
627

Pak. Nr ref. Ekran dotykowy
1 H4890

22°C

Ekran dotykowy kolorowy 3.5” do zarządzania 
następującymi funkcjami: automatyka, 
oświetlenie, alarm antywłamaniowy, 
termoregulacja, system dźwiękowy, 
scenariusze, zarządzanie odbiorami 

i wyświetlanie poboru energii. Gniazdo USB 
do konfi guracji na froncie. Urządzenie fabrycznie 
ustawione do programowania za pomocą protokołu 
Open Web Net.
– 3+3 moduły.

Multimedialny ekran dotykowy 10"

1
1

MH4893C
MH4892C

Multimedialny ekran dotykowy 16:9, 10”, 
LCD z interfejsem grafi cznym:
–  zarządzanie funkcjami systemu MyHOME 

i wideodomofonowego (z nawigacją 
wg pomieszczeń)

–  obsługa treści multimedialnych (Ethernet, USB, 
SD Card) oraz z przeglądarki

– zarządzanie profi lami użytkowników
– personalizacja profi li, tła
Montaż natynkowy na dostarczonym uchwycie.
Dostępny w kolorze białym i czarnym. Nie wymaga 
dodatkowej ramki.

 biały
 czarny

Oprogramowanie MHVISUAL
1 MHVISUAL Oprogramowanie do sterowania i zarządzania 

funkcjami oświetlenia, alarmem antywłamaniowym, 
termoregulacją, systemem dźwiękowym, 
scenariuszami, poborem energii i systemem 
monitoringu wideo.

MyHOME Server 11)

1 MYHOME 
SERVER1

Serwer MyHOME to urządzenie zaprojektowane 
do współpracy z systemem MyHOME_Up 
za pośrednictwem nieodpłatnej aplikacji na smartlony 
i tablety (MyHOME_Up dla systemów Android i iOS).
W szczególności dzięki zastosowaniu urządzenia
możliwe jest:
•  Konfi gurowanie kompatybilnych elementów systemu 

z poziomu aplikacji MyHOME_Up
•  Obsługiwanie z poziomu aplikacji MyHOME_Up 

funkcji systemu oraz sterowanie niektórymi 
urządzeniami innych fi rm.

•  Tworzenie i dostosowywanie scenariuszy z poziomu 
aplikacji, zarówno przez użytkownika jak i instalatora.

Szczegółowe informacje na temat zakresu elementów 
i funkcji, jakie mogą być konfi gurowane i obsługiwane, 
poprzez wykorzystanie MyHomeServer1 w połączeniu 
z aplikacją MyHOME_UP zawarte są w dokumentacji
technicznej.
Szerokość: 6 modułów.

myHOME sCs – Axolute
sterowanie zintegrowane, ekrany dotykowe

MH4892C H4890

multimedialne
 ekrany dotykowe

• Przyjazny interfejs użytkownika
•  Zintegrowane sterowanie systemem 

MyHOME
•  Integracja z systemem 

wideodomofonowym
• Dostęp do multimediów i internetu

Szybki dostęp do nawigacji 
po pomieszczeniach, funkcji, 
ustawień, multimediów

Przyciski szybkiej obsługi funkcji 
wideodomofonowych

Linki i skróty

Dostęp do spersonalizowanych profili
1) Produkt dostępny od Q3 2018
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