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Met meer dan vijftig jaar ervaring en geleid door een streven 

naar voortdurende innovatie, ontwerpt en produceert 

Comelit geavanceerde systemen voor video-deurintercom, 

CCTV, toegangsbeheer en inbraakbeveiliging. Binnen het 

huisautomatiseringssysteem SimpleHome gebruikt Comelit 

haar ervaring in deze disciplines om nieuwe functies aan te 

reiken die bijdragen tot het verhogen van de levenskwaliteit. 

Comelit behoudt, ondanks haar internationale dimensies, 

het levendige ondernemingskarakter en de aandacht 

voor de klant die  kenmerkend zijn voor een authentiek 

‘lokaal’ bedrijf. De producten van Comelit zijn het resultaat 

van geavanceerd technologisch onderzoek, continue 

verbetering van de bedrijfs- en applicatieprocessen en 

Italiaans design. Ze zijn verkrijgbaar in meer dan 70 landen 

over de gehele wereld, waar zij worden verkocht door een 

uitgebreid technisch-/commercieel netwerk.

SimpleHome 
verhoogt de 
levenskwaliteit.
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De huisautomatiseringssystemen van Comelit 

zijn het resultaat van continue onderzoeks- en 

ontwikkelingsactiviteiten die in-house door 

professionele en gekwalificeerde medewerkers 

worden verricht. Elke oplossing wordt ontwikkeld 

in Italië, elk product is het resultaat van de inzet 

van Comelit op het gebied van innovatie en wordt 

gecombineerd met een knowhow die opgebouwd 

is door een internationale organisatie. Dezelfde 

motor die het onderzoek drijft, garandeert een 

dynamische en efficiënte technische service die 

toeziet op de goedkeuring van nieuwe oplossingen. 

Het uitgebreide commerciële netwerk en de 

technische diensten bieden een concrete garantie 

voor elke klant, van professionele installateurs en 

bedrijven tot gezinnen.

United States 
of America

Germany

Belgium

Greece

Republic of Singapore

France

Spain

Great Britain

United Arab Emirates

China

The NetherlandsIreland

Continu onderzoek, ontwikkeling en 
investeringen gericht op het leveren van 
innovatieve systemen en diensten op 
maat voor elke behoefte.



De synergiën tussen de verschillende sectoren waarin 

Comelit actief is, alsmede de uitgebreide reeks aan 

producten, vormen de basis voor een aanbod wat een 

nieuwe betekenis geeft aan het woord ‘integratie’. Het 

ultieme voorbeeld van deze op elkaar afgestemde 

functionaliteiten, is huisautomatisering. Technologieën 

en functionaliteiten die op een intelligente manier 

met elkaar kunnen communiceren, zorgen voor een 

grote efficiëntie, zeer hoge betrouwbaarheid, een 

optimalisatie van het energieverbruik en een rationeel 

gebruik van de verschillende toestellen.

De integratie van 
Comelit-systemen

Camerabewaking
SimpleCCTV: een compleet assortiment producten 

voor camerabewaking. Analoog, IP en HD-SDI, voor 

maximale prestaties op het gebied van beveiliging.

Toegangscontrole
Proximitysleutels en -lezers met Myfare-technologie, 

voor het beheer van ingangen en scenario’s.
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SYSTHEME

Inbraakbeveiliging
SimpleSafe, een compleet beveiligingssysteem met 

bekabelde of draadloze oplossingen, biedt maximale 

prestaties: van detectie en signalering tot integratie 

met andere systemen. En daarbij staat de gebruiker 

altijd voorop.

Huisautomatisering 
SimpleHome, het huisautomatiseringssysteem voor 

het beheer van verlichting, rolluiken, tuinberegening en 

energiebeheer. Volledige controle  over alle comfort- en  

veiligheidsfuncties van uw woning.

Video-deurintercom  
SimpleVideo is niet zomaar een video-deurintercom, 

maar een uniek systeem dat alles in huis kan regelen: 

of het nu gaat om huisautomatisering, camerabewaking, 

toegangscontrole of inbraakbeveiliging.
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Uit de kennis en ervaring van Comelit op het 

gebied van onderzoek en innovatie ontstaat een 

nieuwe visie op leefomgevingen en hun beheer. 

De innovatieve, geïntegreerde SimpleHome-

oplossingen van Comelit gaan verder dan het 

traditionele huisautomatisering-concept. Een 

intelligente en gemakkelijk toe te passen formule 

die voldoening geeft, omdat ze functionaliteit, 

veiligheid, besparing, comfort, design en 

milieuvriendelijkheid met elkaar verenigt.

Omdat het de kwaliteit van uw leven verbetert door het 
welzijn en de veiligheid in uw huis te optimaliseren.  
Daarnaast biedt huisautomatisering de mogelijkheid 
om tot maar liefst een derde van uw energiekosten te 
besparen. 

WAAROM KIEZEN VOOR 
SIMPLEHOME VAN COMELIT?

-30%
EN BESPARING VAN ENERGIEKOSTEN

VEILIGHEID, WELZIJN, RUST 
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Beheer van 
verlichting

Energiebeheer

Camerabewaking

Verbruiksbeheer

Omdat u rust wilt Omdat u comfort wilt Omdat u veiligheid wilt 
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Inbraakbeveiliging

Klimaatregeling

Rolluiken, 
gordijnen en 
zonwering

Bedieningsunits

IS HET ALTIJD OF 
U THUIS BENT, 
WAAR U OOK 
BENT

Dankzij 
beheer op 
afstand 

Omdat u veiligheid wilt Omdat u wilt besparen



KlimaatregelingBeheer van 
verlichting

Energiebeheerrolluiken en 
zonwering

Tuinberegening Video-deurintercom

COMFORT, ENERGIEBESPARING
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InbraakbeveiligingVideo-deurintercom De scenario’s Verbruiksbeheer Camerabewaking Bedieningsunits

         BEDIENINGSUNITSVEILIGHEID



De dynamiek van onze moderne levensstijl versnelt 
het ritme van onze activiteiten. In de haast om het 
huis te verlaten wordt nog wel eens wat vergeten, wat 
soms tot hoge kosten kan leiden. Als we bijvoorbeeld 
lichten in onze woning vergeten uit te schakelen, kan de 
energierekening flink oplopen. Daarom heeft Comelit 
een geïntegreerd verlichtingsbeheersysteem ontworpen. 
Naast het handige scenario ‘woning verlaten’, dat 
een reeks programmeerbare acties verzendt, kan het 
systeem de verlichting automatisch uitschakelen als er 
niemand in de kamer is.

 Eenvoudige bediening van elk type verlichting: 
klassiek, met dimmers, RGB-kleuren en 
verlichting met automatische uitschakeling of 
tijdprogrammering

 Uitschakeling bij afwezigheid, gedetecteerd door de 
detectoren van het inbraakbeveiligingssysteem

 Weergave geactiveerde lichtpunten in elke ruimte, 
met de mogelijkheid om ze afzonderlijk of per ruimte 
te bedienen

 Gepersonaliseerde timers voor elk lichtpunt of per 
ruimte

 Mogelijkheid om de status van elke lamp in 
een scenario te bepalen, voor een optimale en 
comfortabele verlichting

Beheer van 
verlichting

Gepersonaliseerde timers voor elk lichtpunt of per 
ruimte

Mogelijkheid om de status van elke lamp in 
een scenario te bepalen, voor een optimale en 
comfortabele verlichting
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Het regent, er is niemand in de woning en de ramen 
staan open. Iets wat geregeld voorkomt, vooral in 
de zomer wanneer onverwachte onweersbuien of 
korte maar hevige regenbuien grote schade aan 
de woning kunnen aanbrengen. Het SimpleHome-
automatiseringssysteem is voorzien van intelligente 
functies die ramen en rolluiken automatisch kunnen 
sluiten zodra er een gevaarlijke weerssituatie ontstaat. 
Deze veiligheid wordt gecombineerd met dagelijks 
comfort. Zo kunnen alle belangrijke ingangen van het 
huis met één druk op een knop automatisch worden 
gesloten of geopend.

 Automatische rolluiken en ramen afzonderlijk of per 
ruimte bedienen

 Gepersonaliseerde timers voor ramen en deuren 
afzonderlijk of per ruimte

 Bediening van rolluiken opnemen in scenario’s

 Mogelijkheid om jaloezieën te bedienen en lamellen 
te regelen

Automatisering 
van Rolluiken en 
zonwering

Alle 
rolluiken 
met één 
opdracht 

openen en 
sluiten

Zonwering en 
ramen sluiten
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De mogelijkheid om de verschillende kamers van het 
huis of de werkruimte naar wens te verwarmen of te 
koelen vormt tegenwoordig meer dan ooit een belangrijk 
onderdeel van de kwaliteit van het leven. Daarbij is 
de kostprijs van energie bij klimaatregeling vaak het 
hoogst. Dankzij de SimpleHome huisautomatisering 
kunt u nu makkelijk en selectief de klimaatregeling  in- 
en uitschakelen, perfect afgestemd op de werkelijke 
behoeften van de bewoners. 

 Snelle weergave van de gemeten en ingestelde 
temperatuur in elke ruimte

 Automatische modus om voor elke dag van de week, 
op elk moment van de dag, de juiste temperatuur in 
te stellen

 Countdown-modus om voor een bepaalde tijd een 
andere temperatuur te verkrijgen dan degene die 
werd ingesteld, indien u vroeger thuiskomt dan 
voorzien of indien u voor een langere tijd bent 
weggeweest

 Weergave van een grafiek met het ingestelde 
temperatuursverloop per dag

 Weergave en instelling van de temperatuur tot op een 
tiende graad nauwkeurig

 Makkelijk en intuïtief het weekschema instellen met 
behulp van de overzichtstabel

 Mogelijkheid om een scenario in te stellen met voor 
elke zone een andere temperatuur

Klimaatregeling

behulp van de overzichtstabel

Mogelijkheid om een scenario in te stellen met voor 
elke zone een andere temperatuur

18.0°

22.0°
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Het energieverbruik van de ingeschakelde huishoudelijke 
apparaten wordt automatisch gecontroleerd. Bij 
overbelasting van de elektrische installatie, worden de 
apparaten tijdelijk uitgeschakeld.

 Mogelijkheid om een keuze te maken uit een lijst met 
toestellen die moeten worden uitgeschakeld om een 
overbelasting te voorkomen

 Mogelijkheid om afzonderlijke toestellen tijdelijk van 
de lijst te halen

 Signalering van activering van de energiebeheer-
functie

 Mogelijkheid om de tijd dat elke toestel ontkoppeld is 
zelf in te stellen

 Controle van het beschikbare vermogen in het 
systeem voordat het toestel weer wordt geactiveerd

Energiebeheer
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De huisautomatisering van Comelit is ook innovatief 
en handig voor het werk in de tuin. In vergelijking 
met traditionele irrigatiesystemen, die alleen op 
geprogrammeerde tijdstippen inschakelen, werkt de 
tuinberegening van het Comelit SimpleHome-systeem 
ook op basis van het klimaat en weersomstandigheden. 
Hierdoor wordt het systeem tijdens een regenbui 
intelligent gecoördineerd, waardoor u water en dus 
kosten bespaart. 

 Onafhankelijk beheer van irrigatiezones

 Gepersonaliseerde instelling van dag- en weektimers 
voor elke irrigatiezone

 Mogelijkheid om een ingang in te stellen die met een 
regensensor verbonden is, om bij regen de irrigatie te 
stoppen

 Mogelijkheid om geplande scenario’s te maken om 
meerdere zones tegelijk te activeren

 Timers handmatig tijdelijk uitschakelen en weer 
inschakelen

Tuinberegening

Tuinberegening 
onderbreken
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Planux Manager is meer dan een video-deurintercom. 
Dankzij de Sensitive Touch-technologie kunnen alle 
functies van een traditionele video-monitor worden 
ingeschakeld door de bedieningen slechts licht aan 
te raken en nog veel meer, zoals video-opname van 
berichten en het personaliseren van beltonen. 
Dit alles in een geraffineerd en ultravlak-design, 
voorzien van een SD-kaart voor het opslaan, exporteren 
en importeren van videoberichten en beltonen. Een 
oplossing waarbij het display en de bedieningen bij 
elke oproep automatisch worden ingeschakeld.

 Video-deurintercom functie met touchscreen 
monitor en sensitive touch-aanraakbedieningen

 Deurintercom met antwoordapparaatfunctie en 
opnamen beelden

 Mogelijkheid om de beltonen te personaliseren

 Beelden en beltonen exporteren en importeren via 
een SD-kaart

Video-deurintercom

Videogeheugen

Beelden exporteren 
en beltonen 
personaliseren
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De scenario’s

Ik ga weg. Met één 
handeling activeer ik 
alle functies: ik laat de 
rolluiken zakken, doe 
de lichten uit, schakel 
het alarm in, zet de 
temperatuur lager en 
sluit het gas en water af.

“

”

HET ONE SHOT-SCENARIO.  
ÉÉN AANRAKING EN ALLES 
VERANDERT.

Ik ga weg

Met één opdracht kunt u een reeks volledig aangepaste 
en aanpasbare functies inschakelen, wanneer dat 
nodig is. Om een voorbeeld te geven: het scenario 
WONING VERLATEN kan bestaan uit het uitschakelen 
van de verlichting, het sluiten van de rolluiken, het 
regelen van de temperatuur en het inschakelen van 
het alarm. De optie AANWEZIGHEIDSSIMULATIE 
kan bestaan uit het openen van de rolluiken en het 
inschakelen van de lichten, alsof er iemand thuis is.  DE 
SCENARIO’S KUNNEN OOK OP AFSTAND WORDEN 
BEDIEND (controlefunctie op afstand via pc, tablet of 
smartphone).

Rolluiken 
sluiten

18.0°

Temperatuur 
verlagen

Alarm activeren

Gas en water 
afsluiten
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Als programmering een aangename gewoonte wordt. 
Het systeem registreert bedieningen en functies 
op basis van door de gebruiker ingestelde tijden en 
activeert ze elke dag automatisch. Bijvoorbeeld: 
elke ochtend om 7.15 gaan de rolluiken omhoog en 
bereiken de kamers de ideale temperatuur. Om 10.30 
wordt de zonwering geopend, om 18.00 wordt het 
beregeningssysteem ingeschakeld en om 22.00 gaat 
de tuinverlichting aan, wordt het alarm ingeschakeld, 
de zonwering gesloten en gaan de rolluiken dicht. Om 
24.00 gaat de wasmachine aan, waardoor tijd en geld 
wordt bespaard.

GETIMEDE SCENARIO’S 
NIETS DOEN EN TOCH ELKE 
DAG BESPAREN.

10.30 UUR
Zonwering 

openen

7.15 UUR
Rolluiken 
openen

18.05 UUR
Verlichting en 

tuinberegening 
inschakelen

00.25 UUR
Wasmachine 
inschakelen



De scenario’s

HET GECONDITIONEERDE 
SCENARIO. 
KLAAR VOOR ELKE SITUATIE.

Een oplossing die ‘nadenkt’ om zelf de werking of 
uitschakeling van de functies te controleren op basis 
van bijzondere of onverwachte situaties. Het systeem 
kan rekening houden met condities: detectie van regen 
en wind, waarneming van zonlicht en aanwezigheids- 
en gasdetectie in de kamers van het huis. Bijvoorbeeld: 
bij regen kan het voorwaardelijke scenario bestaan 
uit het sluiten van de rolluiken, het blokkeren van het 
beregeningssysteem en het sluiten van de zonwering.

HET REGENT: 
rolluiken 
sluiten

ER LEKT GAS: 
regelventiel sluiten

HET IS BEWOLKT: 
zonwering sluiten

HET WAAIT: 
zonwering sluiten

C
om

el
it

IH
ui

sa
ut

om
at

is
er

in
g



De onderneming   |    21

Jos, de tuinman
Kan alleen het hek 
openen en de tuin 

ingaan

Luc
Kan het alarm 

uitschakelen, de 
rolluiken openen en 
de klimaatregeling 

uitschakelen

Gli scenari  |    21

Een echte ‘toegangssleutel’ voor de functies van 
SimpleHome waarmee alleen de scenario’s waarvoor 
hij geprogrammeerd is kunnen worden geactiveerd. 
Beschikbaar in verschillende kleuren, die elk een 
gepersonaliseerde programmering symboliseren, 
afhankelijk van de wensen van de gebruiker. Wanneer 
u de sleutel verliest, kunt u deze eenvoudig deactiveren 
zodat hij niet meer functioneert.

 Te gebruiken om het inbraakbeveiligingssysteem in 
te schakelen, uit te schakelen of deelinschakelingen 
uit te voeren

 Voor de bedieningsunits Planux Manager en 
MiniTouch kunnen voor elk van de geregistreerde 
sleutels verschillende in- en uitgangsscenario’s 
worden geactiveerd

 Via de monitor met video-deurintercom kan het hek 
direct worden geopend

HET GEPERSONALISEERDE 
SCENARIO.
ELKE SLEUTEL OPENT 
EEN WERELD AAN 
MOGELIJKHEDEN OP MAAT.
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Thuis heeft iedereen zijn eigen 
sleutel - zelfs de tuinman, 
die alleen toegang krijgt tot 
plaatsen waar dat is toegestaan. 
Wanneer ik bijvoorbeeld mijn 
sleutel voor de lezer houd, open 
ik tegelijkertijd het hek en de 
garage, open ik het rolluik van 
mijn kamer en schakel ik de 
airconditioning in. En dat alles 
met één handeling!

“

”

Vader Jan
    Heeft overal 

toegang toe

Anton, huisschilder 
Kan het hek openen en 

heeft alleen toegang tot 
de gebieden waar hij 

moet werken



Energiebeheer

30%
DOOR HET VERBRUIK TE 

MONITOREN
BESPAART U TOT WEL
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Dankzij de oplossingen van Comelit is het nu 
mogelijk om het energieverbruik in de woning te 
monitoren, te controleren en te kiezen waar en hoe u 
het via de verschillende huisautomatisering-functies 
kunt optimaliseren. Door altijd de temperatuur 
te beheersen en automatisch de klimaatregeling 
te beheren, kunt u verspilling tegengaan en voor 
elke afzonderlijke ruimte het comfort bepalen. De 
huisautomatisering van Comelit maakt het mogelijk 

om het verbruik continu in de gaten te houden en 
op nauwkeurige en rationele wijze de verschillende 
apparaten in te stellen. Zo verminderd u het verbruik 
en hebt u toch altijd een ideaal klimaat in alle ruimtes 
van het huis. Met de huisautomatisering van Comelit 
kan het verbruik van bijvoorbeeld gas, water, 
verwarming, elektriciteit voor de verschillende 
stopcontacten en de energie, geproduceerd door de 
zonnepanelen, worden gemonitord. 

HET ENERGIEVERBRUIK MONITOREN 
EN HET RENDEMENT VERHOGEN

MOGELIJKHEID 
OM VOOR ELK 
VERBRUIKSTYPE 
UUR- EN 
WEEKTARIEVEN 
IN TE STELLEN

GRAFIEK 
VOOR DE 
HOEVEELHEID 
NIET-
UITGESTOTEN 
CO2

‘STOPLICHT’-
WEERGAVE VOOR 
OVERSCHRIJDING 
VAN INGESTELDE 
DREMPELWAARDEN

CONFIGURATIE VAN 
DREMPELWAARDEN 
PER UUR, DAG, 
MAAND EN JAAR.

VERBRUIK EN KOSTEN VAN 
DE AFGELOPEN 5 JAAR 
EXPORTEREN NAAR SD-
KAART (BIJGELEVERD)

GRAFIEKWEERGAVE 
VAN VERSCHILLENDE 
VERBRUIKSTYPEN EN 
KOSTEN

TABELWEERGAVE 
VAN 
VERSCHILLENDE 
VERBRUIKSTYPEN 
EN KOSTEN

VERBRUIKSGESCHIEDENIS 
WEERGEVEN IN DE 
VORM VAN TABELLEN OF 
GRAFIEKEN PER DAG/
MAAND/JAAR OF VAN DE 
AFGELOPEN 5 JAAR

GRAFIEK VOOR DE 
PRODUCTIE VAN 
ELEKTRICITEIT DOOR 
DE ZONNEPANELEN, 
VERGELEKEN MET HET 
VERBRUIK

WEERGAVE VAN 
DE BESPAARDE 
CO2 UITSTOOT 



Diefstal en vandalisme in woningen zijn de meest 
voorkomende misdaden. De frequentie van deze 
gebeurtenissen dwingt de bewoner om zijn woning en privacy 
beter te beschermen. De inbraakbeveiligingssystemen van 
Comelit kunnen worden beheerd via de huisautomatisering 
en vormen een echte technologische bewaker van de laatste 
generatie, die elke poging tot inbraak tijdig waarneemt en 
signaleert. Met oplossingen zoals het innovatieve VEDO-
systeem kan alles wat er in huis gebeurt ook op afstand 
worden beheerd, via de computer of mobiele telefoon.

 Alarmsignaal met inschakeling van het display 
en aanduiding van de zone waarvoor het alarm 
geactiveerd is

 Tijdgebaseerde of directe in- en uitschakeling

 Live-weergave van de status van bekabelde of 
draadloze zone

 Weergave van de status van de afzonderlijke 
ruimtes

 Aanduiding van de zones in het alarmgeheugen

 Aanduiding van storingen in de centrale

 Mogelijkheid om voor elke ruimte verschillende 
opdrachten op te nemen in scenario’s die kunnen 
worden geactiveerd met een transpondersleutel of 
via het lokale menu

Inbraakbeveiliging

worden geactiveerd met een transpondersleutel of 
via het lokale menu

www.comelitvedo.com
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De huisautomatisering van Comelit biedt ook betrouwbare 
oplossingen voor het bewaken van gebouwen en 
woningen met camera’s. De camerabewaking beveiligd 
de volledige woning tegen inbrekers of enkel specifieke 
ruimtes of kamers. Het systeem garandeert een zeer 
hoog beveiligingsniveau  dat zelfs de meest ervaren 
dieven zal afschrikken. U kunt op elk moment zien wat er 
in huis gebeurt (inbraakpogingen, deuren of ramen die 
openstaan, valse alarmen enz.) via beelden die ook op 
afstand kunnen worden geraadpleegd.

 LIVE weergave van de beelden van analoge camera’s

 Mogelijkheid om de beelden van max. 12 camera’s 
achtereenvolgens te bekijken met behulp van de 
druktoets op het toestel

 Weergave van de deurstations

Camerabewaking

Huisautomatisering   |    25
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De bedieningsschermen

MiniTouch is het compacte bedieningsscherm voor 
huisautomatisering dat volledig ontwikkeld is in Italië. 
Met MiniTouch beheert u op eenvoudige, intuïtieve 
en efficiënte wijze alle functies van uw woning: van 
verwarming tot energiebeheer, van automatisering 
tot inbraakalarm.

 TOUCHSCREEN-DISPLAY
 GEÏNTEGREERDE PROXIMITYLEZER, waarmee ook 

scenario’s geactiveerd kunnen worden, door eenvoudig 
de speciale sleutel erlangs te halen;

 GEÏNTEGREERDE TEMPERATUURSENSOR, waarmee 
MiniTouch als thermostaat kan worden gebruikt;  

 MAGIC LIGHT INDICATOR, systeem met LED’s waarmee 
in realtime de actieve functies (alarm, airconditioning 
of verwarming) kunnen worden weergegeven door 
verlichting op de wand.

De interface tussen de functies en de gebruiker van 
Planux Manager is nog gemakkelijker en intuïtiever 
en kan eenvoudig met één vinger worden bediend. Met 
Planux Manager beheert u: de temperatuurregeling, 
het automatisch uitschakelen van de verlichting en de 
diverse geprogrammeerde functies. Dit alles vertaalt zich 
in een aanzienlijke besparing van het energieverbruik, 
die zelfs wel een derde van een normale energierekening 
kan bedragen.

Planux Manager verenigt meerdere functies (video-
deurintercom, alarm, thermostaat en bedieningsscherm 
van het huisautomatiseringssysteem) in één apparaat, zodat 
het niet meer nodig is om meerdere bedieningsapparaten 
op verschillende plaatsen in de woning te installeren. 
Eindelijk kunnen alle technologische voorzieningen 
in de woning met één apparaat worden beheerd en 
geprogrammeerd. Bovendien is nu Planux Manager 
LUX beschikbaar: dezelfde technologie met de finesse 
van een glazen oppervlak.
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SimpleManager van Comelit vereenvoudigt het beheer 
van alle technologische functies van een intelligente 
woning: van veiligheid tot verlichting, airconditioning 
en andere functies die het wooncomfort verhogen.

De bedieningsschermen geven een exact overzicht van 
de ruimtes van uw woning, dankzij de mogelijkheid om 
ze te fotograferen en ze vervolgens op het touchscreen 
van het bedieningsscherm te gebruiken. SimpleManager 
is leverbaar in een 10,4” uitvoering en is voorzien van 
supervisie-software.

SerialBridge

SerialBridge is de SimpleHome bedieningsunit waarmee 
u uw systeem overal kunt beheren, direct vanaf uw 
smartphone, tablet of pc. In de haast kan het gebeuren 
dat u bijvoorbeeld vergeet het licht uit te doen, het 
inbraakalarm in te schakelen of de temperatuur lager 
te zetten. 

Met SerialBridge hebt u, zonder dat u speciale software 
of een applicatie hoeft te installeren, via een eenvoudige 
webpagina toegang tot uw systeem. U kunt de verlichting 
bedienen, rolluiken openen of sluiten, de temperatuur 
hoger of lager zetten, scenario’s activeren, de status 
van het inbraakalarmsysteem controleren en  eventueel 
bedienen.



TEMPERATUUR:
20° C

STATUS ALARM:
ACTIEF

Bedieningsschermen: 
beheer op afstand

TEMPERATUUR:
20° C

STATUS ALARM:
ACTIEF
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De huisautomatisering van Comelit volgt u altijd! Met 
uw smartphone, tablet of pc als afstandsbediening, 
kunt u altijd zien wat er in uw woning gebeurt, berichten 
versturen aan bewakingscentrales, de ontwikkeling 
van de gebeurtenissen controleren en eventuele valse 
alarmen onmiddellijk oplossen.  Dankzij de visuele 
controle op afstand weet u bovendien onmiddellijk wie 

het systeem heeft ‘gewaarschuwd’ en kunt u kiezen of 
en hoe u ingrijpt. Zodra het probleem is vastgesteld, 
kunt u een actie verrichten door bijvoorbeeld 
een alarmsignaal te laten klinken of de politie te 
waarschuwen. Als het een vals alarm betreft, kunt u 
de situatie direct weer normaliseren en tevens bepalen 
of u al dan niet meteen terug naar huis moet gaan. 

ALTIJD THUIS, WAAR U OOK BENT.
Toegang tot alle functies van uw huisautomatisering.
Waar u ook bent, met één aanraking.

De huisautomatisering van Comelit volgt u altijd! Met 
uw smartphone, tablet of pc als afstandsbediening, 
kunt u altijd zien wat er in uw woning gebeurt, berichten 
versturen aan bewakingscentrales, de ontwikkeling 
van de gebeurtenissen controleren en eventuele valse 
alarmen onmiddellijk oplossen.  Dankzij de visuele 
controle op afstand weet u bovendien onmiddellijk wie 

ALTIALTIAL
Toegang tot alle functies van uw huisautomatisering.
Waar u ook bent, met één aanraking.

 Het inbraakalarmsysteem controleren of 
inschakelen

 Elke afzonderlijke klimaatzone regelen

 Scenario’s voor uw thuiskomst activeren

 Alle functies controleren of activeren: 
verlichting, stopcontacten, tuinberegening, 
rolluiken enz.

Het inbraakalarmsysteem controleren of 

Elke afzonderlijke klimaatzone regelen

Scenario’s voor uw thuiskomst activeren

Alle functies controleren of activeren: 
verlichting, stopcontacten, tuinberegening, 



SCHEMA INTEGRATIE 
COMELIT-SYSTEMEN

~

TCP/IP

MiniTouch

Planux 
Manager

MiniTouch
Chronothermostaat

RJ45 sensor

RS485
RS485

Sirene
voor binnen/buiten

SAFE KEY
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2 222

4834/9

2

2

1214/2C

1214/2C

2

1216

2

2

2

1214/2C

1214/2C

2

1216

2

2

1214/2C
2

2

1214/2C
2

2

Ingresso secondario

n° utenti
1-100

4888C
1

3110/3
1

1395
1

1224A
1

**
5702
1-100

3320/0
1

n° utenti
1-100

3110/3
1

3321/0
1

3340�
1

4660C�
1

4834/9
1

3311/3*
11

1395
1

Ingresso principale

4780
4780B+
4784

2628
2638

3311/3*
11

5702+
5714C

5802+
5814C

2

1595
221595

22

1602
1

**
5714C
1-100

5802
1-100

3340�
1

4888C1224A4888C1224A

6101B
6101W+
6114C+
6117***

5900G
5900B+
5914C

1214C

6228B
6228W

CCTV

VIDEO-DEURINTERCOM

HUISAUTOMATISERING

INBRAAKBEVEILIGING

UITBREIDING
8I / 8O

SAFE TOUCH RFID-
MODULE
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BEDIENINGSSCHERMEN

Met Planux Manager beheert u: de temperatuurregeling, 
het automatisch uitschakelen van de verlichting 
en de diverse geprogrammeerde functies. Planux 
Manager verenigt meerdere functies zoals 
video-deurintercom, keypad voor het alarm, 
thermostaat en bedieningsscherm van het 
huisautomatiseringssysteem in één apparaat. 
Bovendien is nu ook de Planux Manager LUX 
versie beschikbaar: dezelfde technologie met de 
finesse van een glazen oppervlak.

Met MiniTouch beheert u op een eenvoudige, 
intuïtieve en efficiënte wijze alle functies  van uw 
woning: van verwarming tot energiebeheer, van 
automatiseringen tot inbraakalarmen.

SerialBridge

SimpleManager van Comelit vereenvoudigt 
het beheer van alle technologische functies 
van een intelligente woning: van veiligheid tot 
verlichting, airconditioning en andere functies 
die het wooncomfort verhogen.

SerialBridge is de SimpleHome bedieningsunit 
waarmee u uw systeem overal kunt beheren, 
direct vanaf uw smartphone, tablet of pc. Met 
SerialBridge hebt u, zonder dat u speciale software 
of een applicatie hoeft te installeren, via een 
eenvoudige webpagina toegang tot uw systeem.

Supervisori   |    35



20003201

20034801W

20034801B

20034801W/C

20034801B/C

10” Touchscreen glas - SimpleManager-software
10” SimpleHome-touchscreen met inbouwdoos en sierrand van glas. 
Compleet met SimpleManager-software en hardware-activeringssleutel. 
Hiermee kunnen de systemen voor huisautomatisering, inbraakbeveiliging 
en camerabewaking worden bediend en weergegeven op grafische weergaves 
(jpeg of bmp). Het systeem kan worden beheerd via een webbrowser op pc, 
tablet of smartphone (dus zonder software te hoeven installeren) en met een 
maximum van 2 gebruikers. Het apparaat kan worden aangesloten op het 
LAN-netwerk en is voorzien van besturingssysteem Windows 7, 10”-display 
met 1024x768 resolutie, capacitief touchscreen, 16Gb SSD-geheugen, 
2Gb RAM-geheugen, 10/100/1000 Mbps netwerkinterface, 2 RS232 seriële 
poorten, 2 USB 2.0-poorten, geïntegreerde luidspreker en microfoon, 
voeding 12Vdc (kan worden gebruikt met art.43025). Inclusief inbouwdoos 
(BTicino art.16104) waardoor het scherm slechts 5 mm op de wand ligt.

Touchscreen Planux Manager 3,5’’. All white
Touchscreen Planux Manager uitvoering van 3,5” met geïntegreerde 
SimpleBus video-deurintercom. Kleurenmonitor met touchscreen van 
3,5”. Video-deurintercomsysteem met full-duplex-functie, volumeregeling 
en aanpasbare beltonen. Aan te sluiten op de SimpleHome BUS voor het 
beheer van het automatiseringssysteem bijvoorbeeld voor het regelen 
van verlichting, toestellen, rolluiken, klimaatregeling, scenario’s en 
tuinberegening en op het SimpleSafe-systeem voor de weergave en bediening 
van het inbraakalarm. Muurplaat 6214C of 6214KC niet meegeleverd. Kleur 
wit. Afmetingen 145x145mm. Inbouw: scherm ligt slechts 8 mm op de wand. 
Opgenomen vermogen 3W.

Touchscreen Planux Manager 3,5’’. Absolute black
Touchscreen Planux Manager uitvoering van 3,5” met geïntegreerde 
SimpleBus video-deurintercom. Touchscreen kleurenmonitor van 3,5”. 
Video-deurintercomsysteem met full-duplex-functie, volumeregeling 
en aanpasbare beltonen. Aan te sluiten op de SimpleHome BUS voor het 
beheer van het automatiseringssysteem bijvoorbeeld voor het regelen 
van verlichting, toestellen, rolluiken, klimaatregeling, scenario’s en 
tuinberegening en op het SimpleSafe-systeem voor de weergave en bediening 
van het inbraakalarm. Muurplaat 6214C of 6214KC niet meegeleverd. Kleur 
zwart. Afmetingen 145x145mm. Inbouw: scherm ligt slechts 8 mm op de 
wand. Opgenomen vermogen 3W.

Touchscreen Planux Manager Lux 3,5”. All White
Touchscreen Planux Manager 3,5” kleurendisplay met cover van 
glas. Geïntegreerde SimpleBus video-deurintercom, audioverbinding 
met full-duplex-functie, volumeregeling en instelbare beltonen. Kan 
worden aangesloten op de SimpleHome-BUS voor het beheer van het 
huisautomatiseringssysteem (voor het regelen van bijvoorbeeld verlichting, 
toestellen, rolluiken, klimaatregeling, scenario’s, tuinberegening en 
energieverbruik) en op het SimpleSafe-systeem voor de weergave en bediening 
van het inbraakalarm. Muurplaat 6214C of 6214KC niet meegeleverd. Kleur 
wit. Afmetingen 160x167x40mm. Opgenomen vermogen max. 3W.

Touchscreen Planux Manager Lux 3,5”. Absolute Black
Touchscreen Planux Manager 3,5” kleurendisplay met cover van glas. 
Geïntegreerde SimpleBus video-deurintercom, audioverbinding met full-duplex-
functie, volumeregeling en instelbare beltonen. Kan worden aangesloten op de 
SimpleHome-BUS voor het beheer van het huisautomatiseringssysteem (voor 
het regelen van bijvoorbeeld verlichting, toestellen, rolluiken, klimaatregeling, 
scenario’s, tuinberegening en energieverbruik) en op het SimpleSafe-systeem 
voor de weergave en bediening van het inbraakalarm. Muurplaat 6214C 
of 6214KC niet meegeleverd. Kleur zwart. Afmetingen 160x167x40 mm. 
Opgenomen vermogen max. 3W.
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20034607W

20034607

20003101

6214C

6214KC

20002201B

MiniTouch 3,5” bedieningsscherm All White 
MiniTouch 3,5’’ met bedieningsschermfunctie. Kan op de SimpleHome 
BUS worden aangesloten voor het beheer van het automatiseringssysteem 
voor het regelen van verlichting, rolluiken, klimaatregeling, scenario’s, 
tuinberegening en op het SimpleSafe-systeem voor weergave en bediening 
van het inbraakalarm. Ingebouwde temperatuursensor, 1 uitgang met 
relais met wisselcontact, 3 transistor uitgangen voor de bediening van de 
3 ventilatorsnelheden. Geïntegreerde RFID-lezer (proximity) voor activering 
scenario’s via sleutel art. SK9050. Magic Light Indicator toont de status: 
verwarming of koeling “aan”, een alarmgebeurtenis heeft plaatsgevonden of 
kan continue verlicht zijn met een kleur naar keuze. Kan ingebouwd worden 
in een inbouwdoos 3 modules, art. 4517. Afmetingen 125x85mm. Inbouw, 
scherm ligt 10 mm op de wand. In stand-by 2W. Kleur: witte

MiniTouch 3,5”bedieningsscherm Absolute Black 
MiniTouch 3,5” met bedieningsfunctie. Aan te sluiten op de SimpleHome 
BUS voor het beheer van het automatiseringssysteem voor het regelen 
van verlichting, rolluiken, klimaatregeling, scenario’s en tuinberegening 
en op het SimpleSafe-systeem voor de weergave en bediening van het 
inbraakalarm. Geïntegreerde temperatuursensor, 1 relaisuitgang met 
wisselcontact, 3 transistoruitgangen voor de bediening van 3 ventilator 
snelheden. Geïntegreerde RFID-lezer (proximity) voor activering scenario’s 
via sleutel art. SK9050. MagicLight Indicator toont de status: verwarming 
of koeling “aan”, een alarm heeft plaatsgevonden of kan continu verlicht 
zijn met een kleur naar keuze. Kan worden geïnstalleerd in een inbouwdoos 
voor 3 modules. Afmetingen 125x85mm. Ligt 10mm op de wand. Opgenomen 
vermogen 2W. Kleur zwart.

Serial Bridge module met SD-kaart en webserver functie
SimpleHome webserver voor het beheer lokaal of op afstand van het SimpleHome 
systeem. Maakt de bediening van de installatie mogelijk door middel van een browser, 
smartphone of tablet. Voor beheer van verlichting, rolluiken, klimaatregeling, 
energiebeheer en inbraakbeveiliging. Er kunnen wekelijkse timers en scenario’s van 
logische voorwaarden geprogrammeerd worden die werken op de in- en uitgangen van het 
automatiseringssysteem en het inbraakalarm systeem. De configuratie wordt rechtstreeks 
geïmporteerd uit de programmeersoftware via SD-kaart. De nieuwe grafische interface is 
in lijn met de supervisors Planux Manager en MiniTouch. Aansluitingen: SimpleHome BUS, 
RS232, RS485 en Ethernet - Voeding: 12/24Vdc – Afmeting: 4 DIN modules.

Simplebus color muurplaat voor Planux Memo/Planux Manager 
Muurplaat voor het Simplebus Color-systeem voor het completeren van de 
Planux Memo of Planux Manager. Standaard voorzien voor de aansluiting 
van een etagebel en een extra bel. Afmetingen: (B x H x D) 96X106X17 mm. 
Inclusief aftakblokje art. 1214/2C.

Muurplaat kit simplebus voor Planux Memo en Planux Manager

Front voor Planux Manager-monitor, kleur zwart
Front voor de monitor Planux Manager, zwart.

BEDIENINGSSCHERMEN



20002201W

6112

6117

6120

6121

43025

Front voor Planux Manager monitor, kleur wit
Front voor de monitor Planux Manager, wit.

Bureausteun met 8 aansluitklemmen voor Planux monitor 
Bureausteun om de monitor Planux om te vormen tot tafelmodel, compleet 
met 2 kabels van 2 meter met RJ45-stekker: één voor aansluiting op het 
ViP-netwerk, de ander voor het aansluiten van de extra klemmen op de 
aansluitdoos. Afmetingen: 145X190X120 mm.

Inbouwdoos voor Planux monitor 
Inbouwdoos voor Planux-monitor. Hierbij kan het accessoire voor het 
kantelen art.6122 gebruikt worden. Afmetingen: 132X132X50 mm.

  

Opbouwrand voor Planux monitor 
Opbouwrand voor montage op de muur van de Planux-monitor. Gebruik  van 
het accessoire voor het kantelen van de monitor art. 6122 kan hierbij  niet 
gebruikt worden. Afmetingen: 145X145X26 mm.

Verhoogde opbouwrand voor Planux monitor
Verhoogde opbouwrand voor Planux-monitor, voor montage op de muur. 
Hierbij kan het accessoire voor het kantelen art. 6122 gebruikt worden. 
Afmetingen: 145X145X45 mm.

Voedingseenheid DIN rail (6 modulen) 12VDC, 2,5A.
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MODULES
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MODULES

In de SimpleHome huisautomatiseringmodules zijn de 
in- en uitgangen direct in één module geïntegreerd, 
waardoor het aantal geïnstalleerde toestellen wordt 
geoptimaliseerd en de bekabeling wordt vereenvoudigd.

 Wisselcontact met afzonderlijke ingang voor de 
modules op DIN-rail met relais van 16A

 Mogelijkheid om vanaf alle modules met digitale 
ingangen scenario’s te activeren

 Mogelijkheid om scenario’s te activeren 
die voorgeprogrammeerd werden op de 
bedieningsschermen

 Inbouwtemperatuursensor compatibel met alle 
merken schakelaars

 MiniTouch chronothermostaat, voor het beheren 
en programmeren van de geïntegreerde 
klimaatzone of voor het programmeren van het 
volledige temperatuurregelsysteem

 Mogelijkheid om meerdere RGB-kringen te 
regelen, voor extra comfort

 Modules voor het meten van het verbruik van 
elektriciteit, gas, water, enz. voor de weergave 
van overzichtsgrafieken en -tabellen op de 
bedieningsschermen

TWEE SOORTEN MODULES VOOR ELK TYPE 
INSTALLATIE

INBOUWMODULE
- installatie in inbouwdozen

- optimalisering van het aantal kabels en leidingen

- ideaal voor aanpassingen op traditionele elektriciteitsinstallaties

MODULE OP DIN-RAIL
- installatie in schakelkast op DIN-rail

- optimalisering van het aantal modules

- in- en uitgangen op dezelfde module

DE FUNCTIONELE VOORDELEN VAN DE MODULES



20004601

20004602

20046501

20046502

20046604

20046605

20046606

BEHEER VAN VERLICHTING, AUTOMATISERING VAN TUINBEREGENING EN ENERGIEBEHEER

Inbouw/DIN-module huisautom. 3 dig. ingangen met optocoupler
Interface op SimpleHome-bus met 3 ingangen en 3 configureerbare uitgangen 
(1 relaisuitgang 16A NO/NC en 2 transistoruitgangen), te gebruiken voor 
het sturen van een extern relais type art. 20004603. Geschikt voor inbouw 
of montage op DIN-rail. Afmetingen 42x42x18mm (1 DIN-module). Max. 
opgenomen vermogen: 115mA.

Inbouw/DIN-module huisautom. 1 vermogensuitg. met relais 16A
Interface op SimpleHome-bus met één configureerbare relaisuitgang 
16A NO/NC. Geschikt voor inbouw of montage op DIN-rail. Afmetingen 
42x42x18mm (1 DIN-module). Max. opgenomen vermogen: 20mA.

SimpleHome-inbouwmodule 5 digitale ingangen (5I) 
SimpleHome-module met 5 digitale ingangen (4 standaard + 1 scenario)
voor de aansluiting van max. 5 drukknoppen voor inbouw- of opbouwdozen, 
afmetingen 41x29x9mm, voor aansluiting op BUS SimpleHome.

SimpleHome-module 5 ingangen en 4 transistoruitgangen (5I4O)
SimpleHome-module 5 digitale ingangen voor aansluiting van maximaal 5 
drukknoppen (4 standaard + 1 scenario) en 4 transistoruitgangen voor directe 
aansluiting van de 24 Volt statusverlichting (max. 50 mA) of relaisinterfaces 
(bijv.20046912 en 20004692), afmetingen 41x29x9mm, voor aansluiting op 
BUS SimpleHome. In stand-by 22mA. Stroomverbruik voor elke gebruikte 
uitgang: 50mA.

Module SimpleHome 5 ingangen 4 uitgangen 16A op DIN (5I4O16A) 
SimpleHome-module met 5 ingangen met opto-isolatie (4 standaard + 1 
scenario) voor de aansluiting van drukknoppen in de buurt van de meterkast 
en met 4 relaisuitgangen met wisselcontact NC/NO om resistieve belastingen 
tot 16A te bedienen. Afmetingen 71x90x58mm (4 DIN-modules). In stand-by 
< 140mA.

SimpleHome-module 9 ingangen 8 uitgangen 6A op DIN (9I8O6A) 
SimpleHome-module met 9 ingangen met opto-isolatie (8 standaard + 1 
scenario) voor de aansluiting van drukknoppen in de buurt van de meterkast 
en met 8 relaisuitgangen met NO-contact (1 gemeenschappelijke iedere 
4 uitgangen) om resistieve belastingen tot 6A te bedienen. Niet geschikt 
voor de bediening van TL-lampen, LED’s of apparaten met laag verbruik. 
Afmetingen 71x90x58mm (4 DIN-modules).

SimpleHome-module 9 ingangen 8 uitgangen 16A op DIN (9I8O16A) 
SimpleHome-module met 9 ingangen met opto-isolatie (8 standaard + 1 
scenario) voor de aansluiting van drukknoppen in de buurt van de meterkast 
en met 8 relaisuitgangen met wisselcontact NC/NO om resistieve belastingen 
tot 16A te bedienen, afmetingen 160x90x58mm (9 DIN-modules).
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MODULES

BEHEER VAN VERLICHTING, AUTOMATISERING VAN TUINBEREGENING EN ENERGIEBEHEER

20004603

20004692

20046912

20046810

20046851

20004600

Inbouw/DIN-module huisautom. uitbreiding 2 relais van 10A 
Interface met 2 configureerbare 10A NO/NC relaisuitgangen met één 
gemeenschappelijke ingang. Ideaal voor de bediening van rolluiken of 
verlichting. Niet geschikt voor de bediening van TL-lampen, leds of apparaten 
met hoog stroomverbruik. Voor aansluiting op 24Vdc transistoruitgangen 
(bijvoorbeeld art.20004601 of art.20046502). Geschikt voor inbouw of 
montage op DIN-rail. Afmetingen 42x42x18mm (1 DIN-module).

SimpleHome-interface 2 halfgeleiderrelais 2A voor inbouw 
Interface 2 halfgeleiderrelais voor inbouw, 2 NO-uitgangen met één 
gemeenschapelijke ingang. Ideaal voor de bediening van verlichting met laag 
verbruik zoals spaarlampen, LED’s, TL-lampen. Maximum stroom 2A. Voor 
aansluiting op 24Vdc uitgangen (bijvoorbeeld van de module art.20046502). 
Afmetingen 63x53x22mm.

SimpleHome-interface 2 relais 6A inbouw
Interface 2 relais 6A voor inbouw, 2 NO-uitgangen met één gemeenschappelijke 
ingang. Ideaal voor de bediening van rolluiken of resistieve gebruikers tot 
6A. Niet geschikt voor de bediening van TL-lampen, LED’s of apparaten met 
laag verbruik. Voor aansluiting op 24Vdc uitgangen (bijvoorbeeld van de 
module art.20046502).

SimpleHome-module met 2 analoge ingangen en 2 analoge uitgangen 
SimpleHome-module met 2 ingangen en 2 analoge uitgangen 0-10V, de 2 
uitgangen kunnen gebruikt worden voor de bediening van een dimmer of 
ballast met ingang 0-10V voor het beheer van lichtbronnen. Afmetingen 
53x90x58mm (3 DIN-modules). Het is niet mogelijk het art.20046708 
(inbouw-temperatuursensor) aan te sluiten.

SimpleHome-module 1 gedimde uitgang 300W 
SimpleHome dimmer module voor de regeling van halogeenlampen, 
compact fluo (CFL), dimbare LED’s en elektronische transformatoren. 
Vermogen 300W. 1 ingang voor aansluiting voor een drukknop. Dimfunctie 
met een enkele of dubbele drukknop, functie voor aanwezigheidscontrole 
met energiebesparing, die de lichtintensiteit verminderd als er geen 
beweging gedetecteerd wordt. Afmetingen: 35x90x58mm (2 DIN modules). 
Max. opgenomen vermogen:25mA.

Interface module voor DALI en protocollen
Module die toelaat om van op de SimpleHome BUS te communiceren met 
de DALI BUS of de DMX BUS. De interface wordt gebruikt om opdrachten 
te versturen voor het in- of uitschakelen van groepen lampen verbonden 
met het systeem. De status van de lamp kan eveneens worden ontvangen en 
worden weergegeven op supervisors zoals Planux Manager of MiniTouch. De 
module kan tot 64 individuele lampen bedienen, of 16 RGB kringen op zowel 
de DALI of de DMX bus. Afmetingen: 3 DIN modules. Verbruik: 50 mA. De 
modules aangesloten op de DALI of DMX BUS kunnen niet geprogrammeerd 
of gevoed worden via de interface.



20004100

20003001W

20003001

20046707

20046708

20046709

KLIMAATREGELING

Nauwkeurige thermostaatsensor in RJ45-adapter
Sensor voor interne temperatuurmeting, meetbereik 5 tot 30°C. Kan 
direct worden aangesloten op de SimpleHome-BUS voor het beheer 
van de klimaatregeling. Meet- en regelnauwkeurigheid 0,1°C. Kan in 
elke inbouwdoos worden geïnstalleerd via een keystone-adapter. Max. 
opgenomen vermogen: 5mA.

MiniTouch 3,5, uitvoering thermostaat All White
MiniTouch 3,5” met thermostaatfunctie. Aan te sluiten op de SimpleHome-
bus. Hiermee kunnen alle klimaatzones van het systeem (sensoren, 
thermostaten, MiniTouch) worden bediend, gecontroleerd en ingepland. 
Geïntegreerde temperatuursensor, 1 relaisuitgang met wisselcontact, 
3 transistoruitgangen voor de bediening van 3 ventilatorsnelheden. De 
achtergrondverlichting toont de status van de klimaatzones of geeft een 
continue verlichting met een regelbare kleur. Kan worden geïnstalleerd in 
een inbouwdoos van 3 modules. Max. opgenomen vermogen 2W. Kleur wit.

MiniTouch 3,5, uitvoering thermostaat
MiniTouch 3,5’’ met thermostaat-functie. Aan te sluiten op de SimpleHome-
BUS. Ingebouwde temperatuursensor, 1 uitgang met relais met wisselcontact, 
3 transistoruitgangen voor de bediening van de 3 ventilatorsnelheden. De 
Magic Light Indicator toont de status van de thermostaat of kan continue 
verlicht zijn met een kleur. De MiniTouch wordt ingebouwd in een inbouwdoos 
3 modulen, Comelit artikelnummer: 4517.

SimpleHome-inbouwmodule 2 analoge ingangen 0-10v (2i)
SimpleHome-module met 2 analoge ingangen standaard 0-10V, beperkte 
afmetingen zodat de module in standaard inbouwdozen past, in combinatie 
met de temperatuursensor kan hij een digitale uitgang van een willekeurige 
busmodule besturen, voor regeling van een zoneventiel. Afmetingen 
41x29x9mm.

Module SimpleHome temperatuursensor 0-10v 
Module SimpleHome temperatuursensor met uitgang 0-10V voor 
inbouw, meetbereik van 5 tot 30°C. Kan uitsluitend worden aangesloten 
op SimpleHome-module met 2 analoge ingangen (art. 20046707) voor 
beheer van klimaatregeling. Meetnauwkeurigheid van 0,1°C, afmetingen 
25x38x11mm. Maximale afstand tussen de temperatuursensor en module 
met 2 analoge ingangen (art. 20046707): 15m (met afgeschermde kabel).

SimpleHome-inbouwmodule thermostaat LCD 
Thermostaatmodule met ingebouwde temperatuursensor en LCD voor 
weergave en regeling van de omgevingstemperatuur, voorzien van zomer/
winter/off-schakelaar en ingang voor omschakeling tussen dag/nacht-
modus, kan gebruikt worden voor het besturen van een elektromagnetische 
klep/verwarmingsketel via het ingebouwde relais of via een willekeurige 
digitale uitgang of vermogensuitgang van de SimpleHome-modules. 
Afmetingen: 3 modules voor standaard inbouwdozen, geleverd met adapters. 
In stand-by 20mA.
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MODULES

20046821

20004604

MODULES

SimpleHome-module voor energiebeheer DIN (TA) 
SimpleHome-module voor aansluiting op de BUS, bestemd voor meting 
van het elektrische vermogen dat opgenomen of geproduceerd wordt 
in een eenfasesysteem van 230 V. Gebruik voor driefasesystemen één 
module 20046821 voor elke fase. Mogelijkheid voor programmering van 
uitschakeling van 8 gebruikers die zijn aangesloten op SimpleHome-
modules na het overschrijden van een vooraf bepaalde vermogensdrempel. 
In combinatie met compatibele bedieningsunits kunnen grafieken en 
tabellen van verbruiks- of productiegegevens worden gevisualiseerd. Max. 
meetbaar vermogen: 10 KW. Geleverd met een externe TA (binnendiameter 
12 mm). Afmetingen 36x90x58mm (2 DIN-modules). Opgenomen vermogen 
max. 35 mA.

Tellermodule, impulsteller 
Interface op SimpleHome BUS, 3 impuls ingangen voor verbinding met 
tellers met pulsuitgangen (bv. water, gas, calorieën) die in combinatie met 
een bedieningsunit (bv. Minitouch of Planux Manager) grafische weergave 
van het verbruik in de vorm van grafieken of tabellen mogelijk maakt. 
Geschikt voor inbouw of montage op DIN-rail. Afmetingen 42x42x18mm (1 
DIN-module).
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20022101

20022611

20022620

21047335

MODULES

Voeding voor SimpleHome type 24VDC 2A op DIN
Voeding voor SimpleHome-systeem, kan parallel geschakeld worden, 
beveiligd, 24Vdc 2A, voorziet de modules van het BUS SimpleHome-systeem 
van stroom. Kan max. 2A leveren en bij een groter stroomverbruik kunnen op 
verschillende plaatsen in het systeem meerdere voedingen op BUS worden 
aangesloten, beschikt over een relaisuitgangscontact om een storing te 
signaleren, afmetingen 71x90x58mm (4 DIN-modules).

Interface voor programmering SimpleHome/ RS232
Interface tussen de SimpleHome-BUS en PC met seriële poort RS232. Maakt 
het mogelijk de installatie te configureren met de SimpleProg-software 
(meegeleverd) of de aansluiting van een touchscreen-bedieningsscherm. Op 
dezelfde BUS kunnen tegelijkertijd meerdere interfaces worden aangesloten, 
afmetingen: 41x30x9mm.

Scheidingsmodule SimpleHome-bus 
Scheidingsmodule SimpleHome-BUS. Voor het isoleren van de BUS 
op installaties met meer dan 40 modules. Direct aan te sluiten op de 
SimpleHome-BUS om groepen van max. 40 modules te creëren.

Multifunctionele telefonie module GSM alarmmelder SMS-berichten
Alarmmelder voor GSM voor het verzenden van alarmmeldingen en 
de ontvangst van opdrachten via SMS, werking als accessoire op de 
automatiseringsbus SimpleHome waar 40 programmeerbare SMS-
berichten kunnen worden verzonden en 40 opdrachten via SMS kunnen 
worden ontvangen, en als stand-alone schakelapparaat 4 programmeerbare 
ingangen en 2 programmeerbare uitgangen waarvan er één ook als 
hekopener kan worden gebruikt (CLIP-functie) en de ander als bediening van 
de ketel met de mogelijkheid een temperatuurvoeler in te bouwen, ten slotte 
kan het apparaat als mini-alarmcentrale met 2 ingangen + twee 24 uur of 4 
alarmeerbare ingangen worden gebruikt, voeding 12Vdc, afmetingen 160 x 
90 x 58mm (4 DIN-modulen).
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MODULES

30009004

30009006

30009009

30009091

30009092

30009101

ALARMEN

Aardgasdetector (methaan)
Aardgasdetector (methaan), referentienorm voor detectie van brandbare 
gassen GB15322-2003, houder van wit ABS, gasconcentratie 8% LEL 
(4000 ppm), stabiliteit en herhaalbaarheid + of - 3 LEL, voeding 12 V DC, 
verbruik 60 mA in stand-by en 100 mA in alarmtoestand, uitgangsrelais C/
NC/NO, zoemer 75 dB op 1 meter, bedrijfstemperatuur van -10 tot + 55°C, 
afmetingen 115 x 51 mm diameter.

Koolmonoxidedetector
Koolmonoxidedetector, referentienorm voor detectie van brandbare gassen 
GB15322-2003, houder van wit ABS, gasconcentratie 150 ppm, afwijking 
gasconcentratie + of - 80 ppm, voeding 12 V DC, verbruik 110 mA in stand-
by en 150 mA in alarmtoestand, uitgangsrelais NC/NO te selecteren met 
jumper, zoemer 85 dB op 1 meter, bedrijfstemperatuur van -10 tot + 55°C, 
afmetingen 70 x 115 x 44 mm.

Overstromingsdetector
Overstromingsdetector, behuizing wit ABS, voeding 12 V DC, verbruik 20 mA 
in alarmtoestand, 15 mA in stand-by, lengte externe kabeluiteinden max. 35 
mm, relaisuitgang selecteerbaar NC/NO, mogelijkheid tot aansluiting van 8 
externe detectoren op een afstand van maximaal 100 meter, afmetingen 60 
x 90 x 25 mm.

Elektromagnetische gasklep 3/4” voor huishoudelijk gebruik
Elektromagnetische gasklep 3/4” voor huishoudelijk gebruik, maximumdruk 
50Kpa/7 PSI, bestand tegen explosies Exmb T4, activeringsspanning van 9 
tot 12 V DC, activering via puls of handmatig, activeringstijd minder dan 1 
seconde, handmatige reset, lengte kabel 0,4 meter, houder van messing 
en kunststof, afdichting van NBRrubber, bedrijfstemperatuur van -10 tot 
+ 50 °C.

Elektromagnetische gasklep 1/2’’ voor huishoudelijk gebruik
Elektromagnetische gasklep 1/2” voor huishoudelijk gebruik, maximumdruk 
50Kpa/7 PSI, bestand tegen explosies Exmb T4, activeringsspanning van 9 
tot 12 V DC, activering via puls of handmatig, activeringstijd minder dan 1 
seconde, handmatige reset, lengte kabel 0,4 meter, houder van messing 
en kunststof, afdichting van NBRrubber, bedrijfstemperatuur van -10 tot 
+ 50 °C. 

Naderingsdetector
Naderingsdetector, ideaal voor detectie van personen die in de buurt van 
veiligheidsapparatuur of -installaties komen, dekkingsafstand instelbaar 
van 0,3 tot 8 meter, detectiehoek 110°, afstand tussen detectoren minimaal 
0,5 meter, opwarmtijd 2 minuten, reactietijd 1 seconde, voeding van 9 tot 
16 V DC, stroomverbruik 4,5 mA in stand-by en 23 mA in alarmtoestand, 
bedrijfstemperatuur van -15 tot + 60°C, afmetingen (B x H x D) 55 x 105 x 
26 mm.
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30099002

30099003

ALARMEN 

Foto-elektrische rookdetector, plafondmontage
Foto-elektrische rookdetector voor plafondmontage, detectiebereik 20 m2, 
voeding 12 V DC, verbruik in stand-by 300 microA, in alarmtoestand 30 mA, 
droog contact type NO/NC, afmetingen (B x H x D) 115x115x50 mm.

Temperatuursensor, plafondmontage
Temperatuursensor voor plafondmontage, responstemperatuur 70°C 
(5%), voeding 12 V DC, droog contact type NO/NC, afmetingen (B x H x D) 
115x115x50 mm.
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ACCESSOIRES

20002101

20022617

20061104

SK9050B/A

SK9050G/A

SK9050GB/A

SK9050GG/A

SK9050GO/A

SK9050GR/A

SK9050GY/A

SK9050O/A

SK9050R/A

SK9050Y/A

Bus-kabel simplehome 3 draden, 2x1 mm2 +1x0,5 mm2 afgescherm
Voor aansluiting van de modules met de 3-draads BUS kabel van het 
SimpleHome-systeem. 2 geleiders van 1 mm² voor de voeding en 1 geleider 
van 0,5 mm2 voor de communicatiebus. Afscherming in aluminium. Rol van 
100 m.

Adapter USB/RS232
USB/RS232-adapter om een RS232-poort te gebruiken voor het 
programmeren van het SimpleHome-  systeem, ook voor pc zonder seriële 
poort, vereist een pc met minimaal één vrije USB-poort waarop de adapter 
kan worden aangesloten.

Informatieplaatje voor woningen
Extern informatieplaatje voor woningen. Stijlvol plexiglas plaatje van 
15x10 cm voor buiten, voorgeboord en compleet met 4 schroeven en 
afstandhouders.

SimpleKey sleutel, blauw
SimpleKey sleutel, blauw.

SimpleKey sleutel, groen
SimpleKey sleutel, groen.

SimpleKey sleutel grijs/blauw
SimpleKey sleutel grijs/blauw.

SimpleKey sleutel grijs/groen 
SimpleKey sleutel grijs/groen.

SimpleKey sleutel grijs/oranje
SimpleKey sleutel grijs/oranje

SimpleKey sleutel grijs/rood
SimpleKey sleutel grijs/rood.

SimpleKey sleutel grijs/geel
SimpleKey sleutel grijs/geel.

SimpleKey sleutel oranje
SimpleKey sleutel oranje.

SimpleKey sleutel rood
SimpleKey sleutel rood.

SimpleKey sleutel geel 
SimpleKey sleutel geel.
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PLANUX 
MANAGER KIT KIT
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KIT

Bespaar tijd en moeite bij de installatie! Alle onderdelen zijn voorgeprogrammeerd, zodat het voldoende 
is om het apparaat aan te sluiten, zonder verdere programmering. Uitbreidbare kits! Kunnen gebruikt 
worden als basis voor meer complexe installaties.

ALLE SIMPLEHOME-TECHNOLOGIE IN ÉÉN KIT

Inhoud van de kit: 

20001001K
20001001K SimpleHome Kit met Planux Manager en iKall

1 bedieningsscherm
20034801W

1 muurplaat 
6214KC

1 front 
20002201B

1 deurstation 
4878KC

1 voedingseenheid 
1207

1 inbouwdoos 
6117

1 interface 
20022611

1 module 
20046604

1 temperatuursensor 
20004100

1 voedingseenheid 
20022101

1 module 
20046821

20001001K

KIT PLANUX MANAGER

Planux Manager Kit, video-deurintercomsysteem, klimaatregeling 
en energiebeheer SimpleHome Kit met Planux Manager en deurstation 
IKALL. Inhoud van de kit: 1 Planux Manager 20034801W, 1 muurplaat 6214KC, 
1 front 20002201B, 1 deurstation kit iKall art.4878KC, 1 voedingseenheid 1207, 1 
inbouwdoos art.6117, 1 module 5 ingangen 4 uitgangen relais 16A art.20046604, 
1 temperatuursensor voor intern gebruik 20004100, 1 voedingseenheid 
SimpleHome art.20022101, 1 module energiebeheer en verbruik art.20046821, 1 
programmeringsinterface 20022611. De modules zijn reeds voorgeprogrammeerd 
voor een bepaalde toepassing.



MINITOUCH KIT

C
om

el
it

IH
ui

sa
ut

om
at

is
er

in
g



KIT   |    55

KIT

20001012B

20001012W

MINITOUCH KIT

MiniTouch Kit Absolute Black, verlichting, klimaatregeling en 
energiebeheer 
Huisautomatiseringskit met MiniTouch-bedieningsscherm, bestaande uit: 
1 MiniTouch bedieningsunit 3,5” zwart art.20034607, 1 temperatuursensor 
voor binnen 20004100, 1 schakelende voeding art.20022101, 1 module voor 
energiebeheer en verbruik art.20046821, 1 module 5 ingangen 4 uitgangen 16A 
art.20046604, 1 module 9 ingangen 8 uitgangen 16A art.20046606, 4 modules 
5 digitale ingangen voor inbouwart.20046501, 1 programmeringsinterface 
20022611. De modules zijn niet voorgeprogrammeerd.

MiniTouch Kit All White, verlichting, klimaatregeling en 
energiebeheer  
Huisautomatiseringskit met MiniTouch-bedieningsscherm, bestaande uit: 
1 MiniTouch bedieningsunit 3,5” wit art.20034607W, 1 temperatuursensor 
voor binnen 20004100, 1 schakelende voeding art.20022101, 1 module voor 
energiebeheer en verbruik art.20046821, 1 module 5 ingangen 4 uitgangen 16A 
art.20046604, 1 module 9 ingangen 8 uitgangen 16A art.20046606, 4 modules 
5 digitale ingangen voor inbouwart.20046501, 1 programmeringsinterface 
20022611. De modules zijn niet voorgeprogrammeerd.

Inhoud van de kit:  

20001012B - 20001012W
Kit MiniTouch

1 bedieningsscherm 
20034607
20034607W

1 temperatuursensor 
20004100

1 voedingseenheid 
20022101

1 energiebeheermodule 
20046821

1 module 5 ingangen 4 uitgangen  
20046604

1 module 9 ingangen 8 uitgangen
20046606

4 modules 5 ingangen 
20046501

1 interface 
20022611



COMELIT ‘SIMPLE HOME’

Comelit heeft op het hoofdkantoor een heus ‘simple 

home’ nagebouwd, zodat u de eigenschappen 

en mogelijkheden van onze exclusieve 

huisautomatiseringsoplossingen nog concreter en 

directer kunt ervaren. Dit huisautomatiseringshuis van 

Comelit beschikt over ruimten en situaties die volledig 

overeenkomen met een echte woning (kamers, 

tuin, serviceruimtes enz.), zodat u de verschillende 

apparaten in actie kunt zien, de functionaliteiten zelf 

kunt aanraken en kunt ervaren hoe deze met elkaar 

geïntegreerd worden. ‘Simple home’ van Comelit is 

niet alleen interessant voor professionals (architecten 

en installateurs), maar ook voor de eventuele 

eindgebruikers van de huisautomatiseringssystemen. 

INNOVATIE DIE U ZELF KUNT AANRAKEN.C
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TRAINING
De Comelit Training School is een project gewijd 

aan opleiding en bijscholing, dat door Comelit is 

ontwikkeld voor de verdere ontwikkeling van de 

professionele sector in de elektrische installatie.

INHOUD

Installateurs, architecten, ontwerpers en 

professionals in de elektrotechniek.

DOELGROEP

Het opleidingsaanbod van de Comelit Training School 

bevat cursussen, workshops en andere activiteiten 

waarin theoretische inhoud wordt gecombineerd met 

de praktische toepassing van de opgedane kennis. 

Hiervoor zijn de volgende doelstellingen bepaald:

  specialisatie op het gebied van huisautomatisering, 

video-deurintercom, inbraakbeveiliging en 

camerabewaking

  verbeteren van de bestaande kennis van de 

Comelit-systemen en de toepassingen en 

zelfstandige uitvoering van ontwerp en installatie

  informatie over de modernste 

installatieoplossingen waarmee het 

energieverbruik kan worden gereduceerd en 

toegevoegde waarde voor huizen en gebouwen 

wordt gegenereerd

  commerciële gespreksvaardigheden verbeteren, 

voor een optimale relatie met de klant

AANBOD

De opleidingsactiviteiten zijn onderverdeeld 

in basiscursussen en vervolgcursussen. De 

basiscursussen gaan voornamelijk over theoretische 

aspecten en de presentatie van producten/systemen 

van Comelit. De cursussen voor gevorderden zijn 

daarentegen gericht op praktische installatie-/

programmeringstoepassingen en oefeningen voor het 

opsporen en verhelpen van storingen. De cursussen 

voor gevorderden hebben een langere duur.

OPBOUW VAN DE CURSUSSEN



CERTIFICERINGEN

De ontwikkeling van de Comelit productie door de 

jaren heen komt voort uit passie, volharding, kennis 

maar vooral uit de wil hoogstaande kwaliteit te 

leveren. Door de keuze voor kwaliteit heeft Comelit 

een belangrijke plaats veroverd op wereldniveau in 

haar sector en is intensief gegroeid. De aandacht die 

aan de kwaliteit wordt geschonken wordt bevestigd 

door de verschillende belangrijke certificeringen 

die het bedrijfsproces en de componenten 

hebben behaald. Vanaf 1997 bevestigt het ISO 

9001 certificaat de juiste vastgestelde keuzes in 

het managementbesturingssysteem waaraan in 

2004 de milieu-aspecten werden toegevoegd. De 

ISO 14001 certificering toont aan dat duurzame 

ontwikkeling logisch in de bedrijfsprocedures is 

ingepast.
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De Comelit website is een complete informatiebron 
op een hoog technisch en commercieel niveau en 
staat geheel in dienst van de installateur, adviseur 
of opdrachtgever. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar 
beschikbaar met oplossingen en de mogelijkheid om 
assistentie en adviezen te ontvangen.

Het inspringen op de ontwikkelingen op de markt en 

de wensen van installateurs, het anticiperen op en 

interpreteren van de verwachtingen van de klanten: 

voor Comelit zijn deze factoren net zo belangrijk en 

strategisch als de technologische innovatie en de 

betrouwbaarheid van de producten. Daarom heeft het 

bedrijf een netwerk van diensten opgezet waarmee 

Comelit aantoont een partner te zijn voor vele 

oplossingen en situaties, die vaak verder gaan dan de 

standaard oplossingen van het eigen productaanbod.

WEB

Professionele telefonische ondersteuning om iedere 
mogelijke vraag te beantwoorden. 

Technische 
ondersteuning Ondersteuning voor installateurs bij keuringen, 

schouwen en assistentie bij het oplossen van iedere 
soort situatie. In Italië maar ook in alle vestigingen 
van Comelit over de wereld zijn gespecialiseerde 
medewerkers aanwezig die kennis leveren over de 
installaties en producten.

SATCO Technische ondersteuning 
ter plaatse 

Een afdeling geheel gericht op het bieden van 
klantgerichte oplossingen voor niet standaard 
installaties. Ontwikkeling van gebruiksklare ontwerpen 
voor speciale projecten met appartementen-, of 
winkelcomplexen en industriële gebouwen. 

SERVICES

www.comelitgroup.com
www.comelitvedo.com



COMELIT 
IN DE WERELD

United States 
of America

[  FR  ]

Comelit Group Belgium
Doornveld 170
1731 Zellik ( Asse)
Tel. +32  24115099
Fax +32  24115097
www.comelit.be - info@comelit.be

Comelit Group Spa - Niederlassung 
Deutschland
AM NORDPARK
Konrad-Zuse-Ring 12c  - 41179 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0) 2161 54959 0 - Fax: +49 (0) 2161 54959 10
www.comelit.de - info@comelit.de

[  BE  ] [  ES ]

[  DE ]

Comelit Group Spa
Via Don Arrigoni 5 
24020 Rovetta S. Lorenzo  
Bergamo Italy
Tel. +39 (0) 346 750011
Fax +39 (0) 346 71436
www.comelitgroup.com - info@comelit.it

[  IT  ] Comelit Group Spa
Sucursal en Espana
Calle Pintor Roig i Soler, 28
08916 -  Badalona (Barcelona)
Tel. +34 932 430 376
Fax +34 934 084 683
www.comelit.es - info@comelit.es

Comelit Immotec
18, rue Séjourné- 94000 CRETEIL CEDEX
Tél. +33 (0) 1 43 53 97 97
Fax +33 (0) 1 43 53 97 87
www.comelit.fr 
contact@comelit-immotec.fr
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Germany

Belgium

Greece

Republic of Singapore

France

Spain

Great Britain

United Arab Emirates

China

The NetherlandsIreland

[  NL  ]

[  IE  ]

[  GR  ]

[  CN  ]

[  SG  ]

[  AE  ]

Comelit Hellas - Telergo Security Ltd
Roumelis, 59
16451 Argiroupoli - Athens Greece
Tel. +30 210 99 68 605-6
Fax +30 210 99 45 560
www.comelit.gr - telergo@otenet.gr

Comelit Ireland
Ground Floor
14 Herbert Street - Dublin 2
Tel. +353 (0) 1 619 0204
Fax +353 (0) 1 619 0298
www.comelit.ie - info@comelit.ie

Comelit Nederland BV
Buitendijks 1-3356 LX Papendrecht
Tel. +31  786511201
Fax +31  786170955
www.comelit.nl - info@comelit.nl

Comelit (Shanghai)
Electronics Co.,Ltd
5 Floor No. 4 Building No.30,
Hongcao Road, Hi-Tech Park Caohejing,
Shanghai, China
Tel. +86-21-64519192/9737/3527
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Planux Manager Kit, video-deurintercomsysteem, klimaatregeling en energiebeheer

MiniTouch Kit Absolute Black, verlichting, klimaatregeling en energiebeheer 

MiniTouch Kit All White, verlichting, klimaatregeling en energiebeheer 

Bus-kabel SimpleHome 3 draden, 2x1 mm2 +1x0,5 mm2 afgeschermd

Front voor Planux Manager-monitor, Absolute Black

Front voor Planux Manager-monitor, All White

MiniTouch 3,5, uitvoering thermostaat

MiniTouch 3,5, uitvoering thermostaat, All White

10” Touchscreen glas - Simple Manager-software

Nauwkeurige thermostaatsensor in RJ45-adapter

Interface module voor DALI en DMX protocollen

Inbouw/DIN-module huisautom. 3 dig. ingangen met optocoupler

Inbouw/DIN-module huisautom. 1 vermogensuitg. met relais 16A

Inbouw/DIN-module huisautom. uitbreiding 2 relais van 10A

Tellermodule, impulsteller

SimpleHome-interface 2 halfgeleiderrelais 2A voor inbouw

Voeding voor SimpleHome type 24VDC 2A op DIN

Interface voor programmering SimpleHome/ RS232

Adapter USB/RS232

Scheidingsmodule SimpleHome-bus

MiniTouch 3,5’’ bedieningsscherm

MiniTouch 3,5’’ bedieningsscherm SimpleHome All White

Touchscreen Planux Manager 3,5’’. Absolute Black

Touchscreen Planux Manager 3,5’’ bedieningsscherm Lux Absolute Black

Touchscreen Planux Manager 3,5’’. All White

Touchscreen Planux Manager 3,5’’ bedieningsscherm lux All White

SimpleHome-inbouwmodule 5 digitale ingangen (5I)

SimpleHome-module 5 ingangen en 4 transistoruitgangen (5I4O)

Module SimpleHome 5 ingangen 4 uitgangen 16A op DIN (5I4O16A)

SimpleHome-module 9 ingangen 8 uitgangen 6A op DIN (9I8O6A)

SimpleHome-module 9 ingangen 8 uitgangen 16A op DIN (9I8O16A)

SimpleHome-inbouwmodule 2 analoge ingangen 0-10v (2I)

Module SimpleHome temperatuursensor 0-10V

SimpleHome-inbouwmodule thermostaat LCD
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SimpleHome-module met 2 analoge ingangen en 2 analoge uitgangen 

SimpleHome-module voor energiebeheer DIN (TA)

SimpleHome-module 1 gedimde uitgang 300W

SimpleHome-interface 2 relais 6A inbouw

Informatieplaatje voor woningen

Serial Bridge module met SD-kaart en webserver functie

Multifunctionele telefonie module GSM alarmmelder SMS-bericht

Aardgasdetector (methaan)

Koolmonoxidedetector

Overstromingsdetector

Elektromagnetische gasklep 3/4” voor huishoudelijk gebruik

Elektromagnetische gasklep 1/2’’ voor huishoudelijk gebruik

Naderingsdetector

Foto-elektrische rookdetector, plafondmontage

Temperatuursensor, plafondmontage

Voedingseenheid DIN rail (6 modulen) 12VDC, 2,5A.

Bureausteun met 8 aansluitklemmen voor Planux monitor

Inbouwdoos voor Planux monitor

Opbouwrand voor Planux monitor

Verhoogde opbouwrand voor Planux monitor

Simplebus color muurplaat voor Planux Memo / Planux Manger

Muurplaat kit simplebus voor Planux Memo / Planux Manger

SimpleKey sleutel, blauw

SimpleKey sleutel, groen

SimpleKey sleutel grijs/blauw

SimpleKey sleutel grijs/groen

SimpleKey sleutel grijs/oranje

SimpleKey sleutel grijs/rood

SimpleKey sleutel grijs/geel

SimpleKey sleutel oranje

SimpleKey sleutel rood

SimpleKey sleutel geel
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