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Windows
Windows
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Home
HomeControl
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Mobile
Remote
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RemoteControl
Control
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Twitter
Уведомления
Twitter
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Listener
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Гласови
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ClimateControl
Control
dSdS
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LED магьосник

Отдалечен достъп

Интегрирани приложения

LED магьосник

DIM Wizard

DIM Wizard

Отдалечен достъп
my.digitalSTROM

my.digitalSTROM

Интегрирани приложения
dS SONOS Audio

dS SONOS Audio

dS HUE Color Lighting,

Control,
dSDALI,
HUE ENOCEAN
Color Lighting,
1-10V
Control.
DALI, ENOCEAN Control,
1-10V Control.
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Направете Вашият дом умен с digitalSTROM

Направете Вашият дом умен с digitalSTROM

Модули
в електрическото
табло
Модули
в електрическото
табло

Модули
за осветление
и електроуреди
Модули
за осветление
и електроуреди

Сега простоСега
трябва
да решите
вид осветление,
щори, сенници
и др.
електрически
уреди искате
Този пакет Този
се монтира
таблото ив представлява
цялата
просто
трябвакакъв
да решите
какъв вид осветление,
щори,
сенници
и др. електрически
уреди искате
пакет сев монтира
таблото и представлява
цялата
да
контролирате.
След
това
само
избирате
подходящата
клема
на
digitalSTROM.
база. След база.
като бъде
с Вашата съществуваща
да контролирате. След това само избирате подходящата клема на digitalSTROM.
След инсталиран
като бъде инсталиран
с Вашата съществуваща
електроинсталация
можете да
управлявате
всички
електроинсталация
можете
да управлявате
всички
електроуреди
,
осветление
и
щори
само
с
един
бутон
или бутон или
електроуреди , осветление и щори само с един
За НастолниЗаЛампи
За Вентилатори
и др.
Настолни Лампи
За Вентилатори
и др.
с едно докосване
Вашият от
смартфон
таблет. или таблет.
с едно от
докосване
Вашиятили
смартфон
Dimmer S 150
W
Switch
универсален
Dimmer S 150 W
Switch универсален
GE-SDS200-CW
(бял)
Мax.1400 WМax.1400
/ 700 VA W / 700 VA
GE-SDS200-CW
(бял)
1 digitalSTROM
Server
dSS11-1GB dSS11-1GB
1 digitalSTROM
Server
GE-SDS200-SW
(черен)
SW-KL200
GE-SDS200-SW (черен)
SW-KL200
Сървър на системата
Сървър на системата
1 digitalSTROM
Power SU Power
dSN
1 digitalSTROM
SU
Захранване Захранване
24V
24V

dSN

1 digitalSTROM
Filter
1 digitalSTROM
FilterdSF20
Филтър
Филтър

dSF20

2 digitalSTROM
Meter
dSM12
2 digitalSTROM
Meter
ЕлектромерЕлектромер
и цифров и цифров
комуникатор
комуникатор

dSM12

За ключовете
в стаите
За ключовете
в стаите

Обикновеният
Ви ключ, с ключовата
на digitalSTROM
Обикновеният
Ви ключ, с клема
ключовата
клема на digitalSTROM
лесно се обръща
интелигентен
програмируем
бутон. С бутон. С
лесно на
се обръща
на интелигентен
програмируем
една ключова
клема
можете
да
контролирате
до 4
една ключова клема можете да контролирате
до 4
обикновениобикновени
push бутона.
След
лесната
инсталация
на
push бутона. След лесната инсталация
на
digitalSTROM
ключова клема
digitalSTROM
ключова клемаключовата ключовата
клема, вече
можете
създавате
лесни
клема,
вечедаможете
да създавате
лесни
Мултифункционална
с 4 изхода с 4 изхода
Мултифункционална
сценарии сценарии
подходящи подходящи
за всяко завреме
вашетоот вашето
всякоот време
SW-TKM200SW-TKM200
ежедневие.ежедневие.

5 причини,
за даза
седа
влюбите
в digitalSTROM
5 причини,
се влюбите
в digitalSTROM
1. "Един нов
на живот“
1.смисъл
"Един нов
смисъл на живот“

- Ще изпитате
удобство
и комфорт
най-високо
ниво.
- Ще
изпитате
удобствона
и комфорт
на най-високо
ниво.

2. "Удобно 2.
управление"
"Удобно управление"

- Ще имате възможността
да контролирате
Вашия дом Вашия
с един дом
обикновен
за осветление
или смартфон.
- Ще имате възможността
да контролирате
с един бутон
обикновен
бутон за осветление
или смартфон.

3. "Лесен монтаж
за монтаж
всяко жилище,
или сграда"
3. "Лесен
за всякоофис
жилище,
офис или сграда"

- Миниатюрната
технология технология
позволява лесен
и незабележим
монтаж за всяко
жилище.
- Миниатюрната
позволява
лесен и незабележим
монтаж
за всяко жилище.

4. "По-голяма
сигурност"сигурност"
4. "По-голяма

- Специални- приложения
за Вас и за целия
дом
за максимална
сигурност. сигурност.
Специални приложения
за ВасВи
и за
целия
Ви дом за максимална

5. "Повече 5.
за"Повече
енергийна
ефективност“
за енергийна
ефективност“

- Можете да- получите
пълна
представа
контрол върху
използването
на електроенергията.
Можете да
получите
пълнаипредстава
и контрол
върху използването
на електроенергията.

За Стоящи Лампи
За Стоящи Лампи
Dimmer M 150
W M 150 W
Dimmer
GE-SDM200 GE-SDM200

ПортативенПортативен
паник бутонпаник бутон
RT-SDM200 RT-SDM200

За Осветление
< 150W
За Осветление
< 150W
Dim клема 150
DimW
клема 150 W
GE-KM200 GE-KM200

За Звънци За Звънци
GN-KM200 GN-KM200

За Осветление
> 150W
За Осветление
> 150W
On/Off Switch
max.1400W
On/Off Switch max.1400W
GE-KL200 GE-KL200

За Кафе машини
и др.
За Кафе
машини и др.
електроуреди
електроуреди
Унив. адаптер
2300
W
Унив.
адаптер
2300 W
SW-ZWS200-F/J
SW-ZWS200-F/J

За Щори
Клема за
GR-KL200

За Щори
щори
Клема за щори
GR-KL200

За Сензори За Сензори
Датчици за Датчици
движение,
за движение,
детектори за
дим
и
вятър
детектори за дим и вятър
SW-AKM200SW-AKM200

За Тенти
Клема за
GR-KL210

За Тенти
тенти
Клема за тенти
GR-KL210

За Отоплители
За Отоплители
Клема за отопление
Клема за отопление
BL-KL200 BL-KL200

За Жалузи За Жалузи
Клема за жалузи
Клема за жалузи
GR-KL220 GR-KL220

Сензор за температура
и
Сензор за температура
и
влага
влага
ds-iSens200 ds-iSens200

Цените са вЦените
евро (EUR)
без ДДС.
са виевро
(EUR) и без ДДС.
digitalSTROM
примерна сметка:
digitalSTROM
примерна сметка:

Включваща осветление,
сензор
за движение,
Включваща
осветление,
сензор за движение,
паник бутон, звънец,
електромер
и контрол
на и контрол на
паник бутон,
звънец,
електромер
всичко през приложения
смартфон. за смартфон.
всичко преззаприложения

2 Стаен
2 Стаен
1.800 EUR 1.800 EUR

3 Стаен
3 Стаен
2.500 EUR 2.500 EUR

