
Pak. Nr ref. Węzły audio /wideo
1 346030 Kompaktowy 2-przewodowy zasilacz 

ze zintegrowanym adapterem wideo. 
Do realizacji podstawowego systemu 
audio z tylko jednym źródłem dźwięku. 
– 2 moduły na szynie TH35.

1 F441

SCS

Węzeł audio/wideo do realizacji 
systemów z maksymalnie 4 źródłami 
dźwięku. Posiada 4 wejścia i 4 
wyjścia – 6 modułów na szynie TH35

1 F441M Matryca wielokanałowa do integracji 
sygnałów audio i wideo. Służy 
do dystrybucji sygnałów audio 
ze stereofonicznych źródeł dźwięku 

i sygnałów audio/wideo z 2-przewodowych 
systemów wideodomofonowych. Posiada 
8 wejść (4 pierwsze wejścia dla systemów 
wideodomofonowych lub kamer, a następne 
4 dla stereofonicznych źródeł dźwięku) i 8 wyjść
– 10 modułów na szynie TH35

Źródła dźwięku
1 F500N Tuner FM z systemem RDS. Pamięć 

do 15 stacji radiowych, wyświetlacz 
komunikatów RDS i częstotliwości. 
Możliwość pracy z wbudowaną anteną, 

lub anteną zewnętrzną podłączoną kablem 
współosiowym przez złącze MCX-F. 
– 4 moduły na szynie TH35

1 L4561N Modułowe wyjście stereo
Urządzenie jest przeznaczone 
do sterowania źródłami dźwięku 
za pomocą pilotów IR. Wyposażone 

w przewód RCA-RCA oraz przewód 
z odbiornikiem IR. Pozwala na sterowanie 
źródłami dźwięku za pomocą wszystkich 
wzmacniaczy i sterowników.
– 4 moduły na szynie TH35

1 3495 Izolator źródła dźwięku
Do podłączania źródeł dźwięku 
nie zasilanych bateryjnie, w celu 
utrzymania kategorii SELV 

na magistrali. Wyposażony w 2 pary złącz 
RCA, gdzie do wejścia (IN) podłączane jest 
źródło dźwięku (odtwarzacz CD, wieża itp.), 
a do wyjścia (OUT) wejście RCA (nr ref. HC/
HS/HD4560).

Adapter IP ekranu dotykowego
1 3496 Akcesorium instalowane z tyłu ekranów 

dotykowych nr ref. H/HW4890 
umożliwia odtwarzanie plików audio 
zapisanych na PC, na serwerze, audycji 
z radia IP przez głośniki 
2-przewodowego systemu nagłośnienia.

Kabel połączeniowy
Typ Długość (cm)

5 L4668BUS/35 BUS-BUS 35
5 L4668BUS/60 BUS-BUS 60

Pak. Nr ref. Wzmacniacze
1 F502 Modułowy wzmacniacz stereo 2 W (muzyczna). 

Wyposażony w zaciski przyłączeniowe SCS BUS. 
Zasilanie 100 – 240 V~. – 4 moduły na szynie TH35

1 F503  Modułowy wzmacniacz stereo 
30 W+30 W (muzyczna). Pozwala 
na rozprowadzenie sygnału 
pochodzącego z magistrali SCS lub 

alternatywnie ze źródeł zewnętrznych podłączonych 
do wejścia AUX (MP3, CD itp.). Szeroka możliwość 
regulacji tonów, 10 poziomów korekcji 
zaprogramowanych + 10 indywidualnie 
programowanych, virtual surround oraz inne funkcje. 
Wszystkie parametry wyświetlane na wbudowanym 
wyświetlaczu OLED. Regulacja dostępna 
z wykorzystaniem klawiszy lokalnych urządzenia lub 
zdalnie z poziomu ekranów dotykowych. 
Zasilanie 100 – 240 V~ – 10 modułów na szynie TH35

Integracja i rozbudowa
1 346841 Piętrowy blok rozdzielczy do współpracy 

z węzłem audio/wideo nr ref. F441 
i wzmacniaczami do montażu na szynie 
TH35 nr ref. F502 i F503.

1 346850 Interfejs mieszkania pozwalający na stworzenie 
w obrębie pionu systemu wideodomofonowego 
indywidualnego podsystemu mieszkania 
zintegrowanego z aplikacjami MyHOME (system 

dźwiękowy, automatyka itp.) – 4 moduły na szynie TH35
1 346851 Moduł rozbudowy systemu do tworzenia 

rozległych systemów do 140 głośników 
– 4 moduły na szynie TH35

Głośniki do montażu podtynkowego
8 Ω – 100 W
Do instalacji w puszkach podtynkowych o głębokości 
min. 80 mm.

1 0673 04  Tytanowy

1 0673 03 16 Ω – 12 W.
Do instalacji w puszkach podtynkowych
nr ref. 0892 79 lub 0893 79.

Głośniki do montażu w sufi cie 
podwieszanym

1 L4566/10 Głośnik 8 Ω do montażu w sufi cie 
podwieszanym lub w płycie gipsowo
-kartonowej, średnica 100 mm 
– moc 20 W, kolor biały

Terminator linii
5 3499 Terminator linii – do zamknięcia 

niewykorzystanych linii na wyjściach węzłów 
audio/wideo.
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