
MyHOME SCS
automatyka oświetlenia i rolet

Pak. Nr ref.  Aktory – ściemniacze do rozwiązań 
scentralizowanych

1 F413N Aktor – ściemniacz z 1 wyjściem do lamp 
fluorescencyjnych lub LED z wejściem 
od 1 do 10 V do odbiorów pojedynczych, 
obciążenie do 2,5 A przy 230 V~, zaciski 
śrubowe, zasilanie 27 V=, pobór prądu 30 mA, 

możliwość podłączenia do 10 balastów (zaciski 1–2), 
klawisz do bezpośredniego załączania obciążenia, 
– 2 moduły na szynie TH35

1 F414 Aktor – ściemniacz z 1 wyjściem 
do zarządzania oświetleniem żarowym lub 
halogenami z transformatorem 
ferromagnetycznym 60–1000 VA przy 230 V~, 

zasilanie 27 V=, pobór prądu 9 mA, klawisz 
do bezpośredniego załączania obciążenia.
– 4 moduły na szynie TH35

1 F418 Ściemniacz z 1 wyjściem do lamp LED, 
kompaktowych lamp fluorescencyjnych (CFL), 
energooszczędnych lamp halogenowych 
i transformatorów elektronicznych

– 1–300 W/VA, zasilanie 27 V=, pobór prądu 10 mA, 
klawisz do bezpośredniego załączania obciążenia.
– 4 moduły na szynie TH35

1 F418U2 Aktor – ściemniacz z 2 wyjściami. 
Dedykowany do lamp żarowych, halogenów 
230 V, halogenów 12 V z transformatorem 
ferromagnetycznym lub elektronicznym, LED 

lub świetlówek energooszczędnych (CFL). Obciążenie: 
2 wyjścia od 1 W do 300 W lub 1 wyjście 
od 1 W do 600 W. Zasilanie 230 V (L+N)  
– 4 moduły na szynie TH35.

Pak. Nr ref. Aktory – ściemniacze do rozwiązań 
scentralizowanych

1 F416U1 Aktor – ściemniacz do różnych odbiorów, 
1 wyjście, obciążenie maksymalne 
4,3 A przy 230 V~, przyłącze zaciskowe 
i RJ45, stopień ochrony IP20, zasilanie 
100/240 V~ 50/60 Hz, klawisz 

do bezpośredniego załączania obciążenia
– 6 modułów na szynie TH35

1 F417U2  Aktor – ściemniacz do różnych odbiorów, 
2 niezależne wyjścia. maksymalne 
obciążenie 2x1,7 A przy 230 V~, przyłącze 
zaciskowe i RJ45, stopień ochrony IP20, 
zasilanie 100/240 V~ 50/60 Hz, klawisz 

do bezpośredniego załączania obciążenia
– 6 modułów na szynie TH35
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Pak. Nr ref. Aktory do rozwiązań scentralizowanych
1 F411/1NC Aktor modułowy z 1 wyjściem 1 x NO.

Dedykowany do obciążeń pojedynczych: 
lamp żarowych 10 A, świetlówek 4 A. 
Przy załączeniu styki urządzenia są zawsze 

zamknięte (status ON). Otwierają się po odebraniu 
sygnału sterującego OFF. Dzięki temu, przy braku 
sygnału systemu BUS, urządzenie jest w stanie 
załączenia (ON). – 2 moduły na szynie TH35

1 F411U1 Aktor modułowy z 1 wyjściem 1 x NO. 
Dedykowany do obciążeń pojedynczych: lamp 
żarowych 10 A, transformatorów elektronicznych 
i świetlówek 4 A, LED lub świetlówek 

energooszczędnych (CFLi) 2 A. Zasilanie 230 V (L+N) 
– 2 moduły na szynie TH35.

1 F411U2 Aktor modułowy z 2 wyjściami 2 x NO. 
Dedykowany do obciążeń pojedynczych lub 
podwójnych: lamp żarowych 10 A, 
transformatorów elektronicznych i świetlówek 

4 A, LED lub świetlówek energooszczędnych (CFLi) 2 A, 
silników 460 W. Zasilanie 230 V~ (L+N) 
– 2 moduły na szynie TH35.

1 F411/4 Aktor modułowy z 4 wyjściami 4 x NO.
Dedykowany dla obciążeń pojedynczych, 
podwójnych lub mieszanych: żarówki 2 A, 
transformatory ferromagnetyczne 

2 A cosφ 0,5, świetlówki 70 W, silniki rolet 500 W. 
Logiczna blokada przekaźników definiowana poprzez 
konfigurację. – 2 moduły na szynie TH35

1 F401 Aktor modułowy z 2 przekaźnikami
 Dedykowany do współpracy z silnikami 
rolet maks. 500 W (230 V).  
Przekaźniki z blokadą logiczną.
Wyposażony w 3 przyciski i diody 

sygnalizacyjne. – 2 moduły na szynie TH35.
1 BMSW1003 Aktor ON/OFF z 4 niezależnymi 

wyjściami. maksymalny prąd 16 A przy 
230 V~, podłączenia zaciskowe i RJ45, 
stopień ochrony IP20, zasilanie 100/240 V~ 

50/60 Hz, klawisz do bezpośredniego załączania 
obciążenia
– funkcja „zero-crossing”
– 6 modułów na szynie TH35

1 BMSW1005 Aktor ON/OFF z 8 niezależnymi 
wyjściami. maksymalny prąd 16 A przy 
230 V~, podłączenia zaciskowe i RJ45, 
stopień ochrony IP20, zasilanie 100/240 V~ 

50/60 Hz, klawisz do bezpośredniego załączania 
obciążenia
– funkcja „zero-crossing”
– 10 modułów na szynie TH35
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