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Domì Climatic 
Sensor

Yubii*

BiDi

NFC*

DOMIWSR

DOMIWS

DOMIWSC

Lange levensduur, dankzij 
de keuze van materialen 
die een uitstekende 
weerbestendigheid 
garanderen

Ruime instelbaarheid van 
drempels
Instelling van de winddrempel tot 
120 km/h

Geoptimaliseerde 
gevoeligheid voor 
verticale luchtstromen

Nieuwe serie klimaatsensoren: 
bidirectioneel, verkrijgbaar in drie 
verschillende modellen: wind-zon, 
wind-zon-regen en wind-zon 
draadloos.

* Coming Soon
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Code DOMIWS DOMIWSC DOMIWSR
Voeding met ingebouwde  
fotovoltaïsche cellen (mWp)

- 64 -

Netvoeding (Vac 50/60 Hz) 110/230 - 110/230

Zendfrequentie (MHz) 433 MHz

Radiocodering BiDi /retrocompatibel met monodirectioneel

Uitgestraald vermogen (mW) 1

Reikwijdte 100 m in de open ruimte en 20 m in gebouwen

Beschermingsgraad (IP) 55

Gebruikstemperatuur (°C min/max) -20 ÷ +60

Afmetingen (mm) 85x225x114 h

Gewicht (g) 236

WINDSENSOR DOMIWS DOMIWSC DOMIWSR
Meetbereik (km/h) 0 ÷ 125

Resolutie (km/h) 1

Drempelinstelling (km/h) 5 ÷ 120

ZONSENSOR DOMIWS DOMIWSC DOMIWSR
Resolutie (klux) 3 ÷ 80

Drempelinstelling (klux) 3 ÷ 60

REGENSENSOR DOMIWS DOMIWSC DOMIWSR
Meetbereik - - On-off
 

Lineair programmeerbaar: 
instelling van de activeringsdrempel ‘wind’ tot 
120 km/h en ‘zon’ tot 60 klux.

Beheer van de instellingen: de werking 
van de Zon-Windsensoren kan gecontroleerd 
worden zonder de aanwezigheid van 
atmosferische gebeurtenissen te simuleren, 
maar door de testdrempel in te stellen. 
In het wind-zon-regen model hoeft de 
regensensor niet te worden ingesteld (on-off).

Innovatief controle- en 
signaleringssysteem:  
Een led geeft informatie over de status van 
de sensor (overschrijding van de ingestelde 
drempel, storing, enz.).

Instelling verschillende drempels*
Met de implementatie van het Yubii Home-
systeem wordt het mogelijk om voor elke motor 
verschillende drempels in te stellen, dankzij 
scenario's op maat.

Geavanceerde drempelinstelling
De instelling van de drempels is ook mogelijk via 
TTPRO en NFC* via de MyNice Pro-app.

Beschikbare versies: 

WIND-SUN BD en  
WIND-SUN-RAIN BD
 
Werken op netstroom, communiceren via 
radio met de besturingseenheid.

WIND-SUN SOLAR BD

Geen verbinding en onbeperkte 
werkingsduur.
De sensor wordt gevoed door  
zonne-energie en communiceert via radio met 
de besturingseenheid.
De fotovoltaïsche cellen voeden de sensor, 
zorgen voor de opslag van energie en 
garanderen een optimaal en veilig beheer van 
het automatiseringssysteem. 

Bidirectioneel: Domì klimaatsensoren zijn 
compatibel met bidirectionele motoren. 

Compatibel met: 
- de buismotoren van Nice met ingebouwde 
radio-ontvanger;  
- de besturingseenheden met ingebouwde 
ontvanger.
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TECHNISCHE KENMERKEN

Code Beschrijving St./Verp. Certificeringen
DOMIWS Wind-Zonsensor, bidirectioneel,  

met netvoeding
1

DOMIWSC Wind-Zonsensor, bidirectioneel,  
gevoed door geïntegreerde fotovoltaïsche cellen

1

DOMIWSR Wind-Zon-Regensensor,  
bidirectioneel, met netvoeding

1

* Coming Soon

MyNice Pro 
App

ONTWORPEN VOOR 
INSTALLATEURS

Android-systemen:

iOS binnenkort beschikbaar

INSTALLATIE OP OPPERVLAKKEN MET VERSCHILLENDE HELLINGSHOEKEN

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro


De gegevens in dit drukwerk zijn slechts van indicatieve aard. Nice behoudt zich het recht voor om alle wijzigingen die zij nodig acht aan haar producten door te voeren. 

Nice zorgt voor het milieu.
Door natuurlijk papier te gebruiken, wordt 
overmatig gebruik van grondstoffen en exploitatie 
van bossen vermeden.  
Afval wordt verminderd, energie wordt bespaard en 
ook de kwaliteit van het klimaat wordt verbeterd.

www.niceforyou.com 

Nice SpA
Oderzo, TV, Italië

Zelfs de kleinste 
gebaren maken we 
buitengewoon.
Nice,  
een wereld zonder barrières.  
Automatiserings- en besturingssystemen voor poorten, 
garagedeuren, zonweringen, rolluiken en alarmsystemen 
voor elk type ruimte, van particuliere woningen tot grote 
openbare gebouwen. 
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