
Betrouwbaar en toekomstbestendig.

De elektrische installatie 
wordt digitaal.
Geldig vanaf 1 juni 2022

Prijslijst Nederland 



EUR 852,00 

EUR 1.473,00 

EUR 543,00 

Op aanvraag 

ZEKERINGENKAST

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto

dS-AB150
Starter Kit EASY

De Starter Kit EASY bevat de belangrijkste onderdelen voor het
creëren van een kleine digitalSTROM Smart Home installatie. Kan
naar behoefte worden uitgebreid.

Inhoud:

1x dSS20
1x dSM20
1x dSF20
2x GE-TKM300
1x SW-TKM200
1x GR-KL200
1x GE-SDM300-S

GTIN/EAN: 7640156794717

dS-BP200
digitalSTROM Basispakket zekeringenkast

digitalSTROM Basispakket zekeringenkast (voor 3 stroomkringen).

Bij de set inbegrepen:

3 x dSF20
3 x dSM20
1 x dSS20

GTIN/EAN: 7640156792508

dSS20
digitalSTROM Server

De digitalSTROM-server (dSS) met geïntegreerde adapter is met
alle digitalSTROM-meters (dSM) via de dS485 bus verbonden.

Integratie van IP-apparaten (bijv. Sonos, Philips Hue, V-
Zug, Logitech Harmony en nog veel meer) en IP-gateways.
Toegang op afstand met de smartphone via de
digitalSTROM-cloud.
Spraakbesturing via Google Home en Amazon Alexa.
Hageldienst beschikbaar in DE en CH.
Server-app maakt extra functies mogelijk zoals timer,
verzenden van pushberichten, e-mail en nog veel meer.
Configuratie via de webbrowser zonder aanvullende
software.

GTIN/EAN: 7640156791747

Verdere productinformatie 

dSS22
digitalSTROM Server 22

REG-Webserver digitalSTROM dSS22 met geïntegreerde
voedingseenheid voor meergezinswoningen met een
netwerkbreedte van 36 mm

op aanvraag

GTIN/EAN: 7640156791891
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EUR 338,00 

EUR 246,00 

EUR 64,00 

EUR 129,00 

EUR 1.190,00 

dSM25
digitalSTROM Meter 230 V AC / 50 Hz, 25A

De digitalSTROM meter (dSM) communiceert met alle
digitalSTROM apparaten en kroonstenen in de aangesloten en
separaat afgezekerde stroomkringen. Een overkoepelende
aansturing van stroomkringen van verdere digitalSTROM meters
vindt plaats via de dS485 bus. Hiervoor moeten alle digitalSTROM
meters en een optionele digitalSTROM server (dSS) via een twee
aderige communicatieleiding met elkaar verbonden zijn.

GTIN/EAN: 7640156792171

Verdere productinformatie 

dSM20
digitalSTROM Meter 230 V AC, 50 Hz, 16A

GTIN/EAN: 7640156791785

Verdere productinformatie 

dSF20
digitalSTROM Filter 230 V

De digitalSTROM-filter (dSF) wordt gebruikt voor het filteren van
netzijdige storingen en om andere installaties te ontkoppelen van
het digitalSTROM-systeem. Per subdistributie zijn er maximaal drie
filters nodig, één filter per buitengeleider (fase).

GTIN/EAN: 7640156791532

Verdere productinformatie 

dS-FD210
digitalSTROM Filter 16A Apparaat

In zeldzame gevallen worden hoge stoorpulsen in het 230 V-net
geïntroduceerd tijdens de werking van elektrische apparaten, zodat
de digitaleSTROM-communicatie kan worden verstoord. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn bij gelijktijdige werking van meerdere
geschakelde voedingen in de onmiddellijke nabijheid. In dergelijke
gevallen wordt het apparaatfilter vóór het storende apparaat
geïnstalleerd en wordt de aantasting van het netwerk door
hoogfrequente interferentie tot een minimum beperkt. De dS-
FD210 is bedoeld voor krachtige apparaten tot 16A, zoals
zonnesystemen, inductiekookplaten. Voor insteekbare apparaten
tot 4A kunt u de dS-FD200 gebruiken.

GTIN/EAN: 7640156792843

dS-FD230
Apparaatfilter 3x32A

3 fasen apparaatfilter om verstoringen te voorkomen veroorzaakt
door krachtige apparaten (bijvoorbeeld PV installaties, E-auto
laders etc...)

Dimensies: 558x378x180 mm

GTIN/EAN: 7640156794724

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto

De digitalSTROM-meter (dSM) communiceert met
alle digitalSTROM-apparaten en klemmen in zijn
stroomkring. Ook aansturing van meerdere stroomkringen is
mogelijk via de dS485 bus. Hiervoor moeten alle digitalSTROM-
meters en een optionele digitalSTROM-server (dSS) via een
tweeaderige communicatiekabel met elkaar verbonden zijn.

Productopvolger voor dSM12
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EUR 183,00 

EUR 159,00 

EUR 32,00 

X-IC-46-0001
IC DIN-rail schakelmodule

Voor de aansturing van ventilatie-eenheden in het digitalSTROM
systeem werd de dS vermogens module in DIN-rail formaat
ontwikkeld. Bij voorkeur wordt de module ingezet bij de
keukenplanning, waar het stroomverbruik bijv. van afzuigkappen
aanzienlijk hoger is.

GTIN/EAN: 4260385584601

Verdere productinformatie 

X-IC-40-0001
IC DIN-rail schakel/dim module

De module is bedoeld voor installatie in de subdistributie en voor
aansluiting van permanent geïnstalleerde elektrische verbruikers,
zoals plafond- of wandlampen.

GTIN/EAN: 4260385584007

Verdere productinformatie 

dS-DinClip200
Clip voor DIN-rail

Set van 5 stuks, voor DIN-rail EN 60715 (DE)

De bevestigingsclip wordt gebruikt om andere producten direct op
de DIN-rail in de zekeringenkast te bevestigen.

GTIN/EAN: 7640156791617

Verdere productinformatie 

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto
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EUR 115,00 

EUR 123,00 

EUR 163,00 

EUR 396,00 

LICHT

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto

GE-TKM300
Klemmenblok LICHT 1-voudig met dimmer

Aansluiting van een gangbare 230V-drukknop
Dimmeruitgang op de klem
Verandering van de lichtsterkte tijdens het dimmen
In- en uitschakelen van de aangesloten lampen via dS-
commando's
Automatische registratie van de terminal in het dS-
systeem

GTIN/EAN: 7640156792768

Verdere productinformatie 

GE-KL200
Klem L LICHT

Schakelen 1400W/700VA

Voor het aansluiten van grote lampbelastingen
Achter de drukknop geïnstalleerd
Besturing van de aangesloten verbruikers via de 230V-
kabel via digitalSTROM-commando's.
Schakelen ook mogelijk zonder digitalSTROM

GTIN/EAN: 4290046000195

Verdere productinformatie 

GE-UMV200
1-10V Universele module

Aansturing van LED- en fluorescentielampen-
voorschakelapparaten met analoge dimingang (1..10V)
4 uitgangskanalen
1 ingang voor een bedieningsknop
De aangesloten apparaten kunnen volledig worden
uitgeschakeld met behulp van een schakelrelais

GTIN/EAN: 7640156790603

Verdere productinformatie 

X-IC-48-0001
IC DIM400 module

De Smart Home module "IC DIM400" is ontworpen voor het
dimmen/schakelen van verlichting in het DigitalSTROM-netwerk tot
410 Watt / 310 VA / 300 watt LED. De dSready din-rail module met
geïntegreerde efficiënte 300 DigitalSTROM technologie heeft een
breedte van 2TE = 36mm.

Schakelen en dimmen van armaturen tot 410W
Montage in verdeler, breedte 2TE (36mm
Automatische registratie bij de dS-Meter
Statusweergave door LED

 

GTIN/EAN: 4260385584809
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EUR 123,00 

EUR 123,00 

EUR 64,00 

EUR 117,00 

EUR 117,00 

GE-SDS200-CW
Snoerdimmer S LICHT, wit

Schakelen/dimmen 150W/105VA

Aansluiting op vrijstaande lampen als retrofit
Installatie als toevoerleiding van de lamp
In- en uitschakelen via de 230V-kabel met behulp van
digitalSTROM-commando's
Verandering van de lichtsterkte tijdens het dimmen
Bediening met behulp van een tuimelschakelaar met twee
knoppen, met instelbare functie

GTIN/EAN: 7640156790221

Verdere productinformatie 

GE-SDS200-CS
Snoerdimmer S LICHT, zwart

Schakelen/dimmen 150W/105VA

Aansluiting op vrijstaande lampen als retrofit
Installatie als toevoerleiding van de lamp
In- en uitschakelen via de 230V-kabel met behulp
van digitalSTROM-commando's
Verandering van de lichtsterkte tijdens het dimmen
Bediening met behulp van een tuimelschakelaar met twee
knoppen, met instelbare functie

GTIN/EAN: 7640156790238

Verdere productinformatie 

GE-SDM200
Snoerdimmer M LICHT

schakelen/dimmen 150W/105VA

Om aan te sluiten op vrijstaande lampen (vloer- of
tafellampen)
Geschikt voor retrofit
Installatie in de toevoerleiding van de lamp
In- en uitschakelen via de 230V-kabel met behulp van dS-
commando's
Lichtsterkte aan te passen door te dimmen

Zo lang voorraad strekt.

GTIN/EAN: 4290046000034

Verdere productinformatie 

GE-SDM300-S
Licht snoerdimmer 300 W zwart

Om aan te sluiten op vrijstaande lampen (vloer- of
tafellampen)
Geschikt voor retrofit
Installatie in de toevoerleiding van de lamp
In- en uitschakelen via de 230V-kabel met behulp van dS-
commando's
Lichtsterkte aan te passen door te dimmen

GTIN/EAN: 7640156794489

Verdere productinformatie 

GE-SDM300-W
Licht snoerdimmer SDM 300 wit

Om aan te sluiten op vrijstaande lampen (vloer- of
tafellampen)
Geschikt voor retrofit
Installatie in de toevoerleiding van de lamp
In- en uitschakelen via de 230V-kabel met behulp van dS-
commando's
Lichtsterkte aan te passen door te dimmen

GTIN/EAN: 7640156794359

Verdere productinformatie 

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto
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EUR 74,00 

EUR 25,00 

GE-SDM200-CS
Snoerdimmer M LICHT (eurostekker), zwart, opsteekbaar

Schakelen/dimmen 150W/105VA

Om aan te sluiten op vrijstaande lampen (vloer- of
tafellampen)
Geschikt voor retrofit
In- en uitschakelen via de 230V-kabel met behulp van dS-
commando's
Lichtsterkte aan te passen door te dimmen

Zo lang voorraad strekt.

GTIN/EAN: 7640156791662

Verdere productinformatie 

GE-FD300
digitalSTROM Restspanningsfilter

Voorkomt het nagloeien, flitsen of het aanhoudend flikkeren van
kwetsbare LED/ESL-lichtbronnen.

GTIN/EAN: 7640156792836

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto
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EUR 829,00 

EUR 135,00 

EUR 109,00 

EUR 109,00 

ZONWERING

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto

dS-Weather
digitalSTROM Weerstation

Het weerstation berekent sensorwaarden voor temperatuur, regen,
wind en zonnestraling en beschermt zo zonneschermen en
zonwering tegen wind en regen.

Verbinding via het elektriciteitsnet (geen extra
bouwkundige kosten)
Sensorwaarden onmiddellijk beschikbaar na aansluiting
Gedetailleerde evaluatie van de gegevens
Compatibel met andere toepassingen

GTIN/EAN: 7640156794472

Verdere productinformatie 

GR-KL300
Klem L universeel

Open en sluit uw elektrische rolluiken, zonneschermen, jaloezieën
en gordijnen eenvoudig en gemakkelijk via digitalSTROM-
commando's: Met de digitalSTROM terminal GR-KL300 kunt u
verschillende zonweringstypes op intelligente wijze in een netwerk
opnemen via de 230V lijn in het digitalSTROM systeem.

Aansluiting van gordijn-, rolluik-, zonnescherm- of
jaloezieaandrijvingen tot max. 700VA
Omhoog/omlaag-functie configureerbaar voor 1-weg en 2-
weg drukknoppen
Type zonwering vrij configureerbaar via software
Maakt het mogelijk verschillende schaduwposities (scenes)
in te stellen, op te slaan en op te roepen
Kan worden geautomatiseerd voor elk
toepassingsscenario (tijd, aanwezigheidssimulatie, enz.)

GTIN/EAN: 7640156792782

GR-KL210
Klem L markiezen

Aansturing 230 V / 700 VA motoren

Aansluiting van markiesaandrijvingen met mechanische
eindschakelaars
Besturing van aangesloten verbruikers via de 230 V-kabel
via digitalSTROM commando's
De aandrijving kan met behulp van de drukknop ook zonder
digitalSTROM worden bediend

GTIN/EAN: 4290046000614

Verdere productinformatie 

GR-KL220
Klem L jaloezieën

Aansturing 230 V / 700 VA motoren

Aansluiting van jaloezieaandrijvingen met instelbare
lamellenhoek en twee mechanische eindschakelaars
Besturing van aangesloten verbruikers via de 230 V-kabel
via digitalSTROM commando's
De aandrijving kan met behulp van de drukknop ook zonder
digitalSTROM worden bediend

GTIN/EAN: 4290046000621

Verdere productinformatie 
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EUR 163,00 GR-HKL230
Jaloezie-schakelactor, Hirschmann-stekker/koppeling

Aansluiting van jaloezieaandrijvingen met instelbare
lamellenhoek en twee mechanische eindschakelaars
Aansturing 700 VA motoren
Besturing van aangesloten verbruikers via de 230 V-kabel
via digitalSTROM commando's

GTIN/EAN: 7640156791587

Verdere productinformatie 

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto
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EUR 282,00 

EUR 179,00 

EUR 237,00 

EUR 125,00 

VERWARMING / KLIMAAT

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto

X-TK-1536799
FTW06 LCD dS Gira E2 rws

Multifunctionele thermostaat (inbouw) 55 x 55 mm frame
Uitvoering wit mat
Fabrikant Thermokon | Artikelnr. 624800

Besturing van ventilatiegroepen
Meting en weergave van de actuele kamertemperatuur
en luchtvochtigheid

GTIN/EAN: 4251161900067

Verdere productinformatie 

x-TK-619219
Woonruimtesensor Thermokon FTW04 dS

Woonruimtesensor voor relatieve vochtigheid en temperatuur
(opbouw)
Fabrikant Thermokon | Artikelnr. 619219

Registratie van de actuele kamertemperatuur en
luchtvochtigheid
Meetwaarden worden automatisch beschikbaar gesteld
aan de digitalSTROM-temperatuurregeling

GTIN/EAN: 4251161900036

Verdere productinformatie 

X-TK-1536751
FTW06 dS Gira E2 rws

Woonruimtesensor voor relatieve vochtigheid en temperatuur
(inbouw) 55 x 55 mm frame
Uitvoering wit mat
Fabrikant Thermokon | Artikelnr. 624787

Registratie van de actuele kamertemperatuur en
luchtvochtigheid
Meetwaarden worden automatisch beschikbaar gesteld
aan de digitalSTROM-temperatuurregeling

GTIN/EAN: 4251161900043

Verdere productinformatie 

X-TK-SR04
Draadloze kamertemperatuursensor EnOcean SR04

Opbouw kamersensor voor draadloze temperatuurmeting in woon-
en kantoorruimtes. Voor inbedrijfstelling is een EnOcean Gateway
nodig.

Fabrikant Thermokon

Verdere productinformatie 
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EUR 163,00 

EUR 70,00 

EUR 90,00 

EUR 154,00 

EUR 159,00 

BL-UMV200
digitalSTROM 1-10V universele module Klimaat voor
ventilatieapparaten

Regeling van ventilatieapparaten (klepaandrijvingen, ventilatoren,
...) met analoge 0- of 1-10 V-ingang via de 230V-lijn met
digitalSTROM-commando's

4 uitgangskanalen
1 ingang voor een bedieningsknop
Volledige uitschakeling van de aangesloten apparaten via
een schakelrelais
Schakeling van de aangesloten verbruikers via het
digitalSTROM-systeem

GTIN/EAN: 7640156794687

BL-KM200
Klem M VERWARMEN/VERKOELEN

 Voor thermo-elektrische regelkleppen

Voor de aansluiting van thermo-elektrische
stelaandrijvingen
Klem reageert direct op de regelwaarden van een
digitalSTROM-installatie met individuele
temperatuurregeling per ruimte
Omschakelbaar voor NC/NO-kleppen

Zo lang voorraad strekt.

GTIN/EAN: 7640156790580

Verdere productinformatie 

BL-KM300
Klem M VERWARMEN/VERKOELEN voor thermo-elektrische
stelaandrijvingen

Voor de aansluiting van thermo-
elektrische stelaandrijvingen
Klem reageert direct op de regelwaarden van een
digitalSTROM-installatie met individuele
temperatuurregeling per ruimte
Omschakelbaar voor NC/NO-kleppen

Productopvolger voor BL-KM200

GTIN/EAN: 7640156794335

Verdere productinformatie 

X-IC-85-0001
Adapterstekker IC BL-ZWD300

De DigitalSTROM adapterstekker IC BL-ZWD300 opent een brede
waaier van functies voor de automatische regeling van het
binnenklimaat - eenvoudig, efficiënt en precies.

Geïntegreerde BL-KM300 technologie
Volautomatische regeling van elektronische
verwarmingskleppen
Plug & Play-systeem (Schuko- en Euro-aansluitingen)
Voor NO of NC regelkleppen (max. 20W)

GTIN/EAN: 4260385588500

X-IC-80-0001
IC verwarmingsventielmodule BL-300

De IC BL-300 verwarmingsventielmodule opent een breed scala
aan functies voor de automatische regeling van het woonklimaat -
eenvoudig, efficiënt en nauwkeurig.

Geïntegreerde BL-KM300 technologie
Volautomatische aansturing van elektronische
verwarmingskleppen (geschakeld of PWM)
Aansluiting voor 2 regelkleppen (max. 20W)
Status-LED

GTIN/EAN: 4260385588005

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto
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EUR 150,00 

EUR 264,00 

x-TK-SAB05
EnOcean SAB05

Fabrikant Thermokon

Radiogestuurde klepstelaandrijving voor regeling van de
kamertemperatuur. De SAB05 combineert stelaandrijving, regelaar
en sensor.

Verdere productinformatie 

X-IC-72-0001
IC vochtigheidsmelder

De digitalSTROM module voor vochtigheidsmelding stelt via de
aangesloten vochtigheidssensor vier vaste drempelwaarden 40, 50,
60 en 70% relatieve luchtvochtigheid beschikbaar aan het
digitalSTROM systeem.

GTIN/EAN: 4260385587206

Verdere productinformatie 

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto
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EUR 109,00 

EUR 184,00 

EUR 157,00 

EUR 123,00 

KNOPPEN / ADAPTERSTEKKER

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto

SW-SKM300
Joker drukknop en sensorklem 4-voudig

Aansluiting van gangbare 230 V-drukknoppen 
Voor het gebruik van drukknoppen uit willekeurige
schakelprogramma's (licht, zonwering, audio,...)
Aansluiting van verschillende sensoren met 230 V
schakeluitgang (bijv. bewegingsmelders, wind- en
regensensoren)
Sensorstatussen voor de besturing van de verbruikers
worden overgedragen via de 230 V-kabel naar het dS-
systeem

GTIN/EAN: 7640156794458

Verdere productinformatie 

X-IC-22-0001
IC T4L-Touch

De IC T4L-TOUCH is een capacitieve digitalSTROM 4-voudige
drukknop voor eenvoudige bediening van licht, zonwering, muziek,
enz. Hij is IP66-beschermd en kan worden gebruikt als
bedieningseenheid. De IP66-beschermingsklasse maakt hem
geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Capacitieve 4-voudige drukknop
4 individuele dSiD’s
groep selecteerbaar: joker, licht of zonwering
IP66 (binnen en buiten)
Voorgeprogrammeerd en klaar voor onmiddellijk gebruik

GTIN/EAN: 4260385582201

X-IC-43-0001
IC GE-ZWD300 Euro-adapterstekker

De IC GE-ZWD300 Euro-adapterstekker is ontworpen voor de Plug
& Play aansluiting van verbruikers op een DigitalSTROM Smart
Home systeem. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om snel en
gemakkelijk verplaatsbare lampen, sfeer lichten of kerstverlichting
op een dS-systeem aan te sluiten.

Euro-adapterstekker
Schakelen en dimmen van armaturen tot 150W
Plug & Play aansluiting op een digitalSTROM Smart Home
systeem
Automatische registratie van het dS ready product op de
dS-Meter
Nieuwste digitalSTROM-systeemtechnologie GE-300

GTIN/EAN: 4260385584304

SW-SSL200-FS
Snoerschakelaar L (Schuko), zwart, opsteekbaar

Voor de opsteekbare aansluiting van grote elektrische
verbruikers
Voor het gebruik van drukknoppen uit willekeurige
schakelprogramma's (licht, zonwering, audio,...)
Besturing van de aangesloten verbruikers via de 230 V-
kabel via digitalSTROM commando's

GTIN/EAN: 7640156791686

Verdere productinformatie 
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EUR 90,00 

EUR 183,00 

EUR 183,00 

EUR 183,00 

EUR 170,00 

dS-FD200-FS
digitalSTROM Apparaatfilter

In zeldzame gevallen worden bij het gebruik van elektrische
apparaten hoge stoorpulsen in het 230 V-netwerk ingebracht,
waardoor de digitalSTROM-communicatie kan verslechteren.
Het apparaatfilter wordt in zulke gevallen ingevoegd op de
aansluitkabel van het storende apparaat en het stopcontact en
minimaliseert de storing van het netwerk.

GTIN/EAN: 7640156791709

Verdere productinformatie 

X-IC-17-6001
IC T4L-PLUG Module laagspanningsknop voor 24v puls
schakelaars

Module voor het integreren van 4-voudige drukknoppen in
het digitalSTROM-systeem
Drukknopspanning en externe LED-stroomtoevoer worden
beschikbaar gesteld
Functionele kenmerken van de dS-klem SW-TKM 200
Tot wel 16 functies in het dS-systeem
Geleverd met aansluitkabel, maar zonder afdek (moet
afzonderlijk worden besteld)

GTIN/EAN: 4260385581761

Verdere productinformatie 

X-IC-18-4001
IC drukknop T18 (Enkelvoudige puls schakelaar)

Enkele drukknop met volledig geïntegreerde
digitalSTROM-techniek
Functieweergave via interne LED achter de
tuimelschakelaar
L en N via geïntegreerde veerplug-aansluitingen
aangesloten
Interne structuur slechts 5 mm dieper dan de standaard
drukknop

GTIN/EAN: 4260385581846

Verdere productinformatie 

X-IC-18-0001
IC drukknop T18-GE dimmeruitgang

Met behulp van hoogwaardige contactpennen met de
drukknop verbonden
Montage van de drukknop (door het vlakke ontwerp) in een
enkelvoudige inbouwdoos mogelijk
Aansluiting van de fasedraad L en de nulgeleider N,
evenals van de L 1 van de lamp via geïntegreerde veerplug-
aansluitingen
Automatische aanmelding in de stroomkringverdeler

GTIN/EAN: 4260385581815

Verdere productinformatie 

X-IC-17-4001
IC T4L module

4-voudige drukknopmodule

Integratie van laagspanningsdrukknoppen in het dS-
systeem
Functionele kenmerken van de dS-klem SW-TKM200
Lijnspanning van de 4 drukknopingangen via de module
Installatie in de inbouwdoos

GTIN/EAN: 4260385581747

Verdere productinformatie 

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto
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EUR 192,00 X-IC-17-5001
IC T4L-LED module

Drukknopmodule 4-voudig/LED

Integratie van laagspanningsdrukknoppen in het dS-
systeem
Met name geschikt voor de integratie van de KNX-
drukknopbovendelen
Drukknopspanning en externe LED-stroomtoevoer worden
door de T4L-LED beschikbaar gesteld.

GTIN/EAN: 4260385581754

Verdere productinformatie 

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto
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EUR 689,00 

EUR 689,00 

EUR 377,00 

EUR 377,00 

BEDIENING

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto

X-TK-613439
thanos rH S dS wit

Touch thermostaat (inbouw)
Fabrikant Thermokon | Artikelnr. 613439

Elegant bedieningsapparaat om de temperatuur in de ruimte op
een complete en centrale wijze te kunnen besturen. Eenvoudige
installatie aan de muur in combinatiemet een standaard
inbouwdoos.

GTIN/EAN: 4251161900029

Verdere productinformatie 

X-TK-613446
thanos rH S dS zwart

Touch thermostaat (inbouw)
Fabrikant Thermokon | Artikelnr. 613446

Elegant bedieningsapparaat om de temperatuur in de ruimte op
een complete en centrale wijze te kunnen besturen. Eenvoudige
installatie aan de muur in combinatie met een standaard
inbouwdoos.

GTIN/EAN: 4251161900012

Verdere productinformatie 

X-UL-10230
u::lux Switch dS wit

Intelligente thermostaat in een 55 x 55-uitvoering (inbouw)

Weergave en bediening van drukknoppen van de ruimte en
het bereik
Besturing van ventilatie en kamertemperatuur
Weergave van actuele weer- en temperatuurgegevens
Mogelijk om storings- of alarmmeldingen akoestisch en
visueel te melden
Schakelen tussen dag- en nachtmodus

GTIN/EAN: 747719155903

Verdere productinformatie 

X-UL-10230AB
u::lux Switch dS zwart

Intelligente thermostaat in een 55 x 55-uitvoering (inbouw)

Weergave en bediening van drukknoppen van de ruimte en
het bereik
Besturing van ventilatie en kamertemperatuur
Weergave van actuele weer- en temperatuurgegevens
Mogelijk om storings- of alarmmeldingen akoestisch
en visueel te melden
Schakelen tussen dag- en nachtmodus

GTIN/EAN: 747719155958

Verdere productinformatie 
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EUR 50,00 

EUR 50,00 

EUR 75,00 

EUR 75,00 

EUR 160,00 

EUR 160,00 

X-UL-10952
u::lux AddOn RH+Temp wit

Aanvullende module voor het meten van luchtvochtigheid en
temperatuur.

GTIN/EAN: 747719155538

Verdere productinformatie 

X-UL-10952AB
u::lux AddOn RH+Temp zwart

Aanvullende module voor het meten van luchtvochtigheid en
temperatuur.

GTIN/EAN: 747719155545

Verdere productinformatie 

X-UL-11092
u::lux AddOn MD+RH-Temp wit

Aanvullende module voor het meten van temperatuur en
luchtvochtigheid en een bewegingsmelder.

GTIN/EAN: 747719155569

Verdere productinformatie 

X-UL-11092AB
u::lux AddOn MD+RH-Temp zwart

Aanvullende module voor het meten van temperatuur en
luchtvochtigheid en een bewegingsmelder.

GTIN/EAN: 747719155576

Verdere productinformatie 

X-UL-11103
u::lux AddOn CO2+RH+Temp wit

Aanvullende module voor het meten van CO2, luchtvochtigheid en
temperatuur.

GTIN/EAN: 747719155620

Verdere productinformatie 

X-UL-11103AB
u::lux AddOn CO2+RH+Temp zwart

Aanvullende module voor het meten van CO2, luchtvochtigheid en
temperatuur.

GTIN/EAN: 747719155637

Verdere productinformatie 

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto
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EUR 209,00 X-IC-19-5000
IC TLS019 Touch Sensor

GTIN/EAN: 4260385581952

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto
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EUR 123,00 

EUR 163,00 

EUR 234,00 

EUR 82,00 

EUR 70,00 

AUTOMATISERING

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto

SW-KL200
Klem L JOKER

Schakelen 1400W/700VA
Optioneel toepasbaar in de groepen licht, zonwering etc.
Voor het aansluiten van grote lampbelastingen of grote
elektrische verbruikers
Besturing van de aangesloten verbruikers via 230 V-kabel
via dS-commando's
De klem kan ook zonder digitalSTROM geschakeld worden

GTIN/EAN: 4290046000959

Verdere productinformatie 

SW-UMR200
Relay universal module

Potentiaalvrije detectie van net- en laagspanningssignalen
(bijv. van belsystemen)
Van verbruiker wisselen
2 ingangen en 2 potentiaalvrije wisselaarcontacten
Ingangsstatussen in het digitalSTROM-systeem voor de
activering van processen

GTIN/EAN: 7640156790597

Verdere productinformatie 

X-IC-47-0001
Power module

De IC Power digitalSTROM module is een kleine stroomconvertor.
Hiermee kan de wens voor een schakelbaar stopcontact worden
gerealiseerd.

Geïntegreerde GE-300 technologie
Maximale uitgangsbelasting:  geschakeld 2875W (12,5A) /
inductief 700VA (3A)
Past zelfs in 45mm inbouwdoos
Status-LED

GTIN/EAN: 4260385584700

SW-AKM200
Automatiseringsklem JOKER 4-voudig

Aansluiting van 1-4 verschillende sensoren met 230 V-
schakeluitgang (bijv. bewegingsmelders, wind- en
regensensoren)
Sensorstatussen voor de besturing van de verbruikers
worden overgedragen via de 230 V-kabel naar het dS-
systeem

Zo lang voorraad strekt.

GTIN/EAN: 7640156790405

Verdere productinformatie 

SW-AKM210
Automatiseringsklem JOKER 2-voudig

Aansluiting van 1-2 verschillende sensoren met 230 V-
schakeluitgang (bijv. bewegingsmelders, wind- en
regensensoren)
Sensorstatussen om de verbruikers te besturen worden via
de 230 V-kabel naar het dS-systeem overgedragen

GTIN/EAN: 7640156790412

Verdere productinformatie 
Pagina 19 van 29
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EUR 225,00 

EUR 170,00 

EUR 210,00 

EUR 248,00 

EUR 159,00 

X-IC-68-0001
IC BW-HS 300 module

De IC BW-HS 300 is een IC Smart Home-product met twee functies
en de nieuwste 300 dS-technologie. De dubbele sensor is een PIR
bewegingssensor met geïntegreerde helderheidsdetectie.

Geïntegreerde digitalSTROM 300-technologie
Detectiebereik van bewegingssensor ca. 180 graden
Bereik 4-7m
Drempelwaarde-instelling via potentiometer aan de
achterzijde
Geruisloos schakelproces (geen klik-klak)
Status-LED's

GTIN/EAN: 4260385586803

X-IC-60-0001
IC PIR Sensor

Bewegingsmelder (55 x 55 mm frame)

Draagt bewegingsmeldingen direct aan het dS-systeem
over
Activering van individuele veiligheidsfuncties
Koppeling van de beweging via de app Scene Responder

GTIN/EAN: 4260385586001

Verdere productinformatie 

X-IC-64-1001
IC T12 stekker-PIR euro

Opsteekbare bewegingsmelder uitvoering Schuko (euro)

Draagt bewegingsmeldingen direct aan uw dS-systeem
over
Ingebouwde dS-techniek is inbegrepen in het
stekkergedeelte
Kan te allen tijde op een andere plaats worden
aangesloten

GTIN/EAN: 4260385586414

Verdere productinformatie 

X-IC-78-0001
IC helderheidsmodule

De IC-helderheidssensormodule werd ontwikkeld voor
helderheidsdetectie voor het DigitalSTROM-systeem. Door middel
van instelbare potentiometers kunnen twee helderheidswaarden
rechtstreeks aan het DigitalSTROM systeem worden gerapporteerd
als drempelwaarden.

Geïntegreerde SW-AKM210 technologie
2 potentiometers voor aanpassing van de drempelwaarde
2 dSiD adressen
Eurostekker

GTIN/EAN: 4260385587800

X-IC-30-0001
IC DIN-rail automateringsmodule

De module is bedoeld voor installatie in de subdistributie en voor
aansluiting van sensoren met schakeluitgang (bijv.
bewegingsmelders, wind- en regensensoren).

Technische functie zoals SW-AKM200
Aansluiting van maximaal 4 sensoren met 230V-
schakeluitgang aan de digitalSTROM-installatie
Draagt sensorstatussen via de 230V-kabel over naar het
digitalSTROM-systeem
LED-statusindicator

GTIN/EAN: 4260385583000

Verdere productinformatie 

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto
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EUR 202,00 

TOEGANG

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto

X-IC-50-0001
IC DIN-rail deurbel module

De module in DIN-rail is voor 2 belschakelingen ontworpen. Deze
verwerkt de aanwezige 8VAC of 12VAC belsignalen en stuurt deze
naar het dS-netwerk.

GTIN/EAN: 4260385585004

Verdere productinformatie 
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EUR 100,00 

EUR 104,00 

EUR 99,00 

EUR 72,00 

EUR 170,00 

VEILIGHEID

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto

X-TK-727297
SRW02 - EnOcean draadloos raamcontact

Draadloos raamcontact voor conditiebewaking van ramen en
deuren in verbinding met de ontvangersinterfaces SRC-x en een
bewakingssysteem van een hoger niveau.

Verdere productinformatie 

RT-SDM200
Snoerschakelaar M VEILIGHEID paniek

Functie paniekknop (via digitalSTROM wordt "Alarm" in het
huis geactiveerd)
Optioneel: Besturing van de aangesloten signaallampjes
via de 230V-kabel met behulp van digitalSTROM-
commando's

GTIN/EAN: 4290046000089

Verdere productinformatie 

X-IC-74-0001
IC glasbreuksensor

Passieve piëzo-sensor
Voor het detecteren van glasbreuk

De informatie wordt samen met de dS alarm 400 module aan het
digitalSTROM systeem verstrekt.

GTIN/EAN: 4260385587404

Verdere productinformatie 

X-IC-70-0001
IC watersensor

Melding van een defect via het digitalSTROM-systeem met
behulp van pushberichten (smartphone / e-mails)
Verbinding met de module "dS alarm 400"

GTIN/EAN: 4260385587008

Verdere productinformatie 

X-IC-90-0001
IC alarm 400 module

Omzetting van 1-4 laagspanningssignalen op het digitalSTROM-
systeem. Daarmee kunnen bijv. 4 raamcontacten, glasbreuk- of
watersensoren draadgebonden (gesloten circuit) worden bewaakt.

GTIN/EAN: 4260385589002

Verdere productinformatie 
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EUR 414,00 

EUR 840,00 

EUR 450,00 

GATEWAYS

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto

x-P44-DSB-E2
Plan44 Gateway EnOcean

incl. adapter en LAN-kabel

P44-DSB-E2 gebruikt de nieuwe digitalSTROM virtual device
connector-technologie om nieuwe apparaten (knoppen, sensoren
en actuatoren van derde fabrikanten) naadloos te integreren, zodat
deze voor de gebruikers net zo eenvoudig als normale
digitalSTROM-componenten functioneren.

GTIN/EAN: 7640161170056

Verdere productinformatie 

X-P44-DSB-D
Plan44 Gateway digitalSTROM-Dali/hue

De X-P44-DSB-D digitaleSTROM-gateway bevat een DALI-
businterface en een ingebedde Linux-module met Ethernet.

De digitalSTROM-brug X-P44-DSB-D is via Ethernet
verbonden met de dS-server via het huisnetwerk (LAN).
De X-P44-DSB-D wordt door de dS-server automatisch
herkend als een "Virtual digitalSTROM Meter" (vdSM).
Hue lampen (draadloos) worden op de X-P44-DSB-D
aangesloten door eenvoudig op een knop te drukken.
DALI-apparaten worden aangesloten op de 2-draads DALI-
bus.
Alle op de X-P44-DSB-D aangesloten DALI-apparaten en
aangesloten Hue verschijnen automatisch in het dS-
systeem en kunnen op dezelfde manier worden gebruikt
als normale dS-componenten.
Voor verdere configuratie en firmware-updates kan de
webinterface van de X-P44-DSB-D worden opgeroepen
vanuit de dS-configurator via het contextmenu.

GTIN/EAN: 7640161170148

Verdere productinformatie 

X-TK-637442
STC-dS

De STC-dS gateway wordt gebruikt om een digitalSTROM-systeem
uit te breiden met componenten, met name met sensoren,
verwarmingskleppen en tuimelschakelaars die met de EnOcean
radiotechnologie zijn uitgerust. De verbinding met de digitalSTROM
server gebeurt via een ethernet-netwerkverbinding.

GTIN/EAN: 4251161900081

Verdere productinformatie 
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EUR 158,82 

EUR 167,23 

EUR 175,63 

EUR 184,03 

BOLD SMARTLOCKS

Productafbeelding Beschrijving Prijs Netto

X-BLD-3530-EUR
BOLD Smartlock Cilinder E30I35 Duracore

Binnenkant: 30-35 mm
Buitenkant: 30-45mm

Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige
toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel
cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app
(iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor
authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor
mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.

GTIN/EAN: 8719992868957

X-BLD-3035-EURB
BOLD Smartlock Cilinder E30I35 SX33 Duracore

Binnenkant: 30-35 mm
Buitenkant: 30-45mm

Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige
toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel
cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app
(iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor
authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor
mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.

 

GTIN/EAN: 8719992868018

X-BLD-3045-EURB
BOLD Smartlock Cilinder E30I45 SX43 Duracore

Binnenkant: 40-45 mm
Buitenkant: 30-45mm

Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige
toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel
cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app
(iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor
authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor
mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.

GTIN/EAN: 8719992868025

X-BLD-3055-EURC
BOLD Smartlock Cilinder E30I55 Duracore

Binnenkant: 50-55 mm
Buitenkant: 30-45 mm

Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige
toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel
cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app
(iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor
authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor
mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.

GTIN/EAN: 8719992868896
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EUR 192,44 

EUR 184,03 

EUR 192,44 

EUR 200,84 

EUR 209,24 

X-BLD-3065-EURC
BOLD Smartlock Cilinder E30I65 SX63 Duracore

Binnenkant: 60-65 mm
Buitenkant: 30-45 mm

Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige
toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel
cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app
(iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor
authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor
mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.

GTIN/EAN: 8719992868889

X-BLD-5035-EURC
BOLD Smartlock Cilinder E50I35 SX35 Duracore

Binnenkant: 30-35 mm
Buitenkant: 50-65 mm

Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige
toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel
cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app
(iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor
authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor
mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.

GTIN/EAN: 8719992868797

X-BLD-5045-EURC
BOLD Smartlock Cilinder E50I45 SX45 Duracore

Binnenkant: 40-45 mm
Buitenkant: 50-65 mm

Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige
toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel
cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app
(iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor
authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor
mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.

GTIN/EAN: 8719992868780

X-BLD-5055-EURC
BOLD Smartlock Cilinder E50I55 SX55 Duracore

Binnenkant: 50-55 mm
Buitenkant: 50-65 mm

Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige
toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel
cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app
(iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor
authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor
mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.

GTIN/EAN: 8719992868766

X-BLD-5065-EURC
BOLD Smartlock Cilinder E50I65 SX65 Duracore

Binnenkant: 60-65 mm
Buitenkant: 50-65 mm

Slimme cilinder met Bluetooth voor eenvoudige en veilige
toegangscontrole zonder sleutels. Vervangt alle Euro profiel
cilinders, eenvoudige zelfinstallatie, toegang via smartphone app
(iOS, Android) of back-up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor
authenticatie en end-to-end data-encryptie, SKG*** certificaat voor
mechanische beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.

GTIN/EAN: 8719992868773
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EUR 234,45 

EUR 83,19 

X-BLD-3035-GWC
Bundle BOLD Smartlock E30I35 SX33 + Bridge

Binnenkant: 30-35 mm
Buitenkant: 30-45mm

Set Bold Connect + Smart cilinder met Bluetooth in voor
eenvoudige en veilige toegangscontrole zonder sleutels. Activering
op afstand van uw Bold Smart Lock vanaf elke locatie via een
mobiele app. Vervangt alle Euro profiel cilinders, eenvoudige
zelfinstallatie, toegang via smartphone app (iOS, Android) of back-
up pin, Bluetooth 4.0 of hoger, twee-factor authenticatie en end-to-
end data-encryptie, SKG*** certificaat voor mechanische
beveiliging, batterijduur meer dan 2 jaar.

GTIN/EAN: 8719992868728

X-BLD-GW-EURB
BOLD Connect Bridge

Bold Connect is een interface om uw Bold Smart Lock met het
Internet te verbinden. Activering op afstand van uw Bold Smart
Lock vanaf elke locatie via een mobiele app. Eenvoudige installatie
dankzij automatische detectie van beschikbare sloten. Mogelijkheid
om meerdere sloten op één Bold Connect aan te sluiten. End-to-
end gegevensversleuteling op alle aangesloten apparaten.

GTIN/EAN: 8719992868032
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Met dit basispakket rust u uw meterkast uit met de 
basis voor uw digitalSTROM systeem. Eenmaal 
geïnstalleerd kunt u de gewenste apparaten, lampen 
en veel meer met digitalSTROM koppelen.

Het digitalSTROM Basis pakket bevat

p.st 

64€
p.st 246€

digitalSTROM-Filter dSF20  3 
digitalSTROM-Meter  dSM20  3 
digitalSTROM-Server dSS20 1 543 €

1.473 € *
Het basispakket is bedoeld voor 3 groepen. 
Voor iedere extra benodigde groep bestelt u 
eenvoudig een extra dSM20 (digitalSTROM-Meter).

* excl. BTW en plus verzendkosten

VOORZIENINGEN

p.st 



CONTROLE EN CONFIGRATIE

digitalSTROM Smartphone apps
bedienen en confi gureren

dS Smart Home
voor iOS, Android

mobile 
remote 
control

Mobile Remote Control

digitalSTROM Home apps
automatiseren

Tijdschakelklok

Persoonlijke acties

Activiteit bewaking

digitalSTROM Home apps
visualiseren en informeren

Event Mailer

Event Push-berichten

Verbruiksanalyse

Toestanden

digitalSTROM Home Apps

Verlichtingsassistent

digitalSTROM
Documentatie

Integration Apps

Bosch

DoorBird

Dornbracht

Harmony

Hekatron

HUE

Netatmo

Panasonic

REHAU
Nea Smart

Siemens

Smarter

SONOS

Thanos

Tielsa

u::Lux

V-ZUG

digitalSTROM Services

Remote Connectivity
mijn.digitalSTROM

IFTTT

Google Home
(Alleen beschikbaar in het Duits)

Amazon Alexa

Event Responder

Aanwezigheidssimulator

Auto Off

Activiteit bewaking

Klimaat sturing

Ventilatieregeling



Nog vragen?

Telefoon NL: +31 85 0090 700
   BE: +32 2 767 07 80
E-Mail   info@digitalstrom.nl
Maandag tot vrijdag van 09:00 —17:00
(normaal tarief voor vaste telefonie)

www.digitalstrom.com
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