
MyHOME SCS
interfejsy i moduły specjalne

Pak. Nr ref. Interfejs SCS/SCS
1 F422 Przeznaczony do łączenia ze sobą różnych 

systemów MyHOME SCS lub rozbudowy przez 
zwiększenie limitów logicznych i fizycznych.
– 2 moduły na szynie TH35.

Brama OPEN BAC NET
1 F450 Interfejs we współpracy z ekranem 

dotykowym 3,5” służy do sterowania 
urządzeniami HVAC za pomocą protokołu 
BAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) 

– 6 modułów na szynie TH35.

Webserwer audio/wideo
1 F454 Pozwala na zdalne sterowanie systemem 

MyHOME za pośrednictwem internetu. 
Może również pracować jako interfejs 
do wykorzystania oprogramowania MHVisual 

i Virtual Configurator.
– 6 modułów na szynie TH35.

Aktor telefoniczny GSM
1 F462 Aktor telefoniczny GSM do sterowania 

odbiorami za pomocą wiadomości SMS. 
Współpracuje z termostatami 
programowanymi BTicino  

nr ref. HC/HD/HS4451 oraz umożliwia zarządzanie 
2 wejściami alarmowymi.
– 4 moduły na szynie TH35.

Moduł pamięci
1 F425 Przywraca po powrocie zasilania ostatni stan 

systemu automatyki (oświetlenie i rolety) 
zapamiętany przed zanikiem napięcia
– 2 moduły na szynie TH35

Brama SCS/IP
1 MH201  Interfejs modułowy system hotelowy SCS/

system IP; urządzenie do obsługi scenariuszy 
na pokojach hotelowych – działa jako bramka 
do hotelowego oprogramowania 

konfiguracyjnego i nadzoru; zasilanie 27 V= z magistrali 
SCS. – 1 moduł na szynie TH35

Pak. Nr ref. Programator scenariuszy
1 MH202 Do realizacji scenariuszy zaprogramowanych 

z wykorzystaniem MHSuite. 
Scenariusze mogą być uzależnione 
od czasu, daty, wydarzeń związanych 

z ręczną aktywacją na kanałach AUX lub powiązane 
ze zdarzeniami w systemie automatyki, termoregulacji, 
alarmowym.
6 modułów na szynie TH35

Moduł scenariuszy
1 F420 Umożliwia zapis do 16 scenariuszy. 

Współpracuje z elementami sterowania 
scenariuszami lub ekranami dotykowymi.
Szerokość: 2 moduły 17,5 mm.

Interfejs sterowników
1 3477 Wyposażony w 2 niezależne styki, 

pozwalające sterować 2 aktorami dla 
obciążeń pojedynczych (np. oświetlenie) 
lub jednym aktorem dla obciążeń 

podwójnych (np. rolety). Dzięki niewielkim rozmiarom 
może być zainstalowany w puszce za tradycyjnymi 
przyciskami lub łącznikami, pozwalając na ich 
wykorzystanie do sterowania funkcjami MyHOME.

1 F428 Jak wyżej – wersja modułowa
– 2 moduły na szynie TH35

Transpondery
3 3530S

t r a n s p o n d e r

H I G H  S E C U R I T Y

Karta po zbliżeniu do czytnika powoduje jego 
aktywację i przesłanie generowanego sygnału 
do systemu BUS – nie wymaga zasilania 
z baterii – może być automatycznie kodowana 

za pomocą czytnika.
3 3540 Brelok – jak wyżej
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