
 

Domuz,	  het	  energiebesparende	  regelsysteem	  voor	  warmtepompen:	  	  
iedere	  zone	  apart	  beheerbaar	  

	  

Warmtepompfabrikant	  General	  pakt	  uit	  met	  Domuz,	  
een	  modulair	  zonesysteem	  dat	  het	  comfort	  verhoogt	  en	  
energie	  bespaart.	  Met	  het	  Domuz	  multi	  room	  control	  
system	  kan	  je	  de	  gewenste	  temperatuur	  voor	  iedere	  
kamer	  apart	  instellen.	  Domuz	  functioneert	  met	  
vloerverwarming,	  dynamische	  convectoren	  en	  laag-‐
temperatuur	  radiatoren.	  

Om	  oververhitting	  te	  voorkomen,	  anticiperen	  
zoneregelingssystemen	  vaak	  op	  het	  typische	  
stookgedrag	  van	  de	  verwarmingsketel.	  De	  Domuz	  
besturingsoftware	  echter,	  is	  optimaal	  afgestemd	  op	  de	  geavanceerde	  weersafhankelijke	  
regeling	  van	  General	  warmtepompen.	  Resultaat:	  meer	  comfort	  en	  minder	  verbruik.	  

	  

Domuz	  beschikt	  over	  radiografische	  thermostaten	  zodat	  kabelwerk	  tot	  het	  verleden	  behoort.	  De	  levensduur	  

van	  de	  batterijen	  bedraagt	  minimum	  2	  jaar	  (2	  x	  AAA	  Alkaline).	  

De	  Domuz	  thermostaat	  leeft	  met	  je	  mee	  en	  beschikt	  over	  handige	  voorgeprogrammeerde	  instellingen,	  
regelbaar	  met	  één	  knop.	  Elke	  thermostaat	  leent	  zich	  tot	  de	  verwarming	  of	  koeling*	  van	  elke	  ruimte	  en	  het	  

systeem	  start	  automatisch	  wanneer	  één	  ruimte	  om	  verwarming	  of	  koeling	  vraagt*.	  Het	  Domuz	  zonesysteem	  
beschikt	  bovendien	  standaard	  over	  een	  (gratis)	  internettoepassing	  zodat	  bediening	  met	  een	  smartphone	  of	  
tablet	  perfect	  mogelijk	  is,	  zelfs	  op	  vakantie!	  	  

Iedere	  thermostaat	  in	  een	  Domuz-‐netwerk	  kan	  apart	  geconfigureerd	  worden	  volgens	  de	  noden	  van	  de	  ruimte.	  
Zo	  kan	  je	  bijvoorbeeld	  bepalen	  voor	  welke	  ruimtes	  de	  koelmodus	  gereserveerd	  is.	  Om	  energie	  te	  besparen	  kan	  
je	  ook	  het	  temperatuur-‐instellingsbereik	  per	  thermostaat	  afzonderlijk	  beperken.	  	  

Overweeg	  je	  een	  haard	  of	  kachel	  in	  je	  woning?	  De	  optionele	  vloersensor	  van	  Domuz	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  
vloerverwarming	  niet	  extra	  verwarmt	  of	  afkoelt,	  terwijl	  je	  geniet	  van	  de	  sfeervolle	  warmte.	  

Domuz	  beschikt	  over	  4	  verschillende	  programma’s,	  met	  telkens	  4	  instelbare	  comforttijdspannes.	  De	  4	  

programma’s	  kunnen	  onafhankelijk	  van	  elkaar	  op	  elke	  thermostaat	  toegepast	  worden.	  Domuz	  beschikt	  tevens	  
over	  een	  XML-‐communicatiepoort,	  waardoor	  de	  link	  met	  domotica	  kinderspel	  wordt!	  

Het	  Domuz	  zonesysteem	  kan	  tot	  7	  modules	  met	  telkens	  4,	  8	  of	  12	  zones	  binnen	  1	  netwerk	  configureren,	  en	  

biedt	  standaard	  anti-‐vorstbescherming	  in	  iedere	  zone.	  De	  aandrijvingen	  verbruiken	  maximaal	  1	  Watt	  aan	  
elektriciteit,	  helemaal	  in	  de	  groene	  geest	  van	  warmtepompfabrikant	  General.	  
	  

www.domuz.be	  
www.generalbenelux.com	  
	  

*	  Koelen	  en	  verwarmen	  kan	  niet	  gelijktijdig.	  Koeling	  is	  een	  optie	  op	  de	  warmtepomp.	  

	  
	  

	  



 

	  

	  

	  

U	  kan	  de	  perstekst	  en	  afbeeldingen	  downloaden	  op	  www.generalbenelux.com.	  

Perscontact:	  	  
Thercon	  nv	  
Erik	  Waumans	  

erik.waumans@thercon.be	  
03/451.24.24	  


