanca
Maroc

