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Czym jest DOBISS?

Firma DOBISS jest belgijskim producen-

tem należącym do międzynarodowej 

grupy FERMAX. Od ponad 20 lat zajmu-

jemy się automatyką domową i stale 

poszukujemy najlepszych rozwiązań dla 

naszych użytkowników.

DOBISS może Ci 

pomóc wydobyć z 

Twojego domu to, 

co najlepsze

Czy automatyka domowa jest 

odpowiednia dla mnie?

Kiedy kupujesz telewizor, oczekujesz że otrzy-

masz go razem z pilotem, prawda? Twój samo-

chód reguluje wszystko za Ciebie, gdy z niego 

wysiadasz, więc dlaczego nie miałbyś mieć takiej 

samej funkcji w domu? Z przystępną automa-

tyką domową DOBISS nie będziesz musiał stale 

wyłączać wszystkich świateł przed wyjściem z 

domu. Przy małym zaangażowaniu, możesz cie-

szyć się znacznie większym komfortem każdego 

dnia, jak w inteligentnym domu, oraz kontrolo-

wać wszystko zaledwie naciśnięciem przycisku!
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Dlaczego warto wybrać 

automatykę domową?

Powodem jest oczywiście Twój komfort! 

Przykładowo, czy zdarzyło Ci się wyjść do 

pracy i zapomnieć zgasić światło? Z DOBISS 

możesz to zrobić paroma kliknięciami. Ale 

to nie wszystko! Automatyka domowa gwa-

rantuje Ci redukcję zużycia energii do mini-

mum, a włamywacze będą omijać Twój dom 

szerokim łukiem. Przeczytaj ten katalog, aby 

dowiedzieć się więcej.

Jakie są korzyści DOBISS?

DOBISS jest firmą belgijską, posiadającą 

ogromne doświadczenie w odpowiadaniu 

na potrzeby klienta oraz pionierem w kwestii 

automatyki domowej od 20 lat. Wybieramy 

nie tylko stałą jakość i zindywidualizowane roz-

wiązania dla każdego klienta, ale także reagu-

jemy w odpowiedni sposób na ważne tematy  

społeczne, takie jak ekologia i bezpieczeństwo.

Czym jest automatyka domowa?

Samochody stają się z każdym rokiem 

coraz bardziej wydajne, a smartfony coraz 

bardziej inteligentne, więc dlaczego nie 

ma się tak dziać także z technologiami w 

domu? Automatyka domowa DOBISS może 

dostarczyć szeroki asortyment elastycznych 

i przyjaznych użytkownikowi funkcji, zmie-

niając Twój dom w inteligentny dom. Funk-

cje, które wybierzesz dzisiaj możesz potem 

ponownie konfigurować i rozwijać w ciągu 

całego swojego życia. W skrócie: automa-

tyka domowa może być dodatkową korzy-

ścią dla Twojego domu teraz i w przyszłości!
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Oświetlenie

Kiedy wracasz do domu o zachodzie słońca, 

lampy w holu witają Cię ciepłym światłem, 

przygaszone oświetlenie w salonie nastraja 

na przytulny wieczór z rodziną,  a oświetle-

nie w garażu gaśnie po zamknięciu drzwi. 

Czego chcieć więcej?

Ekrany / Rolety

Masz dosyć biegania po domu z samego 

rana jak zombie, zwijania rolet, ręcznego 

chowania markiz przeciwsłonecznych za 

każdym razem, gdy nadchodzi burza? A 

co jeśli nie ma Cię w domu, a chcesz pozo-

stawić odwrotne wrażenie? Zautomatyzuj 

swoje rolety i zasłony, tak żeby otwierały się 

i zamykały kiedy Ty zechcesz!

Wentylacja

Pożegnaj się ze słabą wentylacją 

Twojej łazienki: za każdym razem 

kiedy zapalisz światło, system wen-

tylacyjny włączy się automatycznie. 

Możesz włączyć wentylator na tak 

długo, jak chcesz, co pozwoli Ci roz-

koszować się przyjemnym gorącym 

prysznicem lub kąpielą bez zmar-

twień.

Ogrzewanie / Klimatyzacja

Zarówno ogrzewanie jak i klimatyzacja nie 

muszą być nastawione na maksimum mocy, 

kiedy nie ma Cię w domu. Przyjemnie jest 

wrócić do przytulnego, ciepłego salonu 

czy też mieć chłodną sypialnię przed snem. 

Automatyczne ustawienia obejmują aż 24 

pomieszczenia w domu!

Oszczędność energii

Przed wyjściem z domu, jedyne co musisz 

zrobić to nacisnąć przycisk, aby upewnić się, 

że wszystkie Twoje światła i ogrzewanie są 

wyłączone, a energia nie będzie się zużywać 

w czasie Twojej nieobecności. Skutek: pro-

sty i wydajny sposób oszczędzania energii!

Audio

Lubisz rock czy wolisz muzykę klasyczną?

Zautomatyzuj swoją instalację muzyczną 

w pomieszczeniu, w którym się budzisz, 

bierzesz prysznic, jesz śniadanie i przygo-

towujesz się do wyjścia do pracy. Ciesz się 

muzyką przez cały dzień! DOBISS doskonale 

integruje się z różnymi systemami IP.

Komfort

Siadasz wygodnie w swoim fotelu po prze-

pysznym posiłku i zasuwasz rolety, włączasz 

ogrzewanie i światła. Wszystko to robisz za 

pomocą smartfona lub tabletu. Kończysz 

dzień perfekcyjnym wieczorem przyciem-

niając oświetlenie i włączając relaksującą 

muzykę!

Bezpieczeństwo

Wyjedź na wakacje bez zmartwień, pewny 

tego, że Twoja automatyka domowa uda-

remni potencjalne włamania. Spraw, aby 

wyglądało na to, że jesteś w domu nawet 

jeśli Ciebie w nim nie ma przez dłuższy 

czas. Jeśli jesteś w domu, w razie nagłego 

wypadku wystarczy, że naciśniesz przycisk 

alarmowy, a wszystkie światła (nawet te 

zewnętrzne) zaczną migać jednocześnie!

Możliwości  

DOBISS
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Przyjazny dla środowiska

Czy zdarzyło Ci się przypadkowo zosta-

wić ogrzewanie włączone na cały dzień, 

zapomnieć wyłączyć świateł przed wyj-

ściem do pracy czy też zostawić telewi-

zor w stanie czuwania? Nie ma problemu! 

DOBISS pozwala Ci kontrolować zużycie 

energii w szybki i prosty sposób, kiedy 

nie ma Cię w domu dzięki zastosowaniu 

tabletu lub smartfona.

Dobry dla Twojej kieszeni

Na Twój rachunek za energię ogromny wpływ 

ma szereg małych drobiazgów, takich jak cho-

ciażby urządzenia w stanie czuwania. Dzięki 

DOBISS możesz w prosty sposób - naciskając 

przycisk - wyłączyć je wszystkie gdy tylko

opuszczasz dom.

Pozwól, że inteligentny dom 

Ci pomoże

Czy szukasz sposobu na oszczędzenie ener-

gii, chcesz się wybrać na wakacje nie musząc 

martwić się o dom albo wrócić po długim 

dniu pracy do ciepłego i przytulnego miej-

sca? Z automatyką domową DOBISS, możesz 

zmienić swój dom w inteligentny dom, co 

pozwoli Ci uzyskać taki komfort każdego 

dnia- i wszystko to tylko dzięki naciśnięciu 

jednego przycisku!

Oszczędzaj energię z  

inteligentnym domem 

Oszczędzaj bez wysiłku!

Nie musisz się przejmować, ponieważ 

to system DOBISS oszczędza energię za 

Ciebie. Na przykład wyłączając oświetle-

nie po określonym czasie lub wyłączając 

ogrzewanie, gdy okno jest otwarte. Zes-

taw zaawansowanych funkcji logicznych 

umożliwia zautomatyzowanie dowolnego 

scenariusza.
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Inteligentny dom zajmie 

się Twoim komfortem

Pozwól swojemu inteligentnemu 

domowi pracować za Ciebie

Pracujesz ciężko i masz napięty grafik – jednak inte-

ligentny dom może zagwarantować, że będziesz 

się cieszył swoim wolnym czasem w pełni! Budź 

się przy dźwiękach ulubionej muzyki, wracaj do 

przyjemnego, ciepłego domu i pozwól wieczorem 

zasuwać się swoim roletom automatycznie bez 

potrzeby wstawania z wygodnej sofy.

Miej swój dom całkowicie pod kontrolą

Przy jakimkolwiek rozmiarze Twojego gospodar-

stwa domowego, z DOBISS masz całkowitą kontrolę 

nad ilością zużytego prądu. Na przykład możesz 

ustawić włączanie świateł lub wyłączanie ogrzewa-

nia automatycznie w danych pokojach o ustalonych 

porach. A kiedy wychodzisz z domu możesz wyłą-

czyć wszystkie światła jednocześnie przez naciśnię-

cie pojedynczego przycisku. Nie ma więc żadnego 

zużycia energii przez sprzęty w stanie czuwania i 

żadnych wysokich rachunków za prąd!

Ciesz się dobrą atmosferą  

o każdej porze dnia

Przytulny pokój to taki, w którym temperatura, 

oświetlenie i muzyka są właściwe. 

DOBISS pozwala Ci na stworzenie i  

zaprogramowanie idealnej kombinacji tych trzech 

ważnych elementów. Zatem w  

którymkolwiek jesteś pokoju, atmosfera będzie 

odpowiednia o każdej porze dnia!

 zautomatyzuj swoje rolety i oświetlenie 

zewnętrzne

 zoptymalizuj swój system wentylacyjny

 stwórz odpowiednią atmosferę dzięki 

ustawieniom oświetlenia/ogrzewania

 zdalna kontrola oraz aktywacja  

poprzez czujniki ruchu

 kontroluj temperaturę w każdym  

pokoju
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Wydaje Ci się, że słyszysz 

podejrzany hałas?

Słyszysz nagle podejrzany hałas, leżąc już 

w łóżku? Teraz możesz leżeć dalej bezpiecz-

nie! Wciśnij przycisk alarmowy DOBISS, 

a wszystkie Twoje światła – nawet te na 

zewnątrz - zaczną migać jednocześnie.  

Z przyciskiem alarmowym przy swoim łóżku 

będziesz mógł spać spokojnie!

Miej wszystko na oku

Twoje bezpieczeństwo jest ważne, a z DOBISS 

chcielibyśmy pomóc Ci także i w tym. Jak? 

Instalując zewnętrzne – a może także i 

wewnętrzne – oświetlenie, które reaguje 

na ruch na zewnątrz, dzięki czemu będziesz 

wiedział natychmiast o nieproszonym gościu 

węszącym wokół Twojego domu. Natomiast 

dzięki obrazom z kamery zintegrowanym 

na ekranie dotykowym, możesz natych-

miast zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz nie 

wychodząc z domu. 

Jedź na wakacje nie  

musząc się martwić

Zdarza Ci się nie spać w nocy i martwić się o 

swój dom, kiedy jesteś daleko na wakacjach? 

Z DOBISS bezsenne noce należą do przeszło-

ści! Automatyczne światła i rolety pomogą Ci 

stworzyć wrażenie, że ktoś jest w domu przez 

cały czas. To zniechęci potencjalnych wła-

mywaczy poszukujący pustych domów, a Ty 

będziesz mógł spokojnie cieszyć się swoimi 

wakacjami!

Inteligentny dom zapewni 

Ci bezpieczeństwo 

i ochronę

Zoptymalizuj system alarmowy

W instalacji DOBISS mogą zostać wykor-

zystane zewnętrzne czujniki ruchu, a także 

kontaktrony drzwi i okien systemu alar-

mowego. Mogą automatycznie włączać 

oświetlenie, gdy pojawi się ruch lub wyłąc-

zać oświetlenie, ogrzewanie i instalację 

muzyczną w momencie włączenia systemu 

alarmowego.
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AUDIO

Czujniki / sensory 

Czujniki ruchu DOBISS oznaczają, że nie 

będziesz musiał zastanawiać się nad 

swoją automatyką domową! Musisz 

tylko ustawić tryb automatyczny, który 

włączy się w chwili w której czujniki 

wykryją ruch i jesteś gotowy! Wtedy po 

przekroczeniu danej strefy włączą się 

światła. Czujniki świateł zapewnią auto-

matyczne zamykanie rolet po zapadnię-

ciu zmroku. A stacja pogodowa zapewni, 

że Twoje osłony przeciwsłoneczne będą 

wciągane automatycznie, gdy przewidy-

wany będzie silny deszcz i wiatr.

Smartfon/tablet

Z DOBISS możesz używać swojego 

smartfona albo tabletu jako pilota dla 

całego systemu automatyki domowej! 

Przejmij kontrolę gdziekolwiek i kie-

dykolwiek zechcesz: podczas relaksu, 

oglądania telewizji wieczorem, kiedy 

wciąż leżysz rano w łóżku otulony koł-

drą albo kiedy sięgasz po 

kawę w pracy w ciągu dnia.

Przyciski dotykowe

Nawet Twoja opiekunka do dziecka, czy osoba 

sprzątająca będzie w stanie obsługiwać Twój system 

DOBISS w całkiem prosty sposób, dzięki przyjaznym i 

wygodnie zaprojektowanym przyciskom dotykowym. 

Każdy przycisk posiada do 24 funkcji z opisami, które 

możesz stworzyć sam! Dlatego też Twój scentralizo-

wany system będzie przejrzysty, spójny i prosty w 

obsłudze dla każdego, kto odwiedzi Twój dom.

Ekran dotykowy 

Wszystkie nasze ekrany dotykowe występują w 

wielu formatach i są w równym stopniu przyjazne 

użytkownikowi. Przejrzysta i prosta wizualizacja 

oznacza, że jednocześnie możesz zobaczyć obecny 

stan swojego oświetlenia, temperatury, kamer 

i zużycia energii. Możesz także mieć na oku czy 

Twoje okna i drzwi są otwarte czy zamknięte!

Przyciski wszystkich marek i w 

dowolnych kształtach

Z systemem DOBISS możesz wybrać każdą markę 

oraz projekt włączników i dopasować do swoich 

osobistych preferencji, stylu i wystroju wnętrza 

pod względem najmniejszego detalu.
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EVOLUTION PRO

AMBIANCE PRO

AMBIANCE PRO

EVOLUTION PRO

Produkty 

DOBISS

Evolution PRO jest wielkim bratem Ambiance 

PRO: jest to system, od którego oczekuje się, 

że zapewni nawet więcej. Ekrany dotykowe 

zainstalowane w Twoim domu mogą być 

także podłączone do innych urządzeń, takich 

jak Twój sprzęt audio. Możesz również zapro-

gramować do 100 różnych czasowych usta-

wień świateł i kombinacji miejsc. Naturalnie 

Evolution Pro pomoże Ci także w ogranicze-

niu zużycia energii, jako że możesz kontro-

lować temperaturę oddzielnie w 24 różnych 

pokojach!

Automatyka domowa dla każdego budżetu - 

to jest właśnie Ambiance Pro! Ten system jest 

tak przyjazny użytkownikowi, że będziesz 

w stanie cieszyć się w pełni wszystkimi jego 

zaletami od samego początku. Niech określe-

nie ,,przyjazny użytkownikowi” nie wprowa-

dzi Cię w błąd, ponieważ ono na pewno nie 

oznacza ,,ograniczony’’!  W dodatku, ta nowo 

przyjęta automatyka domowa wcale nie jest 

droga i możesz dodawać więcej funkcji kie-

dykolwiek zechcesz – idealna odskocznia dla 

Evolution Pro!

Od Ambiance PRO do Evolution PRO?  

To pestka!

 Oświetlenie / gniazda 

✓
✓

 Rolety / markizy 

✓
✓

 Wentylacja

✓
✓

 Scenariusze

✓
✓

 Ogrzewanie / klimatyzacja 
-

✓

 Czynności oparte o czas / porę dnia 
-

✓

 Audio multiroom 

-
✓

 Przycisk dotykowy

✓
✓

 Ekran dotykowy 7’’, 15’’, 17’’
-

✓

 Sterowanie ze smartfona przez Wifi 
(za pomocą programatora CAN) ✓

 Sterowanie ze smartfona z dowolnego miejsca 
- (przez serwer internetowy)

 Funkcja logiczna

-
✓

 Uniwersalny moduł wprowadzania
-

✓

-
✓
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AMBIANCE PRO

Katalog  

produktów

Moduły wejść DOBISS PRO

DO0501 1 NO-CYFROWY STYK  
WEJŚCIOWY

•	 pojedynczy	ID
 do podłączenia 1 przycisku do cyfrowej magistrali (FTP-bus)

•	 kompatybilny	z	przyciskami	NO	każdej	marki

DO0502 2 NO-CYFROWE STYKI  
WEJŚCIOWE

•	 podwójny	ID
 do podłączenia 2 przycisków do cyfrowej magistrali (FTP-bus)

•	 kompatybilny	z	przyciskami	NO	każdej	marki

DO0504 4 NO-CYFROWE STYKI  
WEJŚCIOWE

•	 poczwórny	ID
 do podłączenia 4 przycisków do cyfrowej magistrali (FTP-bus)

•	 kompatybilny	z	przyciskami	NO	każdej	marki

DO0506 6 NO-CYFROWYCH STYKÓW 
WEJŚCIOWYCH

•	 sześciokrotne	ID
 do podłączenia 6 przycisków do cyfrowej magistrali (FTP-bus)

•	 kompatybilny	z	przyciskami	NO	każdej	marki

DO0510 
DO0511 
DO0512

CYFROWY PRZYCISK DOTYKOWY
STAL NIERDZEWNA
BIAŁY
CZARNY

• ekran dotykowy 2,8” z ramką białą, czarną lub ze stali nierdzewnej
 4, 6, 8 lub 12 programowalnych przycisków z 2 funkcjami każdy

•	 montaż	poziomy	lub	pionowy

•	 konfiguracja	na	karcie	µSD

•	 niski	pobór	w	trakcie	czuwania	(0,11W)

•	 do	montażu	w	obudowie	np.	Bticino	503E

DO0520 MODUŁ WEJŚĆ NA SZYNĘ DIN •	 moduł	wejść
 do podłączenia max. 20 przycisków NO z okablowaniem 

sprowadzonym pojedynczo do rozdzielni

•	 4	DIN

DO4365

D04366

MINI CZUJNIK RUCHU BIAŁY

MINI CZUJNIK RUCHU CZARNY

•	 mini	czujnik	ruchu	w	kolorze	białym	lub	czarnym

•	 do	indywidualnej	zabudowy	(Ø9,5mm)

DO4367 KONWERTER IMPULSU •	 generuje	impuls	poprzez	zwarcie	zewnętrznego	sytku	
 do integracji z zewnętrznymi stykami NC

DO1551 
DO1555

CZYTNIK IBUTTON 
KLUCZ IBUTTON

•	 Czytnik	iButton	wraz	z	kluczami	do	wbudowania	do	
systemu DOBISS

•	 Może	być	ustawiony	do	otwierania	drzwi,	bramy	
garażowej lub do tworzenia nastroju

DO5435-
DIN

PROGRAMATOR  
INSTALATORA CAN

•	 do	konfiguracji	instalacji	Ambiance	Pro	z	komputera	
oraz do sterowania instalacją z użyciem smartfonów/
tabletów w lokalnej sieci WIFI

•	 2	DIN

Dostępny również:

•	 INTERFEJS PRO-CAN (D5436)
 tylko do sterowania instalacją z użyciem smartfonów/tabletów w 

lokalnej sieci WIFI (bez możliwości programowania)

Interfejs IP

DO5411 MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY •	 8	wyjść	jednobiegunowych	230V/16A
 do sterowania oświetleniem, roletami, ekranami, gniazdkami, wentylacją, itd.

•	 4	wyjścia	12VDC
 do sterowania zewnętrznymi przekaźnikami lub modułem rozszerzenia

•	 zasilanie	15VDC

•	 max	450mA	-	9	DIN

DO5475 MODUŁ STEROWANIA •	 8	wyjść	12VDC
 do sterowania 2 modułami rozszerzeń Dobiss

•	 zasilanie	15VDC	

•	 max	600mA	-	5	DIN

DO5014

DO5012

DO5013

MODUŁ ROZSZERZENIA -  
JEDNOBIEGUNOWY

MODUŁ ROZSZERZENIA -  
DWUBIEGUNOWY

MODUŁ ROZSZERZENIA -   
STYKI BEZPOTENCJAŁOWE

•	 4	wyjścia	jednobiegunowe	230V/16A
 do sterowania oświetleniem, roletami, ekranami, gniazdkami, wentylacją, itd.

•	 4	wyjścia	dwubiegunowe	230V/10A
 do sterowania oświetleniem, roletami, ekranami, gniazdkami, wentylacją, itd.

•	 4	wyjścia	bezpotencjałowe	230V/10A
 Idealny gdy potrzebujesz styków zwiernych beznapięciowych

•	 musi	być	sterowany	poprzez	moduł	przekaźnikowy,	
moduł	sterowania	lub	moduł	0-10V/1-10V

•	 max	160mA	-	4	DIN

DO5450 MODUŁ ŚCIEMNIACZA •	 4	wyjścia	400W	
 do użytku ze standardowymi żarówkami, oświetleniem halogenowym oraz led 

•	 zabezpieczenie	przeciwzwarciowe

•	 zasilanie	230V

•	 9	DIN

DO5470 MODUŁ STEROWANIA  
0-10V/1-10V

•	 8	wyjść	0-10V
 do sterowania zewnętrznymi ściemniaczami, sterownikami RGB, 

sterownikami LED, zewnętrznymi urządzeniami sterowanymi liniowo, itd... 

•	 8	wyjść	12VDC	załączanych	równolegle	(link-out)
 do sterowania 2 modułami rozszerzeń

•	 zasilanie	15VDC

•	 max	600mA	-	5	DIN

DO4016 ZASILACZ •	 maksymalna	pojemność/pobór	mocy:	30VA/2A

•	 stabilizowane	napięcie:	15VDC

•	 zabezpieczenie	przeciwzwarciowe,	zabezpieczenie	
termiczne

•	 5	DIN

LINKOUT 
15 (-ZW) 
30 (-ZW) 
45 (-ZW)

PRZEWODY LINK OUT RJ12 •	 Zestaw	10	krótkich	przewodów	RJ12	do	podłączenia	
magistrali CAN lub modułów rozszerzenia

•	 Dostępne	długości	15/30/45	cm	w	kolorze	szarym	lub	
czarnym

Moduły DOBISS PRO
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EVOLUTION PROAMBIANCE PRO
Zestawy DOBISS PRO 

PRO KIT RELAY  DO5055

24 wyjścia ON/OFF

•	 2	x	moduł	przekaźnikowy	(D5411)

•	 1	x	moduł	rozszerzenia	dwubiegunowy	(D5012)

•	 1	x	moduł	rozszerzenia	jednobiegunowy	(D5014)

•	 1	x	zasilacz	15VDC/30VA	(D4016)

32 cyfrowe wejścia

•	 8	x	1-NO	cyfrowy	styk	wejściowy	(D0501)

•	 8	x	2-NO	cyfrowe	styki	wejściowe	(D0502)

•	 2	x	4-NO	cyfrowe	styki	wejściowe	(D0504)

PRO DIMMER KIT  DO5065

12 wyjść ON/OFF

•		1	x	moduł	przekaźnikowy	(D5411)

•	1	x	moduł	rozszerzenia	jednobiegunowy	(D5014)

•	1	x	zasilacz	15VDC/30VA	(D4016)

4 wyjścia ściemniacza

•		1	x	moduł	ściemniacza	(D5450)

25 cyfrowych wejść

•		5	x	1-NO	cyfrowy	styk	wejściowy	(D0501)

•	6	x	2-NO	cyfrowe	styki	wejściowe	(D0502)

•	2	x	4-NO	cyfrowe	styki	wejściowe	(D0504)

DO5130 WEBSERWER •	 pozwala na kontrolowanie instalacji lokalnie oraz 
zdalnie z każdego urządzenia z przeglądarką 
internetową

•	 sterowanie oświetleniem (on/off, ściemnianie), 
temperaturą, scenariuszami, systemem audio, roletami, 
ekranami, itd. 

•	 zawsze wymaga zastosowania inerfejsu CAN/USB (D5135)

DO5120- 
PRO

MODUŁ MASTER  •	 wbudowany interfejs IP/CAN
•	 zegar czasu rzeczywistego, kalendarz, możliwość 

podłączenia czujników natężenia oświetlenia
•	 obsługa do 24 czujników temperatury ze zwrotnymi 

diodami sygnalizacyjnymi
•	 podłączenie webserwera (opcja)
•	 podłączenie ekranów dotykowych (opcja)
•	 podłączenie systemu audio ArtSound (opcja)
•	 kompatybilny z systemem Ambiance PRO
•	 max	120mA	-	9	DIN

DO5480 UNIWERSALNY MODUŁ WEJŚĆ •	 8	x	analogowy	pomiar	napięcia	0–10	V	lub	wykrywanie	
styków NO/NC

•	 4	x	wykrywanie	styków	NO/NC

DO5481 CZUJNIK WIATRU •	 Czujnik	wiatru	może	być	podłączony	do	uniwersalnego	
modułu wejść (D5480) do wejścia zliczającego liniowo 
zmiany napięcia.

Moduły Evolution PRO  EVOLUTION PRO

Temperatura i sygnalizacja  EVOLUTION PRO

DO0540 CZUJNIK TEMPERATURY •	 czujnik pomiaru temperatury 
 zawiera moduł do podłączenia dwóch diód sygnalizacyjnych

•	 do	indywidualnej	zabudowy	(Ø12mm)

DO0545 MODUŁ ZE ZWROTNĄ DIODĄ 
SYGNALIZACYJNĄ

•	 moduł	steruje	2	diodami	(wyjście	12V)	
 zawiera 1 czerwoną diodę LED (D0546)

DO0548 MODUŁ WYJŚCIOWY ZWROTNY 
12V

•	 wyjście	12V	do	podłączenia	zewnętrznej	sygnalizacji	
 zawiera 1 przewód ze złączem 12V (D0547)

•	 do przycisków z wbudowaną diodą sygnalizacyjną

DO0546 DIODA SYGNALIZACYJNA •	 czerwona dioda sygnalizacyjna

•	 do podłączenia z D0540, D0545 lub D0548

DO0547 UNIWERSALNE ZŁĄCZE 
WYJŚCIOWE

•	 przewód	ze	złączem	12V	

•	 do podłączenia z D0540, D0545 lub D0548

Webserwer  EVOLUTION PRO

Masz projekt budowy mieszkania 

lub domu pod klucz? 

Zamów zestaw dostosowany  

do Twojego projektu!

5	x

6	x

2	x

8	x

8	x

2	x
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DOBISS technologia 

godna zaufania

Solidni instalatorzy

System DOBISS jest tak łatwy do skonfigurowania, że każdy może się tego 

nauczyć w dość prosty sposób. Jakkolwiek organizujemy regularne sesje 

szkoleniowe, aby zapewnić, że nasi instalatorzy są prawdziwymi eksper-

tami DOBISS. Dlatego też możemy zagwarantować, że są oni na bieżąco z 

najnowszymi udoskonaleniami w dziedzinie automatyki domowej i że są 

w pełni wyposażeni w sprzęt potrzebny do zainstalowania Twojego sys-

temu. Ze względu na to, że nasi eksperci DOBISS są zawsze dostępni, aby 

zapewnić  wsparcie, klienci są szczególnie zadowoleni z naszego serwisu 

posprzedażowego. Możemy zaoferować nie tylko wsparcie techniczne, 

którego potrzebujesz, ale także bardzo osobistą, rzeczową obsługę. A z 

takim podejściem zorientowanym na klienta, nie ulega wątpliwości, że 

nadal będziemy przodować w dziedzinie automatyki domowej przez 

następne 20 lat!

Solidny partner

Czy zamierzasz zmienić swój dom w inte-

ligentny dom? Jeżeli tak, DOBISS jest part-

nerem, na którym możesz całkowicie pole-

gać. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy liderem 

na rynku automatyki domowej od 20 lat. 

Dążymy nie tylko do produkcji przyjaznych 

użytkownikowi modułów w przystępnej 

cenie i wysokiej jakości, ale skupiamy się 

także na zapewnieniu doskonałej obsługi. 

Wszyscy nasi instalatorzy zostali dokładnie 

przeszkoleni i posiadają wymaganą wiedzę, 

potrzebną do zainstalowania Twojej automa-

tyki domowej DOBISS!

DO4225 MINI-TOUCH 7”  •	 matryca 7”, Win CE

•	 brak integracji video

Dodatkowo dostępna:

•	 Obudowa podtynkowa (D4226)

DO4250 

DO4255 

EKRAN DOTYKOWY 15” SREBRNY

D4255 EKRAN DOTYKOWY 15” 
CZARNY 

•	 matryca	15”	(1024x768)
 zawiera obudowę w kolorze srebrnym (inox) lub czarnym

•	 do	podłączenia	z	PC	Intel	Black	Box	(D4260)

•	 374mm	x	302mm	(szer.	x	wys.)

DO4270 

DO4275 

EKRAN DOTYKOWY 17” SREBRNY

EKRAN DOTYKOWY 17” CZARNY

•	 matryca	17”	(1280x1024)
 zawiera obudowę w kolorze srebrnym (inox) lub czarnym

•	 do	podłączenia	z	PC	Intel	Black	Box	(D4260)

•	 405mm	x	343mm	(szer.	x	wys.)

DO4260 BLACK BOx PC •	 Mini	PC	do	pracy	z	ekranami	dotykowymi	15”	i	17”	
 zainstalowany system Windows oraz oprogramowanie Dobiss

DO4950 WZMACNIACZ AUDIO ART2.4 •	 kontroler	wielostrefowy	ze	wzmacniaczem

•	 2	źródła	audio		
 wbudowany tuner FM 

•	 4	strefy,	każda	2	x	25W	(RMS)

DO4970 WZMACNIACZ AUDIO ART8.8 •	 wzmacniacz	audio	multiroom/multisource

•	 8	źródeł	muzyki,	w	tym	cztery	wbudowane
 tunery z 50 wybranymi programami i czterema źródłami 

zewnętrznymi

•	 4	strefy	stereo	rozłączane	na	8	stref	mono

•	 możliwość	sterowania	również	przez	interfejs	
internetowy

DO4966 LICENCJA SONOS •	 Licencja	umożliwiająca	sterowanie	systemem	
muzycznym SONOS multiroom za pomocą systemu 
DOBISS

Ekrany dotykowe  EVOLUTION PRO

Dystrybucja audio  EVOLUTION PRO

21



Konfiguracja 

jest prosta! 

Proste okablowanie 

Czy utknąłeś z klasycznym systemem elektrycznym, 

ponieważ zastosowany tam rodzaj okablowania jest 

Ci tak dobrze znany? Nie ma powodów do zmar-

twień! Automatyka domowa DOBISS może sprawić, 

że Twoje okablowanie będzie jeszcze łatwiejsze.  

Z jednej strony, może ona zebrać wszystkie prze-

wody od przycisków i elementów wykonawczych 

(światła, gniazda, rolety, itp.) bezpośrednio do Two-

jej jednostki centralnej. Z drugiej strony natomiast 

możesz na każdym piętrze zrobić np. pętle z przy-

cisków wykorzystując jeden przewód FTP. System 

automatyki domowej może oszczędzić Twój czas 

dzięki uproszczonemu okablowaniu!

Sprawdź, jak intuicyjne jest 

nasze oprogramowanie!

Uruchomienie i ustawienie instalacji DOBISS 

jest tak łatwe, że opanujesz je od razu. Nie 

potrzebujesz drogich ekspertów lub wie-

lodniowych szkoleń. Jesteśmy za prostotą i 

wygodą!

Wypróbowana i przetestowana technologia

Naturalnie liczysz na to, że Twój dom będzie w stanie zaspokoić wszystkie Twoje 

potrzeby i masz do tego prawo! Aby to urzeczywistnić, wszystkie moduły DOBISS 

używają technologii CAN – standardowej dla sektora motoryzacyjnego. W celu 

skonfigurowania Twojego systemu, każdy przycisk jest wyposażony w unikalny 

chip. Przez sposób w jaki pracuje, nasz system jest kompatybilny z każdym typem 

przycisków i każdemu przyciskowi mogą zostać przypisane 2 funkcje jeśli jest to 

wymagane. W dodatku, aby zagwarantować maksimum niezawodności, nasz 

system jest konfigurowany przez różne autonomiczne moduły przez co nie jest 

zależny od pojedynczej jednostki centralnej lub komputera! 

Twój system w skrócie

Przejrzysty obraz w każdej chwili 

Szybkie przypisywanie funkcji do przycisków

Łatwe układanie sfer przez opcję ,,przeciągnij i upuść

1 para skrętki (F)UTP jest  

podłączana od przycisku  

do przycisku.

wszystkie wyjścia są podłączone 

bezpośrednio do szafy 

 sterowniczej.

23



www.dobiss.pl

info@dobiss.pl

+48 (0)618 112 303


