
986

346850 346891346050

system 2-przewodowy
akcesoria systemu – urządzenia modułowe na szynę TH35

346000 O SELV 346030 O SELV F441

Pak. Nr ref. Zasilacze
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 
zewnętrznych).
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.

1 346030 Zasilacz kompaktowy systemu 2-przewodowego 
ze zintegrowanym adapterem wideo do realizacji 
małych instalacji wideodomofonowych. 
Napięcie zasilania 230 V~, 50–60 Hz.
Zapewnia dla instalacji 27 V DC 0,6 A. Jest chroniony 
bezpiecznikiem przed zwarciem i przeciążeniem. 
Urządzenie z podwójną izolacją SELV. 
Szerokość: 2 moduły.

1 346020 Zasilacz pomocniczy systemu 2-przewodowego 
do lokalnego zasilenia paneli zewnętrznych 
i zaawansowanych aparatów wewnętrznych. 
Napięcie zasilania 230 V~, 50–60 Hz.
Zapewnia dla instalacji 27 DC V 0,6 A. Jest chroniony 
bezpiecznikiem przed zwarciem i przeciążeniem. 
Urządzenie z podwójną izolacją SELV. 
Szerokość: 2 moduły.

1 346040 Zasilacz systemu 2-przewodowego audio. Napięcie 
zasilania 110–230 V~, 50–60 Hz. Zapewnia dla 
instalacji 26 V DC 0,6 A. Chroniony bezpiecznikiem 
(niewymienialny) przed zwarciem i przeciążeniem. 
Urządzenie z podwójną izolacją SELV. Szerokość: 
6 modułów.

1 336842 Transformator pomocniczy do zamków elektrycznych. 
Napięcie zasilania 230 V~, 50–60 Hz. 
Wyjście 12 V, 18 VA. 
Szerokość: 3 moduły.

Pak. Nr ref. Dystrybutory sygnału wideo
1 F441 Węzeł audio/wideo do zastosowania z zasilaczem 

346050. Posiada 4 wejścia (panele zewnętrzne 
lub kamery) oraz 4 wyjścia (linie aparatów 
wideodomofonowych).  
Szerokość: 6 modułów.

1 F441M Matryca wielokanałowa do zastosowania z zasilaczem 
346050. Zastępuje F441 w rozbudowanych 
instalacjach. Posiada 4 wejścia dedykowane dla 
paneli zewnętrznych lub kamer, 4 wejścia dla źródeł 
dźwięku oraz 8 wyjść dla linii wideodomofonów lub 
wzmacniaczy systemu dźwiękowego.  
Szerokość: 10 modułów.

Interfejsy rozbudowy
1 346850 Interfejs mieszkania pozwala wyodrębnić w systemie 

ogólnym podsystem mieszkania z dedykowanym 
panelem zewnętrznym, kamerami, funkcjami 
automatyki domowej MY HOME. Konfiguracja 
za pomocą zworek (konfiguratorów). Szerokość: 
4 moduły.

1 346851 Interfejs rozbudowy systemu pozwala zwiększyć 
możliwości systemu w zakresie wydłużenia odległości 
między panelem zewnętrznym a najdalszym aparatem 
wewnętrznym lub w zakresie liczby podłączonych 
aparatów wewnętrznych. Konfiguracja za pomocą 
zworek (konfiguratorów). Szerokość: 4 moduły.

Interfejsy międzysystemowe
1 346891 Interfejs 2W/IP do realizacji instalacji wykorzystujących 

magistralę IP oraz piony zrealizowane w systemie 
2-przewodowym. Konfiguracja za pomocą zworek 
(konfiguratorów) lub oprogramowania (w komplecie). 
Szerokość: 10 modułów.

Aktory modułowe
1 346200 Aktor przekaźnikowy pozwala na realizację 

funkcji sterowania oświetleniem lub innych funkcji 
powiązanych z systemem wideodomofonowym. 
Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów). 
Wymaga dodatkowego zasilania. 
Szerokość: 4 moduły.

1 346230 Aktor przekaźnikowy zamka pozwala na zasilenie 
i otwarcie zamka. Konfiguracja za pomocą zworek 
(konfiguratorów). 
Szeokość: 2 moduły.

1 346260 Aktor przekaźnikowy czasowy zamka pozwala 
na zasilenie i otwarcie zamka z regulacją czasu. 
Umożliwia również sterowanie oświetleniem, bramami 
itp. Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów). 
Szerokość: 4 moduły.

1 346210 Aktor przekaźnikowy czasowy zamka pozwala 
na otwarcie zamka z regulacją czasu. Umożliwia 
również sterowanie oświetleniem, bramami itp. 
Konfiguracja za pomocą zworek (konfiguratorów). 
Szerokość: 2 moduły.
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