
• Dimt en beheert 1 kanaal

• Smooth dimming (intensiteit)

• 1 drukknop (optioneel)

• Dimt en beheert 4 kanalen

• Werkt met RGBW & RGB (beiden met HSV)

• Smooth dimming (kleur & intensiteit)

• Automatische kleurencyclus

• 16 miljoen kleuren

• Mogelijkheid om specifieke kleuren te 

bewaren

• 2 aanpasbare drukknoppen (optioneel)

Download 
onze app
Dmax 
by Domintell

2 TYPES STRIPMAX : 
Stripmax (unicolore) 

Stripmax RGBW 

•  Universele stripLED dimmer en 

controller

• 12-24 Vdc voeding

• Geöptimiseerde dimming modes

Common features 

max  
by Domintell

EÉN APP VOOR
UW BLUETOOTH®
SMART SYSTEM

dmaxbydomintell.com

Geînteresseerd? Contacteer ons!

info@domintell.com+32(0)67 88 82 50
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• Direct Bluetooth® connectie : geen 

gateway

• In-app settings : éénmaal geînstalleerd, 

moet u de module niet meer aanraken

• Combineer de 3 modules : creëer uw 

lievelingssferen of een zachte wake-up

• Hernoem uw toestellen : via de app

• Past : in bijna alle inbouwdozen

VEILIG
• Beveiligde connectie : connectie 

geblokkeerd via fysische knop

• Beheer : tot 8 gebruikers

• Encryption : 100% encrypted transmissies

MODULAIR
• Remote updates : update via de app

• Aanpasbaar : in-app switching mode bij 

een verwisseling van lampen

• Upgradeable : nieuwe gratis functies in 

de toekomst

• Future proof : klaar voor de toekomstige 

LED lampen

• Astronomische klok : nauwkeurige 

evenementen

• Planning : plan acties

• Andere functies : onmiddellijke of 

progressieve klok, timer, etc.

• Sferen : creëer uw lievelingssferen door de 

combinatie van verlichtingen en luiken

COMMON FEATURES



BLINDMAX

DIMMAX

• Open en sluit moeiteloos uw rolgordijnen, 

luiken en andere zonneschermen vanuit 

uw smartphone

• Aanpasbaar aan verschillende sturingen

• Veiligheidstimer ingebouwd (stopt de 

open- en sluitbewegingen) 

REMAX
• Relais schakelaar voor schakelen van 

ladingen tot 16 A : beheer de meeste 

toestellen thuis

• Breid uw draadloos verlichtingssysteem uit 

naar uw onafhankelijke lampen :  beheer al 

uw I/O toestellen via de app

• Open elektrische poorten en garage 

deuren via de app

• Nooit meer gebroken of verloren 

afstandsbedieningen

• Bluetooth® universele 230 V dimmer

• Voor LED en filament systemen tot 200 W, 

alsook voor klassieke gloei- en halogeen 

lampen tot 420 W

• Meerdere dimming modi geoptimaliseerd 

voor een verscheidenheid aan lampen en 

ladingen 

• 4 beveiligingssystemen tegen 

overspanning, kortsluiting en 

oververhitting

• Soft dimming : keuze van verschillende 

dimming curves

• De laatste dimming positie kan 

gememoriseerd worden (memo functie)


