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Gezien de constante ontwikkeling in domotica en bij Duotecno in het bijzonder, is een catalogus steeds van tijdelijke aard. 

We hopen u met dit overzichtelijk naslagwerk een idee te geven van de mogelijkheden van ons systeem en de verschillende 

producten in ons gamma. Onze R&D draait voortdurend op volle toeren voor ontwikkeling in zowel hard– en software, 

daarom is het niet onbelangrijk dat u bij deze catalogus ook onze uitgebreide website raadpleegt die altijd up to date is: 

www.duotecno.be. U kan zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief zo wordt u steeds persoonlijk op de hoogte gehouden.

Als fabrikant hebben we naast onze vele beursdeelnames ook maandelijks productvoorstellingen en opleidingen. Als u 

graag wordt uitgenodigd, neem dan zeker contact met ons op: info@duotecno.be. Na twee dagen opleiding kan u zelf het 

Duotecno systeem aansluiten en programmeren. Onze uitdaging bestaat erin het voor de installateur zo MAKKELIJK en zo 

SNEL mogelijk te maken om zijn installatie af te werken. Onze configuratiesoftware is dan ook gekend om zijn eenvoudige 

en makkelijke userinterface. De aanwezigheid van onze unieke “autobinding” maakt het mogelijk de configuratie op een 

heel SNELLE en FOUTLOZE manier uit te voeren. Bij Duotecno blijft - ondanks de vele mogelijkheden - de programmatie 

toch eenvoudig.

Indien u als installateur, architect of bouwfirma uw klant een duidelijk bee ld wilt geven wat domotica voor hen in het dage-

lijks leven als meerwaarde kan bieden, kunt u best samen een bezoek aan onze showroom brengen. Bij het binnenkomen 

in de Inspire Home valt de wandfoto van het woud meteen op. De indeling van het gebouw is tweedelig opgevat. Op het 

gelijkvloers vindt u de inkom, productie en de ontwikkeling van innovatieve technologie. Verder is er op de begane grond 

een transparante trainingsruimte waar U als installateur maandelijks een opleiding kan genieten. Het indrukwekkende 

surrealistische fotokunstwerk van Jean Van Cleemput is een ware ode aan het Lappersfortbos waarin het gebouw gele-

gen is. De symboliek van het bosthema in het gebouw laat zich raden en is niet zomaar een gratuit grapje. De aanblik van 

het interieur is open en transparant en nodigt uit tot verkenning. In de gang voorbij de werkplekken met glazen wanden in 

slanke frames, staat een ruwe boomstam met klimijzers.

 

In de strakke heldere omgeving van het gebouw vormt de boom een opvallend orgelpunt. Wie hier binnenkomt vergeet 

nooit meer dat hij er geweest is. De gladde witte artificiële afwerking en de ruwe bast, vormen een heerlijk visueel spek-

takel. Het lichtplan is ook tot in de puntjes uitgekiend: direct en indirect licht  alsook elegante lichtlijnen, zetten de toon en 

determineren de inwendige architectuur. De verlichtingsfabrikant Xillo was verantwoordelijk voor een extra dimensie, dit 

is maar 1 van de meer dan 10 actieve partners die van de inspire Home een  bruisende belevingsruimte gemaakt hebben. 

De partners zijn al vele jaren actief op een high-end niveau in de bouwsector en door deze partners samen te brengen in 

één project stijgt het gebouw naar een andere dimensie. Met de eigenschap “never seen before, never done before” gaf 

iedere partner gespecialiseerd in zijn eigen materie het beste van zich zelf met een pareltje als resultaat. Een bezoek aan 

de showroom van duotecno wordt onvergetelijk en zal u niet alleen verrassen op domotica vlak maar misschien zelfs voor 

uw volledig bouwproject. Tot gauw! 
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Waarom Duotecno? Er zijn drie pijlers die we hoog in het vaandel dragen. Uw klant of uzelf zal ondertussen waarschijnlijk 

door de bomen het bos niet meer zien. Er is de laatste jaren een wildgroei van allerlei nieuwe producten die het label “do-

motica” claimen.

Pijler 1: Stabiliteit en snelheid. Wat Duotecno echter uniek maakt is het gebruik van het razendsnelle en uiterst stabiele 

CAN-bus protocol via een universele databekabeling, waardoor alle uitgevoerde acties in realtime gebeuren. Geen zand-

lopers op het scherm, geen beperkingen in audio en video streaming en bijgevolg 200% klaar voor de toekomst en alle 

nieuwe ontwikkelingen. Dat is de domotica van Duotecno…

Pijler 2: Design, look and feel. “Het oog wil ook wat”. De producten zijn qua look en feel perfect op elkaar afgestemd. De 

klant kan één design door gans de woning creëren of afwisselen in hoogstaande materialen zoals Corian, hout, Glacobel 

glas, natuursteen of geanodiseerd aluminium.

Pijler 3: Service en flexibiliteit. Aangezien de installateur rechtstreeks contact heeft met Duotecno is de samenwerking 

veel nauwer en blijft hij sneller op de hoogte van de ontwikkelingen. Als installateur krijg je ook rechtstreekse telefoon-

nummers. Zo blijft een snelle service en flexibiliteit garant. Ook buiten de kantooruren.

Bij Duotecno kunnen zeer veel automatisatiefuncties gebundeld worden en vooral de koppeling naar audio en video is een 

sterke troef. Een bidirectionele koppeling naar meer dan 10 verschillende audiomerken en mogelijkheden tot personalisa-

tie: een applicatie met grondplan op maat van de klant. Wij kunnen al meer dan 10 jaar zeggen dat onze producten compa-

tibel blijven ook al zijn ze enkele jaren oud. Door de ervaring en interesse van het Duotecno team wordt er keer op keer na-

gedacht over nieuwe en betere producten. Verder heeft Duotecno door de jaren heen een zeer mooie reputatie opgebouwd.

Zie ook de vele referenties achteraan in deze cataloog.

De producten in deze catalogus zijn het resultaat van de goede samenwerking en communicatie met onze installateurs 

en onze buitenlandse distributeurs. Als dynamisch bedrijf evolueren we voortdurend en we bedanken u om dit samen 

met ons te doen. Zo kunnen we samen trendsetters blijven in domotica en onze klanten steeds de beste producten blijven 

aanbieden. 

Het Duotecno team
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Door de standaardafmetingen zijn de modules zeer gemak-

kelijk te monteren op DIN rail. Ze zijn het hart van uw installa-

tie. Door de automatische adressering bezitten ze de nodige 

flexibiliteit om aanpassingen en uitbreidingen in de toekomst 

te realiseren. Alle gangbare technieken in de woning kunnen 

met deze modules aangestuurd worden. 

Belangrijk is dat iedere module zijn eigen CPU heeft. Dit wil 

zeggen dat ons systeem niet afhankelijk is van een centrale 

of een computer. Aangezien iedere module beschikt over zijn 

eigen intelligentie kan men starten met een basis en zo later 

onbeperkt uitbreiden.
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DT00-24 

24 VAC voedingsmodule

Voeding voor het systeem dat op een 24 volt

wisselspanning werkt.

Breedte: 9 modules

DT04-03

3 kan. 10 A UP/DOWN module

Bedienen van 3 motoren voor rolluiken, gordijnen, zonnewering,…

Deze motoren werken op wisselspanning.

3 draden (nulgeleider, op en neer). Breedte: 9 modules

DT07-16

Inputmodule: 16 kan. NO/NC + 2 kan. temp.

16 ingangen voor drukknoppen en/of bewegingsmelders 

en 2 temperatuursensoren.

Breedte: 9 modules

DT03-06

6 kan. 10 A NO relaismodule

Aan- en uitschakelen van 6 stopcontacten en/of lichtkringen.

Breedte: 9 modules

DT05-06

6 kan. 500W dimmodule

Dimmen en schakelen van 6 lichtkringen tot 500W 

per kanaal, via fase aansnijding.

Breedte: 9 modules

DT05-03

3 kan. 1000W dimmodule

Dimmen en schakelen van 3 lichtkringen tot 1000W 

per kanaal, via fase aansnijding.

Breedte: 9 modules

DIN-RAIL MODULES

DT04-P3

3 kan. 10 A UP/DOWN module met polariteit

Bedienen van motoren voor rolluiken, gordijnen, zonnewering,…

Deze motoren werken op gelijkspanning.

2 draden. Breedte: 9 modules

DT02-06

6 kan. 0 / 10V - 1 / 10V dimmodule

Dimmen van 6 TL’s, led’s,… 

op 0-10V of 1-10V (te kiezen via jumper).

Breedte: 9 modules

DT05-06TE

6 kan. 500W dimmodule

Dimmen en schakelen van 6 lichtkringen tot 500W

per kanaal, via fase afsnijding.

Breedte: 9 modules

DT02-03

3 kan. 0 / 10V - 1 / 10V dimmodule + relais

Dimmen van 3 TL’s, led’s,… 

op 0-10V of 1-10V (te kiezen via jumper), en relais uitgang 

voor het volledig uitschakelen. Breedte: 9 modules
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DTTL-00

Twilight module

Intelligente schemerschakelaar die in zeven stappen de overgang van dag-

licht naar complete duisternis weergeeft. Deze module is perfect in combi-

natie met zonnewering, intelligente lichtsturing, maar vooral met de kleine 

bewegingsdetector van Duotecno. In de elektrische kast bevindt zich de intel-

ligente DIN rail module waarop men 8 extra ingangen heeft (voor drukknop-

pen of detectoren). Deze module wordt verbonden met de kleine sensormo-

dule buiten via een 8-aderige kabel. Deze module meet de lichtsterkte. Hierin 

zit niet alleen de schemerschakelaar maar ook een temperatuursensor zodanig dat men ook de buitentem-

peratuur meet. Deze temperatuur wordt vermeld op de touchscreen, tablet en smartphone. Deze sensor 

werkt samen met de Twilight module en dient aan de buitenzijde van de woning bevestigd te worden.
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DT0E-00

Busconverter RJ11 <> FTP

DIN rail module met FTP aansluiting onderaan 

en RJ-connectie voor de bus.

Breedte: 2 modules

DT13-ANA

8 kanaals analoge ingang module

Interface voor 8 temperatuursensoren.

Breedte: 5 modules

DT13-SW

Can-Switch

Can-Switch met 4 kanalen

Afmetingen: 185 x 190 x 51 mm

DT00-24SW

Can-Switch 2 kan. + voeding

Can-Switch met 2 kanalen inclusief geïntegreerde voeding.

Breedte: 9 modules

DT13-WLN 

Wellness module

Interface voor meting chloor en PH waarden.

Breedte: 5 modules

DT0E-0S

Drukknopinterface

Ingangsmodule voor 8 drukknoppen 

en 1 temperatuursensor.

Afmetingen: 50 x 50 x 18 mm

DT06-06

6 kan. led PWM dimmer

Dimmen van 6 led’s via Power Width Modulation techniek. 

Kan per uitgang 240W 10A @ 24VDc sturen, dus ideaal 

voor led strips. 120W 10A @ 12VDc. Breedte: 9 modules

DT13-DAL

Dali interface

Interface voor sturing van Dali verlichting.

Breedte: 5 modules

DT13-DMX

DMX interface

Interface voor sturing van DMX verlichting.

Breedte: 5 modules

DIN-RAIL MODULES

DTTL-00

Twilight module

Intelligente schemerschakelaar die in zeven stappen de overgang 

van daglicht naar complete duisternis weergeeft. Perfect in combi-

natie met zonnewering, intelligente lichtsturing. Breedte: 9 modules
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SMARTBOX+

Het budgetvriendelijke startpakket van Duotecno met uitbreidingsmogelijkheden.

Eenvoudig te installeren box met standaard 16 ingangen, 4 dimmers, 8 relais, 1 up/down en 2 temperatuursensoringangen. Voor 

de voeding van bewegingsdetectoren heeft de module een 12V DC uitgang. De module is voorzien van een TCP/IP netwerkin-

terface wat het mogelijk maakt om met 5 toestellen zoals smartphones en tablets met het systeem verbinding te maken. Deze 

module is uitermate geschikt om te gebruiken als basis domotica maar ook voor toepassingen in hotelkamers, appartementen, 

serviceflats, … Het is mogelijk om twee Smartboxen in cascade te plaatsen. De Smartbox+ kan verder uitgebreid worden met 

andere Duotecno producten door middel van het bijplaatsen van een voeding.

DT0B-01

Smartbox+

Makkelijk te installeren All-in-one module met 16 ingangen, 13 uitgangen, TCP/IP en CAN-bus connectie.

Breedte: 12 modules
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TOUCH BUTTON // METAL

DT0S-4Ag

aluminium

DT0S-4Ab

zwart aluminium

Deze design touch buttons, verkrijgbaar in dezelfde afwerkingen als de touchscreens, geven een elegante en uniforme look aan 

uw woning. Een zeer mooi alternatief voor de ruimtes waar u geen touchscreen voorziet maar toch een bediening wenst die past 

in uw interieur. De witte led’s, die ook dienst doen als discrete oriëntatieverlichting, zullen bij het aanraken van de knoppen vol-

ledig oplichten als respons. Dit Duotecno product zal zeker een extra ‘touch’ aan uw woning geven. Deze touch button kan ook 

gebruikt worden bij relaisschakelingen of teleruptoren omdat het vier NO contacten zijn, dit is dus ook bruikbaar als gewone 

schakelaar in een woning zonder domotica.

Tevens zijn er schakelaars in dezelfde uitvoering die rechtsreeks op de bus kunnen geplaatst worden. Indien u deze wenst te 

bestellen is dit met de bestelcode: DTBS - de kleurcode. Wanneer men kiest voor een schakelaar op bus is de touch button 

voorzien van RGB led’s waarbij u via de programmatie het kleur kan wijzigen. Standaard kiest men bv. wit, bij kort drukken ver-

andert dit in rood en bij lang drukken in blauw. U kan ook feedback programmeren, als u een lichtpunt activeert kan de led geel 

kleuren en indien uitgeschakeld terug wit worden. Deze kleuren zijn vrij te kiezen en heel eenvoudig zelf te programmeren met 

de configuratie software. In combinatie met de twilight module kan men bij avondval zelf de led’s automatisch laten oplichten in 

een % stand en gebruiken als oriëntatie verlichting. U leest het goed bij de vier RGB led’s kan u niet alleen de kleur vrij kiezen 

maar ze zijn ook dimbaar.

De schakelaars kunnen voorzien worden van een temperatuursensor waardoor ze de temperatuur in de ruimte registreren. 

Deze temperatuur is daarna af te lezen op de touchscreens of de applicatie voor smartphone en tablet.

DT0S-4Br

brons

DT0S-4ALw

wit gelakt aluminium
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TOUCH BUTTON // METAL

DT0S-4FF

smeedijzer

DT0S-4BG

geborsteld goud

DT0S-4CH

chroom

DT0S-4G

goud

Deze design touch buttons, verkrijgbaar in dezelfde afwerkingen als de touchscreens, geven een elegante en uniforme look aan 

uw woning. Een zeer mooi alternatief voor de ruimtes waar u geen touchscreen voorziet maar toch een bediening wenst die past 

in uw interieur. De witte led’s, die ook dienst doen als discrete oriëntatieverlichting, zullen bij het aanraken van de knoppen vol-

ledig oplichten als respons. Dit Duotecno product zal zeker een extra ‘touch’ aan uw woning geven. Deze touch button kan ook 

gebruikt worden bij relaisschakelingen of teleruptoren omdat het vier NO contacten zijn, dit is dus ook bruikbaar als gewone 

schakelaar in een woning zonder domotica.

Tevens zijn er schakelaars in dezelfde uitvoering die rechtsreeks op de bus kunnen geplaatst worden. Indien u deze wenst te 

bestellen is dit met de bestelcode: DTBS - de kleurcode. Wanneer men kiest voor een schakelaar op bus is de touch button 

voorzien van RGB led’s waarbij u via de programmatie het kleur kan wijzigen. Standaard kiest men bv. wit, bij kort drukken ver-

andert dit in rood en bij lang drukken in blauw. U kan ook feedback programmeren, als u een lichtpunt activeert kan de led geel 

kleuren en indien uitgeschakeld terug wit worden. Deze kleuren zijn vrij te kiezen en heel eenvoudig zelf te programmeren met 

de configuratie software. In combinatie met de twilight module kan men bij avondval zelf de led’s automatisch laten oplichten in 

een % stand en gebruiken als oriëntatie verlichting. U leest het goed bij de vier RGB led’s kan u niet alleen de kleur vrij kiezen 

maar ze zijn ook dimbaar.

De schakelaars kunnen voorzien worden van een temperatuursensor waardoor ze de temperatuur in de ruimte registreren. 

Deze temperatuur is daarna af te lezen op de touchscreens of de applicatie voor smartphone en tablet.
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TOUCH BUTTON // GLASS

DT0S-4Gg

goud glas

DT0S-4Gs

zilver glas

DT0S-4Gw

wit glas

DT0S-4Gb

zwart glas

Deze design touch buttons in Glacobel gehard glas, verkrijgbaar in dezelfde afwerkingen als de touchscreens, geven een ele-

gante en uniforme look aan uw woning. Een zeer mooi alternatief voor de ruimtes waar u geen touchscreen voorziet maar toch 

een bediening wenst die past in uw interieur. De witte led’s, die ook dienst doen als discrete oriëntatieverlichting, zullen bij het 

aanraken van de knoppen volledig oplichten als respons. Dit Duotecno product zal zeker een extra ‘touch’ aan uw woning geven. 

Deze touch button kan ook gebruikt worden bij relaisschakelingen of teleruptoren omdat het vier NO contacten zijn, dit is dus 

ook bruikbaar als gewone schakelaar in een woning zonder domotica.

Tevens zijn er schakelaars in dezelfde uitvoering die rechtsreeks op de bus kunnen geplaatst worden. Indien u deze wenst te 

bestellen is dit met de bestelcode: DTBS - de kleurcode. Wanneer men kiest voor een schakelaar op bus is de touch button 

voorzien van RGB led’s waarbij u via de programmatie het kleur kan wijzigen. Standaard kiest men bv. wit, bij kort drukken ver-

andert dit in rood en bij lang drukken in blauw. U kan ook feedback programmeren, als u een lichtpunt activeert kan de led geel 

kleuren en indien uitgeschakeld terug wit worden. Deze kleuren zijn vrij te kiezen en heel eenvoudig zelf te programmeren met 

de configuratie software. In combinatie met de twilight module kan men bij avondval zelf de led’s automatisch laten oplichten in 

een % stand en gebruiken als oriëntatie verlichting. U leest het goed bij de vier RGB led’s kan u niet alleen de kleur vrij kiezen 

maar ze zijn ook dimbaar.

De schakelaars kunnen voorzien worden van een temperatuursensor waardoor ze de temperatuur in de ruimte registreren. 

Deze temperatuur is daarna af te lezen op de touchscreens of de applicatie voor smartphone en tablet.
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TOUCH BUTTON // CORIAN

Deze design touch buttons in echt Corian, verkrijgbaar in dezelfde afwerkingen als de touchscreens, geven een elegante en uni-

forme look aan uw woning. Een zeer mooi alternatief voor de ruimtes waar u geen touchscreen voorziet maar toch een bediening 

wenst die past in uw interieur. De witte led’s, die ook dienst doen als discrete oriëntatieverlichting, zullen bij het aanraken van 

de knoppen volledig oplichten als respons. Dit Duotecno product zal zeker een extra ‘touch’ aan uw woning geven. Deze touch 

button kan ook gebruikt worden bij relaisschakelingen of teleruptoren omdat het vier NO contacten zijn, dit is dus ook bruikbaar 

als gewone schakelaar in een woning zonder domotica.

Tevens zijn er schakelaars in dezelfde uitvoering die rechtsreeks op de bus kunnen geplaatst worden. Indien u deze wenst te 

bestellen is dit met de bestelcode: DTBS - de kleurcode. Wanneer men kiest voor een schakelaar op bus is de touch button 

voorzien van RGB led’s waarbij u via de programmatie het kleur kan wijzigen. Standaard kiest men bv. wit, bij kort drukken ver-

andert dit in rood en bij lang drukken in blauw. U kan ook feedback programmeren, als u een lichtpunt activeert kan de led geel 

kleuren en indien uitgeschakeld terug wit worden. Deze kleuren zijn vrij te kiezen en heel eenvoudig zelf te programmeren met 

de configuratie software. In combinatie met de twilight module kan men bij avondval zelf de led’s automatisch laten oplichten in 

een % stand en gebruiken als oriëntatie verlichting. U leest het goed bij de vier RGB led’s kan u niet alleen de kleur vrij kiezen 

maar ze zijn ook dimbaar.

De schakelaars kunnen voorzien worden van een temperatuursensor waardoor ze de temperatuur in de ruimte registreren. 

Deze temperatuur is daarna af te lezen op de touchscreens of de applicatie voor smartphone en tablet.

DT0S-4Cw         

Corian

DT0S-4CCAw   

Corian Carrea

DT0S-4CLIw     

Corian Linea

DT0S-4CORw   

Corian Organica

DT0S-4CROw   

Corian Ronda

DT0S-4CCLw   

Corian Clauda
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TOUCH BUTTON // STONE

Deze design touch buttons in echte natuursteen, verkrijgbaar in dezelfde afwerkingen als de touchscreens, geven een elegante 

en uniforme look aan uw woning. Een zeer mooi alternatief voor de ruimtes waar u geen touchscreen voorziet maar toch een 

bediening wenst die past in uw interieur. De witte led’s, die ook dienst doen als discrete oriëntatieverlichting, zullen bij het aan-

raken van de knoppen volledig oplichten als respons. Dit Duotecno product zal zeker een extra ‘touch’ aan uw woning geven. 

Deze touch button kan ook gebruikt worden bij relaisschakelingen of teleruptoren omdat het vier NO contacten zijn, dit is dus 

ook bruikbaar als gewone schakelaar in een woning zonder domotica.

Tevens zijn er schakelaars in dezelfde uitvoering die rechtsreeks op de bus kunnen geplaatst worden. Indien u deze wenst te 

bestellen is dit met de bestelcode: DTBS - de kleurcode. Wanneer men kiest voor een schakelaar op bus is de touch button 

voorzien van RGB led’s waarbij u via de programmatie het kleur kan wijzigen. Standaard kiest men bv. wit, bij kort drukken ver-

andert dit in rood en bij lang drukken in blauw. U kan ook feedback programmeren, als u een lichtpunt activeert kan de led geel 

kleuren en indien uitgeschakeld terug wit worden. Deze kleuren zijn vrij te kiezen en heel eenvoudig zelf te programmeren met 

de configuratie software. In combinatie met de twilight module kan men bij avondval zelf de led’s automatisch laten oplichten in 

een % stand en gebruiken als oriëntatie verlichting. U leest het goed bij de vier RGB led’s kan u niet alleen de kleur vrij kiezen 

maar ze zijn ook dimbaar.

De schakelaars kunnen voorzien worden van een temperatuursensor waardoor ze de temperatuur in de ruimte registreren. 

Deze temperatuur is daarna af te lezen op de touchscreens of de applicatie voor smartphone en tablet.

DT0S-4SCB

Carrara Bianco 

Marble

DT0S-4SBB

Belgian Blue

DT0S-4SFW

French White

DT0S-4SCG

Ceppo Di Gres Limestone

DT0S-4SEM

Emperador 

Marron Marble

DT0S-4SC

Calacatta Marble

DT0S-4SEG

Emperador Grey 

Marble

DT0S-4SOS

Oak Grey Marble
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TOUCH BUTTON // WOOD

Deze design touch buttons in echt massief hout, verkrijgbaar in dezelfde afwerkingen als de touchscreens, geven een elegante 

en uniforme look aan uw woning. Een zeer mooi alternatief voor de ruimtes waar u geen touchscreen voorziet maar toch een 

bediening wenst die past in uw interieur. De witte led’s, die ook dienst doen als discrete oriëntatieverlichting, zullen bij het aan-

raken van de knoppen volledig oplichten als respons. Dit Duotecno product zal zeker een extra ‘touch’ aan uw woning geven. 

Deze touch button kan ook gebruikt worden bij relaisschakelingen of teleruptoren omdat het vier NO contacten zijn, dit is dus 

ook bruikbaar als gewone schakelaar in een woning zonder domotica.

Tevens zijn er schakelaars in dezelfde uitvoering die rechtsreeks op de bus kunnen geplaatst worden. Indien u deze wenst te 

bestellen is dit met de bestelcode: DTBS - de kleurcode. Wanneer men kiest voor een schakelaar op bus is de touch button 

voorzien van RGB led’s waarbij u via de programmatie het kleur kan wijzigen. Standaard kiest men bv. wit, bij kort drukken ver-

andert dit in rood en bij lang drukken in blauw. U kan ook feedback programmeren, als u een lichtpunt activeert kan de led geel 

kleuren en indien uitgeschakeld terug wit worden. Deze kleuren zijn vrij te kiezen en heel eenvoudig zelf te programmeren met 

de configuratie software. In combinatie met de twilight module kan men bij avondval zelf de led’s automatisch laten oplichten in 

een % stand en gebruiken als oriëntatie verlichting. U leest het goed bij de vier RGB led’s kan u niet alleen de kleur vrij kiezen 

maar ze zijn ook dimbaar.

De schakelaars kunnen voorzien worden van een temperatuursensor waardoor ze de temperatuur in de ruimte registreren. 

Deze temperatuur is daarna af te lezen op de touchscreens of de applicatie voor smartphone en tablet.

DT0S-4WOPN

Oak Pura Natura

DT0S-4WOCW

Cotton White

DT0S-4WAF

Afrormosia

DT0S-4WOD

Oak Dark
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TOUCH BUTTON // INVISIBLE

De “Invisible” schakelaar is een gemakkelijk te installeren schakelaar die voldoet aan de hoogste standaarden en die voor elk 

oppervlak gebruikt kan worden. Zijn inbouw armatuur maakt het mogelijk om een in-wall schakelaar te creëren die elegant, 

stijlvol en nauwelijks zichtbaar is. Er zijn 4 aanraakzones met kleuren LED feedback (op bus) of witte LED feedback (12V DC).
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TOUCH BUTTON // INBOUWSYSTEMEN

Voor de touch buttons van Duotecno wordt de universele inbouwdoos met schroefjes gebruikt. Het mooie is dat dezelfde in-

bouwdoos kan gebruikt worden voor alle afwerkingen. Men kan zowel de 4-voudige als de Oled touch button in dezelfde in-

bouwdoos plaatsen. Dit heeft als grote voordeel dat u na de bekabeling nog de afwerking en het type touch button kan bepalen 

naargelang de afwerking van de muur en het comfort dat u nodig heeft in de ruimte.

buskabel FTP cat5

buskabel FTP cat5

Universele inbouwdoos 

voorzien van verticale 

vijsjes voor montage
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SMARTTOUCH
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DT1C-4Ag

alu

DT1C-4Gs

zilver glas 

DT1C-4Gb

zwart glas

DT1C-4Ab

zwart alu

 DT1C-4Gw

wit glas

DT1C-4ALw

wit gelakt alu 

DT1C-4Br

brons

DT1C-4Cw 

Corian wit 

SMARTTOUCH

Het mooie aan de Smarttouch van Duotecno is dat u met een beperkte oppervlakte en een strak design 48 functies kan be-

dienen. In de standby modus reageert deze als een gewone schakelaar met 4 functionaliteiten telkens met een mogelijkheid 

tot kort en lang drukken. Wanneer u op de middelste button drukt wordt het scherm geactiveerd. Daar heeft u de keuze uit 

3 mogelijkheden: temperatuur, audio en moods. In het submenu ‘temperatuur’ ziet u het aantal graden in de ruimte en kan u 

vier verschillende regimes selecteren. Wanneer u een regime geselecteerd heeft is het mogelijk om dit nog afzonderlijk in te 

stellen. Bij het submenu ‘audio’ kan u kiezen uit verschillende muziekbronnen en kan het volume geregeld worden. Met het 

submenu ‘moods’ kunnen er 20 verschillende sferen geactiveerd of uitgeschakeld worden.

Verkrijgbaar in volgende versies:
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ROOM-E
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ROOM-E

Deze intelligente schakelaar is uitermate geschikt voor publieke ruimtes zoals multifunctionele appartementen, B&B, hotel-

kamers, … De Room-E geeft via de display direct aan hoe u deze schakelaar kan gebruiken zonder één handleiding te lezen. 

U kan twee buttons vrij programmeren voor functies zoals verlichting, rolluiken, gordijnen, sferen,… De andere twee buttons 

van de Room-E dienen om de verwarming en/of koeling te bedienen. De kleurenfeedback laat toe dat u in één oogopslag ziet in 

welke toestand de hvac actief is.

DT1E-4Ag

Room-E
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STOPCONTACTEN

Verkrijgbaar in volgende versies: enkel-, twee- en drievoudig

45 mm serie 

(Niko)

DTSCN-1Gw

wit glas

DTSCN-1Br

brons

DTSCN-1Ag

alu

DTSCN-1Cw

Corian wit 

DTSCN-1AL

wit gelakt alu

DTSCN-1Ab

zwart alu

DTSCN-1Gs

zilver glas

DTSCN-1Gb

zwart glas

55 mm serie

(Berker, Jung, Legrand, Gira, Hager, Merten)
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De touchscreens van Duotecno kunnen volledig naar wens aangepast worden. Zo 

is het mogelijk eigen iconen aan te maken en weer te geven op de touchscreen. Met 

de ‘My Home’ functie kunnen alle ruimtes in het huis praktisch geordend worden, 

zo verloopt de bediening nog vlotter.
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TOUCHSCREENS 

Touchscreens 

Hogere resolutie en verbeterde kleuren in een uniek design. Groter gebruiksgemak en eenvoudig te programmeren. 

Iconen zijn vrij te kiezen uit een bibliotheek. Inbouwdoos 5,8” (DT0C-W5)

Verkrijgbaar in volgende versies:

DT0C-6Gw

wit glas

DT0C-6Br

brons

DT0C-6Ag

alu

DT0C-6Cw

Corian wit 

DT0C-6Ab

zwart alu

DT0C-6Gs

zilver glas

DT0C-6Gb

zwart glas

DT0C-6ALw

wit gelakt alu
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De look van de Homemanager kan ook volledig naar eigen wens aangepast worden. 

Ook het gebruik van eigen iconen is mogelijk. Wenst u gebruik te maken van een 

andere achtergrond, dan is deze zeer makkelijk aan te passen in het programma 

waardoor je een look bekomt die perfect aansluit bij het interieur van de woning.
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TOUCHSCREENS 

Monitor Touchscreen voor PC 19” 16/9

19 inch aanraakscherm voor connectie met PC via USB aansluiting.

Deze touchscreen beschikt niet over eigen intelligentie. 

Deze wordt verbonden met een PC die voorzien is van Homemanager software.

Verkrijgbaar met wit glazen of zwart glazen frame.

DTOC-19

touchscreen 19”
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SYSTEEMOVERZICHT DOMOTICA
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SYSTEEMOVERZICHT DOMOTICA
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De bewegingsdetectoren activeren het systeem zoals de klant het wil. Het waarnemen van een beweging in een bepaalde 

ruimte heeft hetzelfde effect als een schakelaar activeren. Tijd- en lichtsterkte worden in de configuratie bepaald. Indien er 

geen beweging wordt waargenomen, wordt het licht automatisch uitgeschakeld. Dit is economisch interes-

sant. Het is tevens mogelijk de bewegingsdetectoren - met een reikwijdte van 4 meter - in te bouwen in blinde 

plaatjes van eender welke fabrikant. Ook bij deze installatie is gebruik gemaakt van een bewegingsdetector. 

Door middel van de draai-dipswitch op de detector kan u de ideale functionaliteit naar ingangs- en uitgangs-

tijd bepalen.

Bewegingsdetector op ware grootte
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DT40-Bw

Pir detector inbouw plafond wit

Bewegingsdetector voor inbouw in plafond 

met een bereik van 8 meter 360°. 

DT40-Bb

Pir detector inbouw plafond zwart

Bewegingsdetector voor inbouw in plafond 

met een bereik van 8 meter 360°. 

DT40-Sw

Pir detector klein wit

Bewegingsdetector voor inbouw in kleine ruimtes, 

ook geschikt om in een blind plaatje van eender 

welk merk in te bouwen. Bereik van 4 meter 360°.

DT40-Sb

Pir detector klein zwart

Bewegingsdetector voor inbouw in kleine ruimtes, 

ook geschikt om in een blind plaatje van eender welk 

merk in te bouwen. Bereik van 4 meter 360°.

DETECTOREN

DT40-LV

Pir detector klein wit

Bewegingsdetector ingebouwd 

in een BTicino plaatje.

DT40-NA

Pir detector klein zwart

Bewegingsdetector ingebouwd 

in een Niko plaatje.
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De temperatuursensor meet de temperatuur per ruimte. Hij stuurt 

dit door naar het systeem dat de verwarming of de koeling activeert. 

De sensoren zijn los verkrijgbaar of kunnen in de modules van 

verschillende fabrikanten ingebouwd worden. 

Aan de achterzijde van de Duotecno touch buttons is een uitsparing 

voorzien voor een temperatuursensor waardoor deze esthetisch kan 

ingewerkt worden.
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DT30-EX

Temperatuursensor

Meet de temperatuur per ruimte om verwarming 

en/of koeling te kunnen aansturen.

DT30-LV

Temperatuursensor in BTicino living

DT30-NA

Temperatuursensor in Niko Antraciet

DT30-NW

Temperatuursensor in Niko White

DT30-OA

Temperatuursensor in behuizing naar keuze

DT30-LG

Temperatuursensor in BTicino light

DT30-TE

Temperatuursensor in BTicino tec

DT30-NC

Temperatuursensor in Niko Cream

SENSOREN

ON
DEMAND
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Door uw videofonie te integreren in het domoticasysteem creëert u opnieuw heel wat functionaliteiten. Alles kan afgesteld 

worden op uw wensen: bij afwezigheid maakt de buitenpost verbinding met uw mobiele telefoon. De buitenpost kan geïnte-

greerd worden in een camerabewakingssysteem waardoor bij afwezigheid 4 foto’s genomen worden van de bezoeker en via 

e-mail naar uw PC en smartphone doorgestuurd worden. De buitenposten zijn in stijlvol geanodiseerd aluminium afgewerkt 

met een onzichtbare camera, wat ook de veiligheid ten goede komt.
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VIDEOFONIE SIEDLE

DT20-0D 

Buitenpost

Digitale buitenpost voor 

videofonie met geïnte-

greerde camera.

Inbouwdoos: DT20-WB 

DT20-BO

Biometrie inbouw stand alone

Afzonderlijke vingerafdruks-

canner.

D21-SI 

Telefoonkoppeling met 

3 contacten

Digitale telefoonkoppeling met 

drie contacten inclusief voe-

ding.

DT20-CD

Buitenpost met codeklavier

Digitale buitenpost voor 

videofonie met geïn-

tegreerde camera en 

codeklavier.

Inbouwdoos: DT20-WB

DT20-BD

Buitenpost met biometrie

Digitale buitenpost voor 

videofonie met geïn-

tegreerde camera en 

vingerafdrukscanner.

Inbouwdoos: DT20-BW

DT20-02 

Buitenpost

Digitale buitenpost met 2 

drukknoppen voor video-

fonie met geïntegreerde 

camera.

Inbouwdoos: DT20-WB 

DT0D-6xx 

Videoscherm TFT 6,4” voor integratie met touchscreen

Uitbreiding van het aanraakscherm naar een dubbel ka-

der, waarbij het onderste een videoscherm is. Verkrijg-

baar in alle mogelijke uitvoeringen van de enkele TFT. 

Voor de kleurcode bezoek onze site. Dubbele inbouw-

doos: DT0C-DW

D21-IN

Intercom module

Module voor spraakgedeelte, 

beldrukknoppen, videoscher-

men en gestuurde 12VDC en 

220V uitgangen.
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VIDEOFONIE IP

DT20-0DR

Buitenpost met camera en spraak

Digitale buitenpost met geïntegreerde IP 

camera en spraak

DT20-CDR

Buitenpost met camera en spraak

Digitale buitenpost met geïntegreerde IP 

camera en spraak

IP videofonie maakt het mogelijk om binnenshuis te zien wie er aangebeld heeft, maar dit ook wereldwijd, en dat vanaf iedere smart-

phone of tablet. Dit zorgt ervoor dat u op eender welk moment kan controleren of er iemand voor uw deur staat. Indien u die persoon 

binnen wilt laten kan u dit doen door simpelweg een vooraf ingestelde code te activeren. De combinatie van deze wereldwijde zicht-

baarheid, de breedhoeklens en hoge beeldkwaliteit vormt de ideale toegangscontrole van uw thuis.
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DT18-HS 

TCP/IP Home Server

Deze module kan 20 IP adressen koppelen met het domoticasysteem. Dit wil zeggen dat u de 

domotica met uw pc/laptop en smartphone/tablet kan bedienen via het thuisnetwerk of internet 

en dit tot 20 verschillende toestellen. Er is geen nood meer aan een pc die 7/7 in werking is en 

veel energie verbruikt. Deze kleine energiezuinige module verzorgt alle verkeer tussen domotica 

en de HomeManager software. De laatste versie van de Home Manager en de updates worden 

gratis op een USB-stick bij deze module geleverd. Om te werken via de smartphone dient u een 

applicatie te downloaden.

HOME MANAGER 

In combinatie met de HomeServer biedt de Duotecno HomeManager de mogelijkheid om uw domotica van op een desktop of 

laptop te bedienen. De communicatie hiervoor verloopt volledig over het TCP/IP netwerk waardoor u hier zelfs draadloos kan 

van genieten. Mits de juiste configuratie kan u uw huis over het internet bedienen. Hierdoor zal u vanuit kantoor of op reis kun-

nen inloggen op de domotica en zo uw lichten bedienen of camera’s bekijken. 

De mogelijkheden zijn eindeloos. U kan deze software gebruiken om uw lichten, toestellen, rolluiken, audio, temperatuur, 

camera’s, digibox,... te bedienen. Deze visuele pracht kan u ook naadloos in uw interieur integreren dankzij de mogelijkheid 

om alle achtergronden, kleuren en lettertypes naar uw wens aan te passen. Via de Myhome functie, die een grondplan van uw 

woning toont, kan u snel een overzicht krijgen over de verschillende delen van uw woning. Als eindklant kan u zelf zeer makkelijk 

wijzigingen in het programma aanbrengen waardoor alles nog meer naar uw wensen wordt uitgevoerd.
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De applicatie voor de tablet maakt het mogelijk om alle func-

ties van de touchscreen te gaan uitvoeren. Zo kan u lichten, 

toestellen,... op afstand gaan bedienen. Ook audio kan volledig 

gestuurd worden. U kan een audiobron en het volume bepalen 

van in uw tuin of aan het zwembad.
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DUOTECNO OP ALLE GEBRUIKERSPLATFORMEN

DT18-MA 

TCP/IP als Master

De TCP/IP module als Master is een uiterst flexibel systeem. Het is niet meer nodig om via een vast touchscreen sferen, time 

events, logische klokken te programmeren. Dit kan vanaf nu in de module geconfigureerd worden. Met de TCP/IP module kun-

nen er 20 toestellen tegelijk communiceren. U kan bijvoorbeeld met de Smartphone de tv bedienen terwijl uw echtgenote de 

lichten in de tuin activeert en nog een derde de verwarming in comfortstand plaatst.

Via de open source IP controle hebben we drivers ontwikkeld naar verschillende softwarefabrikanten die gratis beschikbaar 

zijn. Via de Iridium,  Command Fusion en RTI applicatie (betalend op de appstore) kan men het volledig Duotecno systeem 

aansturen. Iridium is internationale software die veel gebruikersplatformen bedekt zoals IOS (Apple), Google Play, Android, 

Windows Phone, enz.

Het mooie aan Iridium is dat het vrij programmeerbaar is. Er bestaat een scan functie speciaal voor Duotecno, dit betekent dat 

net zoals in de binding- en de Home Manager software een automatische plug en play uitgevoerd kan worden. U moet dus niet 

meer knoeien met adressen en units. Dit wordt automatisch voor u gedaan.  Alhoewel Iridium u de vrijheid geeft om zelf uw look 

en feel aan te maken, is ook de gekende en zeer gebruiksvriendelijke userinterface van Duotecno standaard aanwezig. Zo komt 

dezelfde gemakkelijke menustructuur overal terug: Touchscreen, PC ,smartphone, tablet PC.
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BOSE INTERFACE 

DT10-BOE 

Bose interface + 8 Kan. IR Transmitter

Door de goede samenwerking met Bose USA kon onze R&D deze unieke interface ontwikkelen. De interface kan alle Lifestyle 

toestellen van Bose aansturen waar een seriële data ingang op aanwezig is. Deze toestellen kunnen aangestuurd worden via 

afstandsbediening, drukknoppen, iPad® of iPhone® en de Duotecno touchscreens. Op de touchscreen en de iPad®/iPhone® kan 

u de verschillende ruimtes zien en krijgt u te zien welke bron geactiveerd is. Men kan ook acht extra toestellen via infrarood 

aansturen. Dit kunnen audiobronnen zijn zoals een tv, radio, een DVD- of Blu-ray speler, een digitale tv tuner van Belgacom of 

Telenet, een satellietontvanger,... Per toestel heeft u nog een IR led nodig om op het toestel te kleven. U kan dus met één Bose 

afstandsbediening een hele reeks toestellen tegelijk besturen. De sfeer “tv kijken” wordt pas echt een ervaring als lichten, tem-

peratuur, gordijnen, televisie, digibox en geluidsinstallatie allemaal aangestuurd worden door één druk op de knop.
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AUDIO INTERFACE

Duotecno heeft een zeer goede reputatie als het op aansturen van audio/video komt. U heeft de keuze tussen een tiental diverse 

multiroomsystemen die bidirectioneel gekoppeld kunnen worden. Deze toestellen kunnen zowel via touchscreen, touch button, 

smartphone, tablet PC of originele controller bediend worden. Dankzij de volledige terugmelding kan u zien welke bron er in 

welke ruimte geactiveerd is. Via de infraroodpoorten is het mogelijk om acht verschillende toestellen aan te sturen: meerdere 

digitale tuners zoals Belgacom of Telenet, Blu-ray/DVD, tv…

...
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De Modbus interface (DT13-MOD) stelt u in staat om via domotica de volledige climatisatie van de ruimtes te regelen 

en te programmeren. Verschillende bekende HVAC systemen werken op dit protocol. Zo zal de airco in werking treden 

boven een bepaalde temperatuur en terug uitschakelen wanneer de gewenste temperatuur bereikt is.

...

INTERFACE NAAR VERWARMING // KOELING // VENTILATIE
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INTERFACE NAAR VERWARMING // KOELING // VENTILATIE KNX - INTERFACE

DT13 

Bidirectionele alarminterface

Deze interface kan het alarm (ont)wapenen via een Duotecno touchscreen. U kan met de ‘alles uit’ knop het alarm automatisch 

laten inschakelen. De detectoren en contacten van het alarm kunnen gebruikt worden om de verlichting te activeren of om de 

verwarming uit te schakelen. Mocht er alarm zijn, dan gaat niet alleen de sirene maar kunnen alle lichten en de audio installatie 

geactiveerd worden als bijkomend afschrikkingseffect. De visualisatie van de beveiliging is ook mogelijk in combinatie met de 

TCP/IP module. Via uw PC of smartphone kan u zien of er een vals of werkelijk alarm is. Indien het een werkelijk alarm betreft 

ziet u zelfs in welke ruimte iemand aanwezig is. Via de magneetcontacten is er een visualisatie van welke ramen of deuren er 

geopend zijn.

INTERFACE VOOR ALARM

Deze interface verbindt het Duotecno systeem en een KNX systeem. Zo wordt het mogelijk om via touchscreens, touch but-

tons,... commando’s te verzenden die door modules van het KNX systeem uitgevoerd worden.

...

INTEGRA

GALAXY G3

PREMIER 48/88/168

ATS10XX, ATS20XX, ATS30XX, 
ATS40XX, ATS45XX
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ENERGY MANAGEMENT // SMAPPEE

In samenwerking met Smappee is het mogelijk om uw volledige energieverbruik te meten. Van het kleinste toestel tot de zwaarste 

verbruiker, door de tijd heen leert uw Smappee uw woning kennen en is het mogelijk om toestellen te benoemen. Door de weergave 

in de Duotecno  Homemanager en app wordt een duidelijk overzicht van uw verbruik opgesteld, waardoor u op een bewustere manier 

met uw energieverbruik om kan gaan. Naast elektriciteit is het tevens mogelijk om gas, water en zonnepanelen te integreren.
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SOFTWARE // BINDINGSOFTWARE

De programmatie van het systeem bij opstart en bij eventuele wijziging gebeurt via de bindingsoftware. Deze software draait op 

Windows platform en is even eenvoudig te gebruiken als Windows Explorer. Heel wat zaken zijn reeds voorgeprogrammeerd, zo kan 

de domotica heel makkelijk en flexibel geconfigureerd worden. De aanwezigheid van onze unieke “auto binding” maakt het mogelijk 

de configuratie op een SNELLE en FOUTLOZE manier uit te voeren.
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SOFTWARE // CONFIGURATOR

62



De Duotecno configurator is een nieuw softwarepakket. Hiermee kan u via de computer verschillende moods aanmaken, aan-

passen en recorden. De infraroodcodes van audio en video kunnen ook opgevraagd en doorgestuurd worden. Temperatuur-

schema’s en tijdsregeling kan u per ruimte ingeven en doorsturen. Indien iemand de iconen van de touchscreen wil aanpassen 

kan dit via de gebruiksvriendelijke software. Bij aanschaf van de USB interface wordt de bindingsoftware en de configurator er 

gratis bijgeleverd.
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OPLEIDINGEN

Certificaat 
Gevorderden cursus 
Domotica Duotecno 

Domoticaproducent Duotecno 

Gevestigd te Brugge, verklaart hierbij dat: 

NNaaaamm  IINNSSTTAALLLLAATTEEUURR
Heeft deelgenomen aan de  

Gevorderden cursus Domotica 

De cursist, 

Brugge, 01/03/2016 

De docent, 

Dhr. Burt Eeckhout 

Dhr. Peter Gitsels

Duotecno investeert volop in de ‘Duotecno Partners’ in de vorm van opleidingen, gezamenlijke presentaties, product-

voorstellingen, enzovoort. Duurzame samenwerking met rechtstreeks contact tussen fabrikant en installateur. Het is 

de enige manier voor beide partijen om succesvol te zijn en te blijven in een snel evoluerende markt als domotica. Ge-

tuige hiervan is de zeer grote stabiliteit in het installateursbestand van Duotecno.

Als bouwheer is het ook goed om weten dat uw installateur getraind en vertrouwd is met het systeem dat u wenst. Naast 

deze maandelijkse opleidingen hebben we ook een eigen technische dienst om de ‘Duotecno Partners’ bij te staan op 

de werf.
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WWW.DUOTECNO.BE

Op onze website www.duotecno.be vindt u zeer veel info. Foto’s van projecten, nieuwsberichten en veel meer. Ook alle 

toekomstige beurzen staan op onze website vermeld. Bij de verschillende producten kan u als extra de technische fiches 

terugvinden. Vergeet vooral niet de filmpjes van onze iPad® applicatie en van de Home Manager te bekijken.
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MEETSTAAT
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Aan/Uit

Dimmer

TL aan/uit

TL dimmer

LED aan/uit

LED PWM dimmer

0-10V / 1-10V

Aan/Uit

Dimmer

Diverse

Diverse drukknoppen

Aanraakschakelaar 4 kanalen NO

Aanraakschakelaar 8 kanalen NO

Aanraakschakelaar 4 kanalen CAN-bus

Aanraakschakelaar 8 kanalen CAN-bus

Aanraakschakelaar OLED 4 kan CAN-bus

plafonddetector PIR inbouw

Plafonddetector PIR voor buiten

Bewegingdetector clip

Alarm sensor galaxy of aritech

Temperatuursensor inbouw

Koeling

Op/neer

Op/neer DC

zwart-wit 5,8"

kleur 5,8" Extend

LED aanraakscherm 5,7" 

Monitor voor Home Manager 15”

Monitor voor Home Manager 17”

Monitor voor Home Manager 19”

TFT videoscherm 5,8"

Buitenpost videofonie (digitaal)

Buitenpost videofonie met codeklavier (digitaal)

Buitenpost videofonie met biometrie (digitaal)

TFT video comelit glas

Buitenpost comelit

Buitenpost comelit met codeklavier

Buitenpost comelit met biometrie
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Schemerschakelaar

Audio Lifstyle
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ABS Bouwteam

Adins-Van Looveren Architecten

Alain Garnier

Arcas

Architect Johan Van Royen

Architect Anje Dhondt

Architect Bart François

Architect Bataille Ibens

Architect Benoit Viaene

Architect Bernard Declerck

Architect Bill Cosman

Architect Christophe Baetens

Architect Corbiau

Architect De Deurwaerder B&H

Architect Dirk Demeyer

Architect Fabien Van Tomme

Architect François Vandamme

Architect Glenn Reynaert

Architect Kris Reymenants

Architect Luc Toelen

Architect Marc Merckx

Architect Patrick Six

Architect Peter Bovijn

Architect Piet Acx

Architect Stéphane Boens

Architect Vincent Van Duysen

Architect Wim De Beus

Architect Xavier Donck

Architectenburo Berkein

Architectenbureau Claerhout-Vanbiervliet

REFERENTIES // RESIDENTIEEL
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Architectenbureau Govaert-Vanhoutte

Architectenbureau Themenos 

Bourgondisch Kruis

Bouw ID

Bureau d’architecture ABplus

Buro II & Archi + I

Costermans Projecten

Crepain Binst Architecture

Dedeyne Construct

Descamps Decoratie

Devaere NV

Elbeko

Eric Kuster 

Goddeeris Architecten

Huysman Bouw

Int. Arch. Benedicte Lecot

Int. Arch. Dennis T’jampens

Int. Arch. Dirk Lievens

Int. Arch. Isabelle Onraet

 Int. Arch. Nathalie De Boel

Interieur Advies Bureau

Ir. Arch. Annick Van Wijnsberghe

Ligne Recta

Luc De Beir + Architecten

Obumex

Projectarchitect

Rietveld projects 

Sheci

Sphere Concepts
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REFERENTIES // TERTIAIR

3architecten

AirClima

Beltherm

Bière Sur Mer 

Bimbi Fashion For Kids

BM engineering

Bon Apart

Brasserie Grand Cru

Cuvo uitvaartcentrum Den Haag 

D-Couvert

D Hotel

Flamant

Gasthof Halifax 

Globiss

Golf Ter Hille Oostduinkerke

Hugo Boss by Ditto

Kantoor Aliea

Kantoor Elbeko

Modular Lightning Instruments

Museum Dodengang

OCMW Gent

Restaurant Berto 

Shop Belgacom

Shop Kaai Design

Shop Prima Donna

Studio’s Aalsmeer

UBK

Waer Waters

Wase begrafenissen
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Met deze catalogus willen we u een 

bondig overzicht geven van onze 

producten en alle mogelijke toe-

passingen. Indien u hierover vragen 

heeft, kan u ze steeds stellen via 

e-mail op info@duotecno.be. Op de 

website www.duotecno.be komen 

onder andere onze referenties een 

stuk uitgebreider  aan bod. U kan er 

ook terecht voor de laatste nieuw-

tjes, een persoverzicht en onze 

beursdeelnames. Naast heel wat 

lokale beurzen waar we zelf of via 

onze distributeurs zijn vertegen-

woordigd, zijn we steeds met een 

ruime stand aanwezig op: 

BATIBOUW: De grootste bouwbeurs 

van België in Brussels Expo

LIGHT+BUILDING: De internationa-

le referentiebeurs voor verlichting 

en domotica in Frankfurt Messe.

INTERIEUR: Design beurs met in-

ternationale uitstraling in Kortrijk 

Expo.

Integrated Systems Europe in 

Amsterdam Rai

Elektrotechniek in Utrecht

TOT SLOT
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PLAATSING DOMOTICASYSTEEM

Licht
 Dimmen  aantal groepen +/- ...................... 

 0/10V, 1/10V    aantal groepen +/- ......................  

 LED op dimmer (1/10V+relais)   aantal groepen +/- ...................... 

 LED Aan/uit  aantal groepen +/- ...................... (vb  living  keuken  badkamer)

 Aan/ uit  aantal groepen +/- ...................... (vb  berging  garage  tuin)

 Dali en DMX  aantal groepen +/- ......................

Geschakelde dimbare stopcontacten
 Dimbaar  aantal groepen +/- ...................... (vb  hal  living  keuken  tuin)   

      (vb  kamer ( links  rechts  onder))

 Geschakeld  aantal groepen +/- ...................... (vb  hal  living  keuken  tuin)   

      (vb  kamer ( links  rechts  onder)) 

Drukknoppen       

 Boven,    glas W / Z / G     alu G / Z / B / W     Corian      Stone  Wood  Smarttouch

 Beneden,    glas W / Z / G     alu G / Z / B / W     Corian      Stone  Wood  Smarttouch

Bewegingssensoren
 Pir inbouw Duotecno   

 Hal   Nachthal   dressing   Berging/kelder 

 Toilet   Wasplaats   Badkamer   ....................... 

 Slaapkamer   Slaapkamer kinderen 

Temperatuursensoren / sturing 

 Vloerverwarming      sturing   boven  aantal +/- : ...................

     beneden aantal +/- : ...................

 Bijverwarming   sturing   boven  aantal +/- : ...................

     beneden aantal +/- : ...................

 Airco   sturing   boven  aantal +/- : ...................   

     beneden aantal +/- : ...................

 Airco / verwarming   sturing   boven  aantal +/- : ...................

     beneden aantal +/- : ...................

 Ventilatie   sturing   boven  aantal +/- : ...................

     beneden aantal +/- : ...................

 Modbus ……….….

Touchscreens 
Touchscreen  TFT :    1      2      3      4 

Hoogte: ........... cm (center inbouw)

Touchscreen met TFT video    1      2      3      4 

PC touchscreen    1      2      3      4 

 

Videofonie (buitenpost)     Siedle       VOIP

 Hekken    Voordeur hoogte: ............cm (center inbouw)

 Extra camera hekken

 Camerabewaking    IP      analoog aantal stuks +/- ......................

Naam:     

Project:   GSM:   

Adres (privé):     

   

Werf:     
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Rolluiken / gordijnen / zonnewering
 Rolluiken    boven     aantal +/- : ..........   beneden     aantal +/- :  ..........

 Gordijnen   boven     aantal +/- : ..........   beneden     aantal +/- :  ..........

 Zonnescreens   boven     aantal +/- : ..........   beneden     aantal +/- :  ..........

 Zonnetenten   boven     aantal +/- : ..........   beneden     aantal +/- :  ..........

 Hekken     Poort     aantal +/- : ..........

 Twilight module    

Alarm
 Galaxy centrale   Aritech master    ANB    Texecom   Satel

 Magneetcontacten     boven    beneden aantal +/- :  ..........

 Bewegingscontacten   boven    beneden aantal +/- :  ..........

 Deuren        aantal +/- :  ..........

 Poort        aantal +/- :  ..........

Telefooncentrale
 Telefooncentrale     Draagbare telefoons   1  2  3  4  5

 Hekken open via uw GSM   Vaste telefoons    1  2  3  4  5

Verlichting
 inbouw          gyproc        beton        potten         

 opbouw   

 wenst u lichtplan 350 1 (terug te krijgen bij bestelling)

Computernetwerk
 Computernetwerk  boven aantal +/- : ..........  beneden     aantal +/- : ..........   

 Wifi  boven aantal +/- : ..........  beneden    aantal +/- : ..........

Audio (luidsprekers)
 Hal ( Inb   Ac)   Salon   ( Inb   Ac)   Badkamer ( Inb   Ac)     

 Keuken ( Inb   Ac)   Slaapkamer ( Inb   Ac)   Toilet  ( Inb   Ac) 

 Eetkamer ( Inb   Ac)   Slaapkamer kinderen ( Inb   Ac)  Terras ( Inb   Ac)

 Tuin ( Paddestoelen)   Dressing ( Inb   Ac)   ................. ( Inb   Ac)

 Bose Lifestyle     Marantz   HRTI  Integra    matrix HDMI     matrix  19” rack 

Beneden:  LF535  LF525  130  ST30    Boven:   LF535  LF525  130  ST30

Multimedia / TV
 Computer   Computer op TV   Apple TV  Airport Express

 TV Beneden  40”: aantal +/- : .......... 55”: aantal +/- : ..........

 TV Boven  40”: aantal +/- : .......... 55”: aantal +/- : ..........

Smartphone/tablet   boven   aantal +/- : ..........   beneden   aantal +/- : .......... 

RTI   boven   aantal +/- : ..........   beneden   aantal +/- : .......... 
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CONTACT

HEADQUARTERS

DUOTECNO BVBA

TEN BRIELE 18.1 

8200 BRUGGE

T +32 (0)50 200 560 

F +32 (0)50 200 561

INFO@DUOTECNO.BE

WWW.DUOTECNO.BE

-

SHOWROOM ANTWERPEN

VLAAMSEKAAI 35

2000 ANTWERPEN

-

SHOWROOM POLEN

UL. SŁOWICZA 6

17-300 SIEMIATYCZE

INFO@ABOUT-S.EU

WWW.ABOUT-S.EU/

- 

SHOWROOM POLEN

UL. LIMANOWSKIEGO 11M

02-943 WARSZAWA

INFO@ABOUT-S.EU

WWW.ABOUT-S.EU

- 

SHOWROOM (HOTELSECTOR) NEDERLAND

BERGSE RECHTER ROTTEKADE1

3051 AB ROTTERDAM


