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MyHOME SCS 
akcesoria wspólne – serwery, zasilacze i złącza

E46ADCN E47ADCN
E47/12

Pak. Nr ref. Serwery
MYHOME
SERVER1

MyHomeServer1 to urządzenie 
zaprojektowane do współpracy z systemem 
MyHOME za pośrednictwem darmowej 
aplikacji na smartfony i tablety (MyHOME_Up 
dla systemów Android i IOS).
W szczególności dzięki zastosowaniu 
urządzenia możliwe jest:
•  Konfigurowanie kompatybilnych elementów 

systemu z poziomu aplikacji MyHOME_Up
•  Obsługiwanie z poziomu aplikacji 

MyHOME_Up funkcji systemu oraz 
sterowanie niektórymi urządzeniami innych 
firm.

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

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

Zasilacze
1 E46ADCN* Zasilacz modułowy: wejście 230 V~, 

wyjście 27 V= SELV, 
prąd maksymalny 
1,2 A do montażu w rodzielnicach 

podtynkowych lub natynkowych. 8 modułów 
na szynie TH35

1 E47ADCN* Zasilacz modułowy: wejście 230 V~, 
wyjście 27 V= SELV, dostosowany 
do współpracy z akumulatorem 
12 V 7/12/24 Ah. Do montażu 

w obudowie natynkowej 8-modułowej 
nr ref. F115/8 A. 8 modułów na szynie TH35

1 E47/12 Zasilacz modułowy: wejście 230 V~, 
wyjście 27 V= SELV, dostosowany 
do współpracy z akumulatorem 
12 V 6,5–25 Ah do zasilania 

urządzeń na napięcie 12 V (bariery IR itp.). 
Do montażu w obudowie natynkowej 
8-modułowej nr ref. F115/8 A.
8 modułów na szynie TH35

6 E49 Zasilacz kompaktowy do systemu 
regulacji temperatury, zarządzania 
energią, automatyki i alarmu 
antywłamaniowego; wejście 230 V~, 

wyjście 27 V=, prąd maksymalny 600 mA 
– 2 moduły na szynie TH35

1 346020 Dodatkowy zasilacz kompaktowy. 
Do lokalnego zasilania paneli 
zewnętrznych i wideodomofonów. 
Wejście 230 V~, 50–60 Hz. 

Prąd maksymalny 600 mA. Zabezpieczony 
wbudowanym bezpiecznikiem topikowym 
(niewymienny). Urządzenie SELV, podwójna 
izolacja. 2 moduły na szynie TH35

1 346030 Zasilacz kompaktowy do małych 
systemów wideodomofonowych 
i dźwiękowych. Prąd maksymalny 
600 mA. Urządzenie SELV, podwójna 

izolacja. 2 moduły na szynie TH35

(*) : urządzenia posiadające certyfikat poziomu 2 IMQ zgodnie z normą CEI79–2.

3559

E49

0488 72

Pak. Nr ref. Zasilacze (cd.)
1 346050 Zasilacz kompaktowy systemu 

2-przewodowego
do realizacji instalacji wideodomofonowych, 
domofonowych lub mieszanych.
Adapter wideo jest wbudowany w urządzenie 
(nie stosować dodatkowo 346830). Nie jest 
więc wymagane stosowanie węzła wideo 
(F441) lub matrycy wielokanałowej (F441M), 
jeżeli są przyłączone nie więcej niż 3 linie 
(maks. 2 linie do Aparatów Wewnętrzych 
+ 1 do Panelu Zewnętrznego; lub 1 linia 
do Aparatów Wewnętrznych + maks. 2 
do Paneli Zewnętrrznych).
Może też być stosowany jako zasilacz 
dodatkowy (wyjścia 1–2) dla lokalnego 
zasilania aparatów wewnętrznych lub paneli 
zewnętrznych (w takim przypadku nie mogą 
być wykorzystane inne wyjścia).
Zapewnia 2 zasilania SELV na wyjściach 
(jedno na 3 przyłączach BUS TK, BUS 
PI i SCS oraz drugie na zaciskach 1–2) 
do alternatywnego wykorzystania (NIE 
JEDNOCZEŚNIE).
Wyjścia BUS TK, BUS PI oraz SCS 
mogą być wykorzystywane jednocześnie 
z uwzględnieniem maksymalnego poboru 1,2 
A łącznie dla wszystkich wyjść. 
Napięcie zasilania 230 V~, 50–60 Hz.
Jest chroniony bezpiecznikiem przed 
zwarciem i przeciążeniem. Po przeciążeniu 
lub zwarciu odłączyć urządzenie na 5 minut.
Urządzenie z podwójną izolacją SELV.
Szerokość: 6 modułów.

Akcesoria różne
10 3515 Zapasowe złącze wtykowe.

1 3559 Kabel do podłączenia komputera 
PC do programowania 
automatyki, alarmu, systemu 
kontroli temperatury i systemu 
dźwiękowego – złącze USB.

Akcesoria
10 3508BUS Złącze wtykowe do magistrali BUS

– szerokość 3,81 mm

10 3508U2 Złącze wtykowe 2-biegunowe

10 3508U3 Złącze wtykowe 3-biegunowe

Adaptery RJ 45 / SCS
10 0488 72 Konieczny do połączenia systemu SCS 

z nr ref. 0026 00 / 01 / 02 / 11 / 21 / 22.
Złącze „męskie”.
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