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Laat electriciteit eenvoudig worden !Laat electriciteit eenvoudig worden !

Evolutieve bekabelingEvolutieve bekabeling
voor dezelfde prijs als traditioneelvoor dezelfde prijs als traditioneel
� vereenvoudigd installatie
� kabelbesparing
� programmeerbaar om aan alle omstandigheden en ontwikkelin-
gen aan te passen
� aanvullend functies geintegreerd
� magnetisch uitstraling beter gecontroleerd

...voor de opdrachtgever
topsysteem
> aansluitbaar met AnB alarm- en domoticasystemen
eenvoudig uitbreidbaar
> uw electrisch huisnetwerk niet meer nodig te herstructureren,
verleng maar degene die bestaat
aanpassend aan alle omstandigheden, zelfs geinstalleerd
> een eenvoudig programmatie is voldoende

Invoerend en voordelig systeem...Invoerend en voordelig systeem...

...en voor de klant
talrijk geintegreerde functies voor comfort
> uitdoving talmen, dimmer,alles uitdoven
evolutief volgens behoeften en lusten
> controleer elke ‘exit’ met om het even welke schakelaar
en verandert uw mening zoals U wilt !
energiebesparing mogelijkheden
> dankzij functies ‘uitdoving talmen’ en ‘alles uitdoven‘
meer milieu en gezondheidsvriendelijk
> lichter netwerk 
> geen spanning op de draad als de lamp niet actief is

Electronica R&D gelijkt op topniveau sporten :
er bestaat altijd een persoon of een ploeg die een techlologish hoger produkt maakt

maar je moet nooit vergeten wat het belangrijkst is :
nuttige, economische en betrouwbare dingen bedenken die bereikbaar zijn voor de consument.
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Laat electriciteit eenvoudig worden !Laat electriciteit eenvoudig worden !

Minido kit :
1 EXICENT
2 EXO08-220 BI
16 ID’s
1 gereguleerde voeding 2,5A 12V
kabels RJ12 voor EXI-EXO verbinding
MiniDo uitbreidbaar tot 256 inputs en 64 outputs :
- tot 8 EXI-pannelen
- tot 8 EXO-pannelen

Beschikbare opties :
EXO-DIM Dimmer 4 outputs
EXO08-0-10V Panneel van 8 analogisch outputs 0-10V
EXO08-220 8 eenpolig relais 16A
EXO08-220 BI 8 tweepolig relais 8A
EXO08-DOMO 8 potentieelvrij relais (luiken en motors regeling)
EXO02-DOMO 2 potentieelvrij relais (luiken en motors regeling)
EXOBUS 8 exits (leds) bus
EXICENT 32 inputs op bus
EXISTORE 32 inputs op bus (tijdschakelaar functies)
ID DOMO Input ID
ID LED  Led ID

Identificatie van outputs op het netwerk :
Het ID DOMO zorgt dat elke input op het netwerk echt uniek is 
voot het systeem. Het ID DOMO komt juist achter de schakelaar.
Het sluit zich aan de retourdraad (ID-) door een 3M-connector
Parallel-bekabeling als er meerdere schakelaars in dezelfde box zijn.

Technische inlichtingen :Technische inlichtingen :

MiniDo is een produkt van firma AnB.
AnB NV werkt  sinds 1980 in alarm- en domotica sector.
De wil van AnB is ter beschikking worden van elektriciens-installateurs om hen van 
een krachtig geheel van produkten diensten, kennis en werktuigen te voorzien  
zodat ze hun beroep in de beste omstandigheden kunnen uitoefenen en hun 

eigen cliënten zo het best tevreden kunnen stellen.
De wijsbegeerte van AnB is hen te steunen in hun relaties met hun eigen cliënten, 

waarvan ze totaal meester blijven. 
AnB wilt die steun door een  op mensen maat structuur brengen, die voor zijn 

spécificiteit ten opzichte van elk van zijn clienten zorgt.
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