
 

A16052D006V003_digitalSTROM-dSS-IP_Productinformation _NL 1 

Productinformatie 

digitalSTROM Server IP „dSS-IP“ 
 

 digitalSTROM-Server „dSS”voor de 
intelligente sturing en orkestratie van 
direct in het netwerk verbonden IP-
apparaten of via een IP-gateway 
verbonden apparaten 

 Breidt de functionaliteit uit door middel 
van digitalSTROM server apps 

 Eenvoudige configuratie via een 
webbrowser  

 Remote access via smartphone 

 Verzenden van berichtgeving via push, 
Twitter of e-mail 

 Als zelfstandige IP-Server of als 
uitbreiding voor een bestaande 
digitalSTROM-installatie bruikbaar 

 Hardware-versie met identieke functies 
& software zoals de 
dSS11-1GB, dSS11-E of de dSS20, 
met uitzondering van de koppeling van 
digitalSTROM powerline systems 
(dSM, dS-kroonstenen) 

 
Orkestratie IP-apparaten 

Met de digitalSTROM-server IP „dSS-IP”integreert u IP-
apparaten zoals Sonos, Philips Hue-lampen of de Smarter 
iKettle 2.0 in een volledig nieuwe wereld van intelligente 
huisbesturing. Apparaten worden op eenvoudige wijze met 
elkaar verbonden en kunnen makkelijk met smartphone 
apps of spraak bediend worden. Intelligente diensten 
services leren continue en geven u een nieuwe dimensie 
in de gebruikservaring. 

De in het netwerk aangesloten IP-apparaten worden door 
de dSS-IP met een speciaal hiervoor ontwikkelde 
technologie herkent en als een digitalSTROM apparaat 
geïntegreerd. Daarmee krijgt het de typische 
eigenschappen van een digitalSTROM apparaat en 
schakelt bijvoorbeeld bij het verlaten van de woning 
automatisch uit. Deze standaard gedragingen en veel 
meer kan u eenvoudig via een Web interface instellen. 

De digitalSTROM orkestratie maakt het eenvoudig 
samenwerken van apparaten mogelijk en informeert u over 
bijvoorbeeld wanneer een apparaat zijn taak volbracht 
heeft met een knipperende lamp, een spraak bericht of 
een push bericht. 

En het mooiste is: De functies en het aantal geïntegreerde 
apparaten worden continue uitgebreid, waarmee de 
intelligente woning gestaag groeit. Verdere informatie en 
een lijst van alle beschikbare diensten en functies vindt u 
via:  

www.digitalstrom.com/dSS-IP 

 

Functionaliteit door server apps1 

Met de digitalSTROM server apps wordt de functionaliteit 
van de dSS-IP met praktische toepassingen uitgebreid. De 
apps worden via de digitalSTROM configurator direct op 
de server geïnstalleerd en geconfigureerd. Zij stellen de 
volgende functies beschikbaar: 

 Tijdschakelklok: Stuur het licht, de 

zonwering/rolluiken en andere verbonden apparaten 
op een bepaald moment of eenvoudig bij 
zonsondergang.  

 Aanwezigheidssimulatie: Bang voor inbraak? Met 

de aanwezigheidssimulator schakelt u uw lampen en 
sluit u uw gordijnen geheel automatisch wanneer u 
niet thuis bent. 

 Persoonlijke acties: Koppel herhalende handelingen 

makkelijk. Maak bijvoorbeeld de actie „Ontbijten 
“aan", die u iedere ochtend met 1 klik via de 
tijdschakelklok of met de spraakopdracht „ik wil 
ontbijten” het licht en uw favoriete muziek inschakelt, 
de gordijnen opent en het theewater bereidt. 

 Event responder: Leg eenvoudig voorwaarden vast, 

bijvoorbeeld dat een lamp knippert wanneer het 
theewater klaar is. 

 Verbruiksanalyse: Deze app toont uw 

energiegebruik gemeten door de digitalSTROM 
meters maakt het mogelijk eenvoudig 
energieverspillende apparaten in uw huis te vinden. 

                                                      
1 Bepaalde functies kunnen alleen in verbinding met een digitalSTROM-

meter (dSM) en dS-kroonstenen of andere componenten gebruikt 
worden. 
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 Push-berichtgeving: Laat u informeren met een 

push bericht wanneer bijvoorbeeld thuis het paniek 
alarm ingeschakeld wordt of dat de wasmachine klaar 
is. 

 Toestanden: Evalueert de geïnstalleerde sensoren 

en stelt bijvoorbeeld vast of bijvoorbeeld alle ramen 
gesloten zijn. Bij het verlaten van de woning wordt u 
geïnformeerd via een push bericht of een gesproken 
bericht via uw Sonos wanneer er nog een raam 
gesloten moet worden. 

 
Verdere server apps met andere functies vindt u op uw 
dSS-IP. 

 

Maakt apparaten intelligent 

Door de verbinding van apparaten en hun koppeling met 
de digitalSTROM-Cloud opent zich de wereld van 
intelligent huis bediening. Door speciale algoritmen en de 
brede kennis op het internet krijgen de apparaten 
verbazingwekkende vaardigheden. Zo weet bijvoorbeeld 
een waterkoker hoe warm groene thee bereidt moet 
worden. Of hij start precies op tijd om na het koken op het 
gewenste tijdstip op de juiste temperatuur afgekoelde 
babymelk klaar te hebben. 

  

Remote access via de smartphone app 

De digitalSTROM smartphone apps kunnen via het gratis 
mijn.digitalSTROM gebruikersaccount direct verbinding 
maken met de server. Hiermee heeft u altijd en overal de 
volledige controle over uw woning. 

 

Uitbreiden van bestaande digitalSTROM 
Installatie 

 
De Server dSS-IP kan als uitbreiding voor een bestaande 
digitalSTROM installatie gebruikt worden. Hiermee kunt u 
eenvoudig alle nieuwe ondersteunde IP-apparaten in de 
digitalSTROM wereld geïntegreerd worden. De bestaande 
digitalSTROM server dient hierbij noch als gateway tussen 
de dSS-IP en de digitalSTROM meter (dsM). 

 

Grenzeloze connnectiviteit 

digitalSTROM integreert een groot aantal apparaten 
onafhankelijk van hun technologie. U kunt ook Enocean en 
DALi apparaten via de Plan44 bridge met het systeem 

verbinden. 

 
Tip: Voor het gebruik van Clouddiensten die de configuratie 
van zekere IP-apparaten evenals de remote access via 
smartphone mogelijk maken moet de digitalSTROM server 
met het internet verbonden zijn en moet het persoonlijke 
gebruikersaccount  „mijn.digitalSTROM” aangemaakt zijn. 

 

Technische gegevens 

 CPU Amlogic S905X Quad Core  
   ARM Cortex-A53 CPU 2 GHz 

 RAM DDR3 2 GB 

 Flash geheugen eMMC 8 GB 

 Toelaatbare omgevingstemperatuur (in bedrijf) 5 °C … 35 °C 

 Toelaatbare luchtvochtigheid (in bedrijf) 30 % … 90 % 

 Afmetingen (L x B x H) 110 x 110 x 17 mm 

 Voeding 5 VDC 2 A 

 Aansluitingen -  Ethernet 100 Mbps LAN 
   -  2x USB 2.0 
   -  HDMI (niet ondersteund) 
   -  Mini SD Card Slot (niet ondersteund) 
   -  SPDIF (niet ondersteund) 

Verpakkingsinhoud 

 1x dSS-IP, Model: MiniM8S II 

 1x netwerkkabel 

 1x netvoeding5 VDC / 2 A 

 Snel start gids 
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