
Uw huis,  
altijd binnen handbereik



Compatibel met het verleden, klaar voor de toekomst
De DOBISS NXT is 100% compatibel met  

alle DOBISS PRO modules; een upgrade is zelfs mogelijk  
met maar 1 klik. Daarnaast zal onze NXT server  

elke beschikbare upgrade downloaden zodat u telkens geniet  
van alle nieuwe functionaliteiten. Zo verzekeren  

wij u dat uw woning klaar is  
voor de toekomst!

100% web-based
Met de DOBISS NXT server heeft u geen software  

meer nodig; u surft er gewoon naartoe vanop uw laptop  
of tablet! Zowel de bediening als  

de configuratie gebeuren 
via eender welke webbrowser  

en zijn dus altijd toegankelijk.

Gratis cloud toegang
Even controleren of alle lichten uit zijn?  

Snel even de verwarming aanzetten voor u 
naar huis vertrekt? Het kan allemaal dankzij 

de cloud toegang die gratis inbegrepen is  
in uw DOBISS NXT server.

Hey Google, zet de eetkamer op 45 %
Beheer je DOBISS NXT installatie via spraakcommando’s 
dankzij de Google Assistant integratie. Door commando’s  

in te spreken in je smartphone of Google Home speaker  
kan je de verlichting sturen, rolluiken open of dichtdoen,  

verwarming sturen of scenario’s starten. De combinatie van 
de geavanceerde spraakherkenning van Google Assistant en 
uw DOBISS slimme woning, geven een ongekend comfort.

DOBISS NXT SERVER



Eenvoudig en gebruiksvriendelijk

Altijd maar meer
De functionaliteiten van een domoticasysteem zijn intussen gekend; 
maar met DOBISS NXT haalt u meer in huis: meer scenario’s,  
meer automatisaties, meer condities, meer temperatuurzones,  
meer audiozones,…

Gepersonaliseerde toegang

Integratie met IFTTT

Iedereen heeft zijn eigen login tot het systeem 
en dus ook zijn eigen persoonlijke interface.  
U wil de toegang tot de configuratie afschermen 
voor uw kinderen? Een beperkte bediening voor 
de babysit? Dat kan perfect in DOBISS NXT!

De koppeling met IFTTT opent de deur naar 
integraties met honderden andere merken van 
slimme toestellen, zoals zonnewering, slimme 
lampen en stopcontacten, airconditioning,  
stofzuigrobots, enz.

Zoals u gewoon bent van DOBISS, hebben wij er  
voor gezorgd dat u uw installatie zonder moeite aan 
de praat krijgt. Een scenario aanpassen, de functie 
van een drukknop wijzigen, uw temperatuur kalender 
bijsturen,…; dankzij onze intuïtieve interface  
gaat u zo aan de slag.
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WEB-BASED SERVER VOOR HET CONFIGUREREN EN BEDIENEN  
VAN EEN DOBISS NXT INSTALLATIE VIA PC, LAPTOP, TABLET EN SMARTPHONE

INPUT
• 6 x sensorlijn voor aansluiting van DOBISS temperatuursensoren en statusleds
• 2 x drukknoplijn voor aansluiting van DOBISS drukknop ID’s
• 2 x 0-10V of contact inputs
• 1 x contact input

OUTPUTS
• 12 x aan/uit sturingen (via aansluiting van 3 DOBISS relais 

uitbreidingsmodules – niet inbegrepen)
• 2 x 0-10V dimbare sturingen voor aansturing van  

externe 0-10V dimmodules

FUNCTIONALITEITEN
• 100% web-based (geen bijkomende software nodig)
• 128 scenario’s met onbeperkt aantal acties
• 250 automatisatiegroepen met onbeperkt aantal acties (standaard ingebouwde astroklok)
• 60 temperatuurzones met 250 kalenders
• 128 logische condities met onbeperkt aantal instellingen
• 250 audiozones met verschillende audiosystemen (Sonos, Apart, Bose …)
• 100% up-to-date dankzij dagelijkse software downloads
• 100% responsive touch layout, compatibel met elk schermformaat en volledig automatisch gegenereerd
• Spraakbediening via Google Assistant
• Integratie met IFTTT
• Pushmeldingen via smartphone (Android) of via email
• Gepersonaliseerde user profielen
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