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Noul dimmer DML
Firma belgiana Domestia va lansa un dimmer cu
caracteristici deosebite:t posibilitatea funcﬂionærii în regim
independent stand-alone øi douæ noi funcﬂii de comandæ,
„Stinge tot“ øi „Aprinde tot“, pentru fiecare din cele 4
canale.
Noul dimmer DML are un numær total de 6 funcﬂii, cele
2 funcﬂii suplimentare fiind cele care sting øi respectiv
aprind toﬂi consumatorii controlaﬂi. Pentru funcﬂia de
„Aprinde tot“ este posibilæ alegerea uneia din cele douæ
variante funcﬂionale de dimmere, care permit fie revenirea la
nivelul de intensitate luminoasæ memoratæ la momentul
stingerii, fie revenirea la nivelul maxim de intensitate luminoasæ permis. Aceastæ opﬂiune trebuie aleasæ la instalarea
dispozitivului øi se obﬂine prin instalarea unui software
diferit direct din fabricæ.

Având posibilitatea de a controla ieøiri cu puteri de 250 W
pe fiecare canal, ca øi la versiunea anterioaræ, acest dimmer
este extrem de performant øi compact.
O altæ noutate este posibilitatea noului dimmer DML de
a lucra fie individual (stand-alone), fie cuplat la un sistem
domotic bazat pe cartela Domestia DMC 012, acolo unde
controlul se face centralizat. Noul dimmer dispune de
funcﬂii de Leading Edge øi Trailing Edge. Este posibil astfel
controlul læmpilor cu LED-uri, ca øi al celor incandescente.
Acest produs poate fi vândut de Domestia øi cætre alﬂi
producætori de sisteme de iluminat pentru a fi integrat în
propriile lor produse øi va fi disponibil din martie 2015.
Noul bloc terminal DMI 006
Noul bloc terminal DMI 006 oferæ 6 intræri ce pot fi
comandate de un singur întrerupætor modular monopolar.
Se oferæ astfel posibilitatea controlului pentru un numær
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de 6 consumatori de la un singur dispozitiv terminal.
Fiecare canal permite accesarea tuturor funcﬂiilor programabile ale sistemului Domestia bazat pe cartela Domestia
DMC 012, ceea ce oferæ un grad sporit de modularitate.
Soluﬂia simplæ øi eficace de casæ inteligentæ oferitæ de
Domestia se bucuræ de un real succes øi înregistreazæ o
creøtere substanﬂialæ a vânzærilor în România pe segmentul
clædirilor de birouri øi cel rezidenﬂial.
Integratorul Domestia, DAMELECTROTERM srl din
Braøov a implementat soluﬂia de comandæ a iluminatului
Domestia la un important fabricant de componente øi
subansamble auto din România. Alﬂi integratori au realizat
cu sistemul Domestia reabilitarea sistemului de iluminat la
case de patrimoniu din Bucureøti.
Iatæ ce declara domnul Cristian Damian, directorul
firmei DAMELECTROTERM srl: "Am folosit sistemul de
control al iluminatului Domestia la hala de producﬂie øi
pentru douæ clædiri de birouri ale unui client din industria
automotive. Am oferit clientului un grad sporit de
flexibilitate, modularitate øi un confort sporit al controlului
iluminatului.
Este posibilæ rapid, simplu øi færæ costuri suplimentare, o
reconfigurare uøoaræ a controlului iluminatului øi a climatizærii spaﬂiilor respective. Cu Domestia, de la oricare
întrerupætor se poate comanda oricare corp de iluminat øi în
plus, apare øi posibilitatea de a folosi diverse scenarii.
Reconfigurarea comenzilor øi a funcﬂiilor de control ale
sistemului de iluminat se pot face oricând færæ costuri
suplimentare øi simplu chiar de cætre beneficiar."
Sistemele de iluminat pentru mai multe clædiri de
patrimoniu din Capitalæ au fost de asemenea reabilitate de
un alt integrator Domestia. Avantajul folosirii unor cabluri
bifilare de curenﬂi slabi a contat mult în realizarea traseelor
lungi ale circuitelor de comandæ a iluminatului øi færæ
intervenﬂii majore asupra pereﬂilor. "Comanda øi controlul
cu o mare flexibilitate øi simplitate oferite de Domestia au
jucat un rol important în alegerea soluﬂiei Domestia", ne-a
declarat dl Marchini, directorul Domestia România.
"Oferim o soluﬂie nouæ de control al iluminatului, cu
numeroase posibilitæﬂi, care îl fac pe beneficiar sæ se simtæ
mai liber în propria casæ. Tehnica nu trebuie sæ stânjeneascæ
ci sæ degreveze oamenii de servituﬂi, sæ le simplifice viaﬂa øi
sæ le ofere în plus øi alte beneficii cum ar fi economia de
energie. Când poﬂi sæ stingi o lampæ mult mai simplu øi mai
rapid din orice punct al locuinﬂei, esti mai tentat sæ fii mai
econom", ne-a declarat domnia-sa.
Pentru detalii suplimentare vizitaﬂi-ne la:
www.domestia.com www. domestia.ro

