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AMBIANCE PRO

Uw woning altijd in de juiste sfeer

Het gebruik van sferen is alom gekend. 

De ‘alles doven’ toets bij het verlaten 

van de woning of een variante hierop 

bij het slapen gaan. Het algemeen 

aan/uitschakelen van heel de buiten-

verlichting, het op- en neerlaten van 

de rolluiken of meer comfort sferen 

zoals tv-kijken, diner met vrienden, …  

U kan tot 48 eigen creaties maken.

Een slimme woning voor iedereen

Dobiss Ambiance PRO is een stevig  

basisconcept dat voor iedere woning of 

appartement haalbaar is. De standaard 

domoticafuncties worden dan ook toe-

gankelijk en budgetvriendelijk gemaakt. 

Domotica is immers niet meer enkel voor 

‘the happy few’. Natuurlijk is de Ambiance 

PRO ook nog steeds de ‘springplank’ voor 

de klanten die het graag wat uitgebreider 

hebben maar het budget voor de extra’s 

liever nog wat voor zich uitschuiven.

Gebruiksvriendelijke bediening  

met onze Dobiss Touchbutton

U wilt veel functies bedienen en toch 

nog het overzicht bewaren? Een Dobiss 

Touchbutton geeft u de mogelijkheid om 

tot 24 unieke bedieningen te doen via 12 

aanraakgevoelige toetsen.

Uw veiligheid staat voorop

We hebben in de basisfuncties ook een 

knipperfunctie voorzien. Niet alleen 

handig in geval van een ‘paniek’ situatie, 

maar ook om aan te geven dat er wordt 

aangebeld op locaties waar de deurbel 

minder goed hoorbaar is!

Uw telefoon als afstandsbediening 

van uw woning

Uw smartphone of tablet gebruiken voor 

het aansturen van de verlichting? Een 

beetje extra dimmen of de sfeer TV-kijken 

oproepen? In de Ambiance PRO kan het 

snel en eenvoudig! De app kan u gratis 

downloaden uit de App Store of Play Store.

Het kantelmoment is reeds enige tijd aangebroken. De klassieke elektrische installatie heeft 

haar grenzen reeds lang bereikt en voldoet vaak niet meer aan de veranderende behoeften van 

de bewoners. Alles is geëvolueerd. 

De instap-domotica van Dobiss is de standaard, en daar zijn veel goede redenen voor: 

1. Dobiss: betrouwbare Belgische fabrikant sinds 1995 en sinds 2015 deel van  

de internationale Fermax Group!

2. Voldoende kwalitatieve installateurs en opleiding

3. Een flexibele installatie (knoppen toevoegen en herprogrammeren op elk moment)

4. Een veelheid aan functionaliteiten en comfort

5. Domotica Ambiance PRO vereist geen groot budget

6. Bespaar op uw energiefactuur

Bespaar energie dankzij  

een slimme verlichting

Heel veel apparaten die we dagelijks 

gebruiken, schakelen zichzelf uit als we 

dat vergeten. En thuis? Wat gebeurt er met 

de verlichting die we vergeten te doven? 

Heel vaak blijven lichten onnodig lang 

branden. Met Dobiss kan u voor iedere 

bediening meegeven na hoeveel tijd het 

licht automatisch moet doven; ideaal voor 

uw garage, berging, kelder, ....

In een Ambiance PRO installatie is elke 

drukknop uniek in te stellen voor 2 

onafhankelijke functies. 

Optimaliseer en verhoog uw comfort

Om aan efficiëntie te winnen, kan 

het in- of uitschakelen van bepaalde 

lichtpunten spontaan andere sturingen 

doorvoeren. We hebben straks allemaal 

een ventilatiesysteem met meerdere 

snelheden. Wel, door de bediening van 

het licht in de douche kan bv. onmiddellijk 

naar de hoogste ventilatiesnelheid over-

gestapt worden. Bij het doven van het 

licht in de douche schakelt de ventilatie 

een trapje terug om dan met nog enige 

vertraging terug te vallen op de basisstand. 


