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Type Artikelnr. Omschrijving
TYDOM 1.0 50000 Tydom 1.0 Gateway t.b.v. ET-14A /111A/C/D /112A /115A /116A
ET-115A 50003 Draadloze bewegingsmelder t.b.v. ET-111A / C / D / LAVA-F
ET-116A 50004 Draadloze raam-/deur contact t.b.v. ET-14A

De TYDOM 1.0 is een internet gateway die het mogelijk maakt om draadloze 
modules als de ET-14A, LAVA-F en ET-111A te verbinden met internet. Hierdoor 
bent u in staat de verwarming zowel binnenshuis als buitenshuis te bedienen. 
Het inleren van alle componenten is eenvoudig. Als er eenmaal een verbinding is 
gelegd, kan men met de gratis App voor iOS en Android uw verwarming vanaf af-
stand bedienen. In totaal is kunnen 32 ontvangers worden ingeleerd op de TYDOM 
1.0. Deze 32 ontvangers kunnen worden verdeeld over maximaal 8 verschillende  
zones binnen de woning of kantoor.

TYDOM 1.0
Draadloze internetgateway

TECHNISCHE GEGEVENS

>  Nominale spanning: 230 V
> Radiofrequentie:  868,30 & 868,95 MHz
>  Inbouw:  vrijstaand
>  Kleur:  Wit
> Afmetingen: 90 x 162 x 48 mm
> Max. zones: 8
> Aantal ontvangers: Max. 32
> Draadloos bereik: 100 - 300 m open veld
> Systeemopbouw: CE-conform

TECHNISCHE GEGEVENS

>  Voeding:  Lithium batterij
>  levensduur:  10 jaar
> Bi -Radiofrequentie: 868,30 & 868,95 MHz
>  Dectectiebereik: 12 m 90°
>  Dectectiebereik dieren: 10 m 90°
>  Kleur:  Wit
> Afmetingen: 78 x 68 x 46 mm
>  Beveiligingsklasse: IP 30-IK 04
>  Draadloos bereik: 100 - 300 m open veld
>  Ingangsvertraging: 0 - 45 sec.
>  Zelfbeveiliging bij openen en verwijdering 

van melder

De ET-115A is een draadloze bewegingsmelder die draadloos verbinding maakt  
met de LAVA-F en ET-111A. Hierdoor kunt u de verwarming door middel van 
beweging laten schakelen. Wanneer er na verloop van tijd niemand meer aan-
wezig is in de ruimte zal de verwarming worden uitgeschakeld. Dit zorgt voor 
besparing op de verbuiks en energiekosten. Deze bewegingsmelder heeft twee 
lensen, de standaard lens is voor dectectie van alle menselijke aanwezigheid, 
en de andere lens voor detectie van dieren.

ET-115A
Draadloze bewegingsmelder

TECHNISCHE GEGEVENS

>   Voeding:  Lithium batterij
>  levensduur:  10 jaar
> Bi -Radiofrequentie: 868,30 & 868,95 MHz
>  Kleur:  Wit
> Afmetingen: 78 x 68 x 46 mm
>  Beveiligingsklasse:  IP 30-IK 04
>  Draadloos bereik: 100 - 300 m open veld
>  Ingangsvertraging: 0 - 45 sec.
>  Detectie:  5 mm speling tussen  

magneet en detector
>  Zelfbeveiliging bij openen en verwijdering 

van raamcontact

De ET-116A is een draadloos deur- of venstercontact die draadloos verbinding 
maakt  met de ET-14A. Bij detectie van een open deur of venster zal de ET-116A 
de thermostaat waarschuwen, waarna de thermostaat ET-14A in vorstbevei-
lingsmodus zal gaan. Dit zorgt ervoor dat er niet onnodig wordt verwarmd en 
dit levert dus  besparing op. Door de inschakelvertraging word onderscheid 
gemaakt tussen een tijdelijke opening of het permant open staan van deur of 
venster.

ET-116A
Draadloos deur- of venstercontact
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