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myHOME sCs – Axolute
termoregulacja i zarządzanie energią

Pak. Nr ref. Centralka dla 4 stref

1
1
1

HD4695
HC4695
HS4695

Jednostka centralna 
do sterowania systemem regulacji 
temperatury w maksymalnie 
4 strefach. Programowanie z PC 

z użyciem programu TiThermo (w zestawie) 
– 3 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Czujka zewnętrzna
1 3457 Zewnętrzna sonda 

temperatury dla Local Display

Podtynkowy termostat 
z wyświetlaczem

1 H4691 Przeznaczony do kontroli 
temperatury w pojedynczej strefie. 
Działa niezależnie od obecności 
centralki. Może być częścią systemu 

lub nie. Posiada sondę temperatury i wejście 
sygnałowe (np. kontaktrony okienne). Służy 
do zarządzania różnego typu systemami 
i regulacji prędkości obrotowej wentylatora. 
Możliwość pracy automatycznej lato/zima 
w kompatybilnych systemach. 
– 2 moduły

Czujki

1
1
1

HD4693
HC4693
HS4693

Czujka temperatury do systemów 
ogrzewania i chłodzenia; zakres 
pomiaru temperatury 3 – 40°C
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Czujki z pokrętłem

1
1
1

HD4692
HC4692
HS4692

Czujka temperatury do systemów 
ogrzewania i chłodzenia z pokrętłem 
do ręcznej regulacji w zakresie  
+/- 3°C od temperatury odniesienia 

ustawionej w centralce, z możliwością 
wyboru trybu pracy OFF i ochrony przed 
zamarznięciem – 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Pak. Nr ref. Czujki z pokrętłem do wentylatorów

1
1
1

HD4692FAN
HC4692FAN
HS4692FAN

Czujka temperatury do systemów 
ogrzewania i chłodzenia z pokrętłem 
do ręcznej regulacji w zakresie  
+/- 3°C od temperatury odniesienia 

ustawionej w centralce, z możliwością 
wyboru trybu pracy OFF i ochrony przed 
zamarznięciem. Możliwość wyboru ręcznej/
automatycznej prędkości wentylatora
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

Interfejs radiowy czujki 
temperatury

1
1
1

HD4577
HC4577
HS4577

Interfejs radiowy czujnika 
temperatury nr ref. 3455.
Zasilanie 27 V= z magistrali BUS  
– 2 moduły

  biały 
 aluminium 
 antracyt

Sterowanie odbiorami

1
1
1

HD4672N
HC4672N
HS4672N

Aktor podtynkowy Axolute  
z 1 przekaźnikiem
Dedykowany do obciążeń 
pojedynczych: żarowych 

i halogenowych 10 A, transformatorów 
ferromagnetycznych 2 A cosφ 0,5; 
świetlówek i transformatorów elektronicznych 
4A, świetlówek kompaktowych i LED 500 W.
Wyposażony w przycisk forsowanego 
załączenia.
– 2 moduły

 biały
 aluminium
 antracyt

1 H4710 Sterownik do zarządzania aktorami 
należącymi do systemu zarządzania 
energią i do wizualizacji danych 
o zużyciu energii (podanych 

z urządzeń pomiarowych) na wyświetlaczu 
1,6”.
– 2 moduly.
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Zobacz również: MyHOME SCS: Akcesoria: str. 767
Zobacz również: MyHOME SCS: Termoregulacja 
i zarządzanie energią: str. 776
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