
www.duotecno.be    1 

 

 

 



www.duotecno.be    2 

Technische specificaties 

DT0C-10X – touchscreen 10.1” 

SPECIFICATIES 

SPANNING:                          24V AC 
EIGEN VERBRUIK:                            20W / 0.833A @24V AC 

AFMETINGEN: 

                                  FRONTPLAAT 284 * 201,5mm * 6mm 
INBOUWDOOS                            261mm * 192mm * 77mm 

(te voorziene uitsparing) 
INBOUWHOOGTE: 1m70 bovenkant 

(afhankelijk gestalte eindgebruiker)  

 

AANSLUITINGEN 

VOEDING  (2-polige uitneembare schroefplug) 

24V AC  Polariteit n.v.t. 

 

BUS (3-polige uitneembare schroefplug) 

0 SHIELD 

1                                          FTP kabel oranje geleider 

2  FTP kabel oranje/witte geleider 
 

UITGANG Relais (optioneel) (3-polige uitneembare schroefplug) 

11 moedercontact C 

12  maakcontact NO – 250 V AC / 5A (extern af te zekeren) 

14 verbreekcontact NC – 250 V AC / 5A (extern af te zekeren) 
 

JUMPER 

Pinnen kortsluiten ALLEEN indien deze touchscreen zich als laatste op de bus bevindt, m.a.w. wanneer de buskabel toekomt en 

NIET meer vertrekt. (120 ohm). Op deze manier wordt de bus aan één zijde afgesloten. 
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Resetknopje 

INSTALLATIE 

 

1) Monteer de inbouwdoos in de muur, let op dat deze waterpas gemonteerd is. 
2) Monteer de beugel in de inbouwdoos d.m.v. de vier meegeleverde bouten (M3x10). (zie figuur 1) 
3) Sluit de nodige kabels (bus, voeding, ethernet …) aan op het touchscreen 10”. 
4) Monteer het touchscreen 10” in de beugel. (zie figuur 2-4) 
5) Monteer de afwerkingsfront, deze hangt d.m.v. magneten op de beugel. Brede gleuf bevindt zich onderaan (zie figuur) 
6) Bij installatie nooit op het ‘reset’-knopje drukken; Deze is een totale factory reset. 

 

Opgelet: Het wordt aangeraden om na het plaatsen van de afwerkingsfront de voedingsspanning van het touchscreen d.m.v. de 

automaat herop te starten. Zo zal het bedieningspaneel zijn touch-detectie herkalibreren afhankelijk van de gekozen afwerking. 
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Touchscreen naar beugel 
brengen 

 

Touchscreen tegen 
beugel 

Touchscreen laten zakken Afwerking op beugel 
monteren 

Om het touchscreen te monteren heeft u slechts één inbouwdoos nodig. Het touchscreen wordt opgenomen in de lijnstructuur 

van de  busbekabeling (FTP, minimum CAT5-E). Anderzijds wordt het touchscreen met de netwerkkabel verbonden met de router. 

Bij grote installaties kan er nog een extra FTP-kabel vereist zijn om het touchscreen rechtstreeks te voeden vanuit het elektrisch 

bord. Indien u ooit wenst uw touchscreen te vervangen door een nieuw model, dient u uw netwerkkabel te vervangen door een 

extern wifi-printje.  

UITBREIDINGEN 

DT0D-10 

 Videofonie SIP 
Microfoon en luidsprekers voor koppeling naar een SIP gebaseerde videofonie-installatie 

 

DT0D-10S 

 Videofonie SIEDLE 
Microfoon en luidsprekers voor koppeling naar een SIEDLE gebaseerde videofonie-
installatie 

 

DT0C-WI 
 Wifi adapter 

Voor connectie met wifinetwerken waar bekabeld ethernet geen optie is 
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Gebruik bedieningspaneel 

“Convenience is all that matters.” 

 

 HOME-KNOP 

Het startscherm toont een overzicht van geselecteerde bedieningen met een door u gekozen achtergrond. 

Het touchscreen wordt volledig naar wens van de klant opgemaakt. De gebruiker beslist zelf welke ruimtes en welke 

bedieningen getoond worden op het dashboard van elk touchscreen. Zo worden enkel de functies of ruimtes getoond 

die relevant zijn voor dit bedienpunt.  

Sfeerbediening  

Met de sfeerbediening roept u de sferen op die de installateur vooraf heeft ingesteld tijdens de opbouw en de 

programmering van de installatie. De installateur koppelt één of meerdere acties om zo de gewenste sfeer 

onmiddellijk te creëren. 

Een sfeer wordt voorgesteld met een icoon/afbeelding en kan een combinatie zijn van verschillende instellingen voor 

verlichting, rolluiken, alles-uit, slapen gaan, ochtend, ontbijt, barbecue, bezoek ontvangen, poetsvrouw, vakantie, 

romantische tv-avond… 

Kortom, met de sfeertoetsen kunt u de omgeving in één klik omtoveren naar enkele voorgeprogrammeerde 
instellingen qua licht, temperatuur, muziek en veiligheid. Uw systeemintegrator kan zelfs meerder sferen onder één 
toets aanbrengen. In de zitkamer heeft u bijvoorbeeld gebruik van meerdere mogelijke sferen: gezellige avond, tv-
kijken, lezen, apéritief, bezoek ontvangen en party. Telkens u drukt op de betreffende sfeertoets, gaat u over naar 
een andere mood. U zal ondervinden dat dit de meest eenvoudige manier is om uw omgeving nog beter aan te 
passen aan uw gemoedstoestand, met slechts één simpele knop.   
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Sferen / moods Instellingen 

Menu home 

Verlichting STP

C 

Rolluiken  Sferen   Temperatuur 

Tijd / datum 

U kunt kort of lang drukken op de sfeer, afhankelijk van de gekozen functie. Er zijn maximum drie pagina’s voorzien 
met telkens 20 sferen. Via het swipen komt u in de volgende menu’s terecht. 

Een andere mogelijkheid is het icoon in twee splitsen. Zo verandert hij ook van toestand. Dit wordt vaak gebruikt als 
conditie/voorwaarde vb. indien iemand thuis, indien het donker is buiten, indien er veel zon is… 
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HOME-RUIMTEBEDIENING 

Indien u alle functies wilt beheren in een bepaalde ruimte, drukt u op ‘home’. Daar krijgt u een  overzicht van het 

aantal ruimtes. Vervolgens kunt u de ruimte kiezen waarin u de gewenste functies onmiddellijk wenst te activeren. 

Indien u op een ruimte klikt, komt u in de specifieke ruimte. Vb. keuken. Hierin heeft u alle gewenste functies in één 

overzicht (verlichting, verwarming, stopcontacten, screens, audio… ). 

 

  

 

Een alternatief is bij de presets onmiddellijk een overzicht per ruimte weer te geven i.p.v. een lijst zoals hierboven. 
(zie pagina 20 | My Home Rooms Overview) 

Indien u op ‘home’ klikt, ziet u onmiddellijk ruimte 1 (vb. keuken) waarin u alle functies van deze ruimte kunt beheren 

(door naar boven/beneden te swipen).  Indien u verder swipet naar links, komt u in een volgende ruimte, vb. living. 

Opnieuw kunt u alles activeren in deze ruimte via dit ene scherm. Zo heeft u in een mum van tijd de gewenste functies 

geactiveerd. 
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BEDIENING VERLICHTING 

Indien u op de ‘verlichting’ klikt, komt u in het volgend scherm terecht. Deze is opgesteld in één lijst waarin u door 

van boven naar beneden te swipen, heel snel de gewenste verlichting in de gewenste ruimtes kunt aan- of uitzetten.  

Dimmen 

➢ Verlichting aan: icoontje gekleurd 
➢ Verlichting gedimd: de waardenbalk geeft de toestand weer  

o Indien lamp niet geactiveerd, kunt u de balk verschuiven. Als u loslaat ziet u de gekozen waarde.  
➢ Niet dimbare lamp (relais): aan/uit knopje zonder balk ernaast (voorbeeld hieronder: ‘keuken aanrecht’) 

 

Als hij automatisch aan gaat via bewegingsdetectie (PIR), komt er een klokje onderaan het icoontje met een vooraf 

ingestelde, geprogrammeerd waarde. Het klokje gaat vanzelf weer weg, wanneer het licht automatisch uit gaat na 

de geprogrammeerde tijd.  

  

BEDIENING STOPCONTACTEN 

Het volgend menu > geschakelde stopcontacten 

In dit menu kunt u alle geschakelde stopcontacten in uw woning (des)-activeren. Een voorbeeld is de kerstverlichting 

die u via het touchscreen aan/uit kunt zetten.  

Als uw stopcontact is aangesloten op een dimmodule, zal -idem bij verlichting- een extra balk verschijnen zoals op 

het touchscreen. Zo kunt u een schemerlamp dimmen via de domotica. 

ON OFF 

  

Waardenbalkje 
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“UP” 

Stop 

“DOWN” 

Rolluikicoontje 

BEDIENING ROLLUIKEN | SCREENS | GORDIJNEN 

Bij het overzicht “up/down” kunt u via de pijltjes de rolluiken|gordijnen|screens naar boven/beneden laten gaan.  

Indien u op een pijltje gedrukt heeft, ziet u via het gele pijltje op het icoontje wat er gebeurt.  

Indien u meerdere screens of rolluiken heeft, kan dit eenvoudig op één sfeer gezet worden, zodat alle nodige screens 

in één beweging op/neer gaan. Bij gebruik van lamellen, kunt u deze ook half kantelen via een voorgeprogrammeerde 

sfeer.  

Kort drukken: rolluik op/neer 

Lang drukken: rolluik op/neer + stop 

 

STOP OPEN Met rode pijl “up”  en leeg rolluikicoontje 

RUNNING OPEN Met gele pijl “up” en half rolluikicoontje 

RUNNING TOE Met gele pijl “down” en half rolluikicoontje 

STOP TOE Met rode pijl “down” en dicht rolluikicoontje 

 

SFEERBEDIENING  

Hier ziet u alle specifieke sferen die naar uw wensen zijn opgemaakt. (zie pagina 5) 

Het is mogelijk om extra sferen te maken (idem tekst mainscreen), of condities/voorwaarden aan te maken zoals 

donker buiten (= toestand schemerschakelaar (deze kunnen hier gewijzigd worden + de effectieve toestand zien)).  

De gewenste instellingen kunnen zelf gekozen worden en door de installateur worden geprogrammeerd. Enkele 

voorbeelden:  

Kort drukken op icoontje Weinig licht 
Sfeer aan waarbij het icoontje geel wordt met de toestand  
Alleen iets doen vb. slapen of alleen buitenshuis gaan, maar de andere bewoners 
zijn wel nog thuis... 

Lang drukken op icoontje Veel licht 
Sfeer uit 
Iedereen gaat buitenshuis… 
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TEMPERATUUR 

Via de knop “temperatuur” regelt u de temperatuur per ruimte. Naast de ruimtes ziet u telkens (zon, zonsopgang, 

maan, zonsondergang); door op een van deze vooringestelde presets te klikken, gebeurt de gewenste actie voor deze 

ruimte. Zo hoeft u niet telkens aan de waarde van de temperatuur te komen.  

Bij het klikken op de naam van de ruimte, komt u in het submenu terecht. Hierin kunt u de presets-zone aanpassen 

naar de gewenste temperatuur per icoontje van de gekozen ruimte.  

Kort drukken op non-actieve preset: gewenste temperatuur springt aan voor deze ruimte. Icoontje krijgt 

ander kleur vb. rood of blauw.  

Lang drukken op de actieve preset: de thermostaat wordt uitgeschakeld. Icoontje is transparant. 

 

HOOFDSCHERM SUBMENU BIJ HET DRUKKEN OP DE RUIMTE 
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De temperatuur wordt volledig naar het leefritme van het gezin opgemaakt. Icoontjes verspringen automatisch 

volgens de timer tabel ingegeven door de installateur na bespreking met de klant. (zie weekregime | pagina 14) 

Het ritme wordt ingedeeld volgens icoontjes ( zonsopgang, zon, zonsondergang, nacht). Meeste gebruikte waarde bij 

de icoontjes: 

Zon  20° voor overdag  
Halve maan  21,5° voor s ’avonds OF bijvoorbeeld overdag als je ziek bent. Zo staat hij morgen 

automatisch weer op het standaard ingestelde icoon 
Maan  17° voor ‘s nachts OF als je overdag niet thuis bent (met vloerverwarming is dit minder 

interessant) 
Halve zon  10° als je op vakantie bent of als je uw appartement aan de zee verlaat en terug naar het 

binnenland komt 
 

AUDIO | VIDEO 

Via de knop “audio” kiest u welke muziekbron u wenst af te spelen per ruimte. U dient eerst de ruimte te kiezen 

waarin u de muziek wenst af te spelen. Vervolgens komt u in onderstaand scherm: 

Bediening 

Kies eerst uw destination/ source (linkerkant) vb. TV, projector, audioversterker… 
(bij het selecteren krijgt het een witte omranding) 

Kies vervolgens uw zender (rechterkant)  
(radiozenders, telenet, spotify…) 

de zender krijgt een witte omranding en uw gekozen 
destination krijgt een donkere vervaging.  

Om de muziek te stoppen, dient u opnieuw uw destination te selecteren en vervolgens op het ‘stop’ icoontje te 
drukken.  
Via de verticale balk kiest u uw volume zelf door naar boven/onder te bewegen.  

    

 

Destination Zender 

Stop 
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Play 

Pause  

Volume op 

Volume neer 

Terug 
Verder 

Channel - 

Channel + 

Stop  

Muziekbron uit 
   

Als u bij de lijst hierboven naar beneden scrollt, ziet u nog onderstaande keuzemenu’s:   

  

FOTOALBUM 

Op het touchscreen is er ook een fotoalbum voorzien die aanspringt indien het scherm niet actief gebruikt wordt. 

Deze kan na een gekozen, ingestelde periode afspelen. Opgelet: deze wordt voorlopig door de installateur 

geüpload.  
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CAMERABEWAKING 

Bekijk uw camerabeelden live.  

 

Klok & weekregime 

Indien u lang op de klok drukt, krijgt u het volgende overzicht: 

 

 

➢ Time and date 

➢ Weekregime 
o Selecteer de gewenste week  

➢ Wekkerinstellingen 

 

 

Automatische tijd via internet  

 

 

Mogelijkheid deze automatisch in te stellen (is 

verbonden met automatische klok van het 

internet) 

 

Volgende camera 

bekijken 

Automatisch scrollen 

tussen de camera’s 

(standaard: aan) 
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Op vakantie/ langere 

periode niet thuis 

Pas het weektype aan 

door op de specifieke 

week te drukken 

Weekregime 

 

In volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een weekregime. Dit wordt volledig naar het leefritme van het gezin 

opgemaakt.  

Voorbeeld van programmatie:  

Alle slaapkamers/ andere ruimtes kunt u verschillend programmeren, waarbij u vier verschillende weektypes kunt 

toekennen. Enkele voorbeelden van weektypes: een job met vroeg en laat beginnen of bij vakanties, zodat het 

overdag ook warm is… 

WEEK 1 Normale werkweek 
WEEK 2 Kinderen thuis 
WEEK 3 Kinderen op kot 
WEEK 4 Holiday  vb. op vakantie (voor korte of lange periode) (= halve zon bij temperatuur)    

Vb. als je uw appartement aan de zee verlaat en terug naar het binnenland komt 
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Wekkerinstellingen  

Wanneer we de wekker openen op ons touchscreen krijgen we volgend scherm te zien. 

Op dit moment weet ons touchscreen nog niet welke virtual hij moet activeren wanneer de wekker afloopt.  

Dit stellen we in onder het menu “clock alarm”. Om dit te openen gaan we naar het hoofdscherm en drukken we 

lang op de datum- en tijdsweergave.  

  

In onderstaand scherm selecteren we de virtual die dient geactiveerd te worden wanneer de wekker afloopt. 

 

In de lijst aan de linkerkant van het scherm kunnen we 
navigeren door de virtuals van het touchscreen. Dit is 
standaard een codenaam, maar deze iedere wekker 
kunt u een specifieke naamgeving geven vb. wekker 
slaapkamer 1.  
Zorg ervoor dat je de virtual “wekker” aanklikt in de 
lijst. Druk vervolgens op “Assign virtual” 

 

Wanneer je de functie “Also in holiday” activeert. Dan 
zal de wekker ook actief zijn in het weekschema 
holiday. Anders zal de wekkerfunctie geblokkeerd 
worden wanneer de eindklant week holiday selecteert.  

Nu is het mogelijk om de wekker in te stellen:  

De status van de wekker wordt weergegeven op het 

screenmap icoon. Het uitschakelen doet u eenvoudig door 

te drukken op uw sfeer.  

Wekker niet actief:  

 
 

Wekker actief: 
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Instellingen ‘User interface’  | Lay-out 

Om in het menu “settings” te komen, dient u volgende stappen te volgen: 

➢ Druk lang op het logo 
➢ Code: 1111 

 TEXT SIZE 

 

U kunt kiezen om de lettergrootte te wijzigen. 
Dit doet u door aan de rechterkant 
small/normal/large aan te duiden. 
 

TEXT COLOR 

In dit menu kan de tekstkleur gewijzigd worden. Deze is standaard ingesteld op wit. Aan de rechterkant kunt u één 

van de gewenst presets aanduiden. 
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THEME 

Hier kan het thema gewijzigd worden. Deze is standaard 

ingesteld op wit. Aan de rechterkant kunt u één van de 

gewenst presets aanduiden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

WALLPAPER 

Hier kunt u de achtergrond van het touchscreen wijzigen. 

Kies één van de vier standaard achtergronden of selecteer de ‘Wallpaper: MyHome’. Dat is de achtergrond die 

gepersonaliseerd kan worden met onze configurator software. Uw installateur kan via de software een bepaalde 

afbeelding doorsturen naar het touchscreen. (resolutie 1280x800)  

Vb. U kunt per ruimte een interieurfoto van de ruimte plaatsen. (= ruimte keuken: foto keuken) 
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ICON SET 

Hiermee verandert u het menu iconen van thema. 

➢ Set 1 staat voor witte iconen. 
➢ Gebruik set 2 wanneer u zwarte iconen wenst. Hierbij is het ook beter om de Tekst color aan te passen naar 

zwart. 
➢ Set 3 is voorlopig nog niet gebruikt. 

 

ANIMATIONS 

 

Hiermee bepaalt u de animatie die wordt toegepast 
op de sfeer iconen van het hoofdscherm. 
 

BUZZER TOUCH 

Bij elke aanraking zal het touchscreen een klik afspelen 
door een buzzer. 
 

 

 
 



www.duotecno.be    19 

ANIMATION TOUCH 

 

De knoppen om units aan te sturen in de 
verschillende menu’s zullen bij aanraking al dan niet 
met een animatie een feedback genereren. 

BACKLIGHT TIMEOUT 

Na enige tijd zal het touchscreen zijn achtergrond 
verlichting al dan niet doven.  

 

ECO VIDEO MODE 

 

Als het menu van de camera’s actief staat, wordt het 
scherm niet meer automatisch uitgeschakeld. 
Door deze functie te activeren zal ook in deze menu 
de achtergrondverlichting na enige tijd 
uitgeschakeld worden. 
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ECO PHOTOS MODE 

 

Als het menu van het fotoalbum actief staat wordt 
het scherm niet meer automatisch uitgeschakeld. 
Door deze functie te activeren zal ook in deze menu 
de achtergrondverlichting na enige tijd 
uitgeschakeld worden 
 

MY HOME ROOMS OVERVIEW 

Is deze functie actief? Dan zal het menu “myhome” 
openen op een overzichtspagina. Waarin u tussen de 
ruimtes kunt swipen. Vb. keuken: hierin ziet u alle 
verschillende functies die bij de keuken geactiveerd 
kunnen worden.  
Staat deze functie af? Dan komt u bij het openen 
terecht in de overzichtspagina per ruimte. 
 

 

DISPLAY LOCK/UNLOCK 

 

Volg de instellingen die worden weergegeven op het 
scherm. Er wordt gevraagd een code in te vullen. 
Deze code wordt dan telkens gevraagd na het 
activeren van de achtergrondverlichting. 
De code die men instelt is ook nodig om deze functie 
terug uit te schakelen.  
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AUDIO VOLUME SETTINGS 

Als het touchscreen een audio-uitbereiding voor SIP 
heeft, kunnen hier volumes gewijzigd en getest 
worden. 

 

 

 

BACKLIGHT INTENSITY 

 

Hiermee kan men de sterkte van de 
achtergrondverlichting regelen. 
 

 


