MyHOME SCS – Axolute
automatyka oświetlenia i rolet

HD4680

Pak.

1
1
1

HS4680

Nr ref.

HD4680
HC4680
HS4680

Sterownik scenariuszy
Wyposażony w 4 przyciski
dedykowane do aktywacji
4 scenariuszy zapamiętanych
w module scenariuszy F420,
obejmujących automatykę oświetlenia, rolet,
termoregulację, system dźwiękowy.
– 2 moduły
biały
aluminium
antracyt

HC4607

HC4607/4

Nr ref.

Aktywne odbiorniki podczerwieni

1
1
1

HD4654
HC4654
HS4654

Odbiornik zdalnego sterowania
z pilota poz. 3529
– obsługuje do 16 aktywacji lub
scenariuszy zapisanych w module
scenariuszy nr ref. F420 i programatorze
scenariuszy nr ref. MH202
– 2 moduły.
biały
aluminium
antracyt

1

3529

Pak.

Sterowniki kodowane

1
1
1

1
1
1

HD4607
HC4607
HS4607

HD4607Z4
HC4607/4
HS4607/4

Czytnik umożliwia rejestrację
do 30 kart zbliżeniowych lub
breloków pozwalających
na aktywowanie funkcji
chronionych, alarmowych
– 2 moduły
biały
aluminium
antracyt
Urządzenie umożliwia rejestrację
do 30 kart zbliżeniowych lub
breloków pozwalających
na uruchomienie 4 chronionych
scenariuszy oraz sterowanie systemem
alarmowym w 4 strefach
– 2 moduły
biały
aluminium
antracyt

Łączniki automatyczne

1
1
1

1
1
1

HD4658
HC4658
HS4658

HD4659
HC4659
HS4659

Łącznik automatyczny z czujką
obecności wykorzystujący
technologię pasywnej podczerwieni
i ultradźwięków oraz czujkę
oświetlenia.
Możliwość ręcznego sterowania za pomocą
przycisku na froncie z automatycznym
wyłączeniem w oparciu o pomiar natężenia
oświetlenia i detekcję obecności.
Maks. zasięg detekcji 5x8 m w kącie 180°,
przy montażu na wysokości 1,2 m. Regulacja
opóźnienia wyłączenia i progu oświetlenia
za pomocą nr ref. BMSO4003 i BMSO4001.
Zasilanie 27 V= z magistrali SCS.
Pobór: 17 mA
Konfiguracja fizyczna lub wirtualna
– 2 moduły.
biały
aluminium
antracyt
Łącznik automatyczny z czujką
obecności wykorzystujący
technologię pasywnej podczerwieni
oraz czujkę oświetlenia.
Regulacja opóźnienia wyłączenia i progu
oświetlenia za pomocą nr ref. BMSO4003
i BMSO4001.
Maks. zasięg detekcji 5x8 m w kącie 180°,
przy montażu na wysokości 1,2 m.
Zasilanie 27 V= z magistrali SCS.
Pobór: 15 mA
Konfiguracja fizyczna lub wirtualna.
– 2 moduły
biały
aluminium
antracyt

Pilot na podczerwień

Pilot do sterowania
za pośrednictwem odbiorników
podczerwieni (do 16
odbiorników w tym samym
pomieszczeniu) – możliwy bezpośredni
wybór do 16 kanałów – zasilanie 2 baterie
1,5 V AAA.

Aktory i aktory/ściemniacze
podtynkowe
1

H4671/1

1

H4672M2

1

H4660M2

1

H4661M2

Aktor/streownik podtynkowy
Axolute z 1 przekaźnikiem.
Dedykowany do obciążeń
pojedynczych: rezystancyjnych 6 A,
żarowych 6 A, transformatorów
ferromagnetycznych 2 A cosφ 0,5
i świetlówek 150 W. Do wyposażenia
klawiszami funkcji pojedynczej lub podwójnej
o wielkości 2 modułów. – 2 moduły.
Aktor/streownik podtynkowy
Axolute z 2 niezależnymi
przekaźnikami. Posiada zacisk
do podłączenia przewodu
neutralnego dla funkcji „zero
crossing”. Dedykowany do obciążeń
pojedynczych, podwójnych lub mieszanych:
1380 W – żarowe 460 W – silniki; 460 VA
cosφ 0,5 – transformatory ferromagnetyczne;
250 W – świetlówki. Logiczna blokada
wzajemna przekaźników przez konfigurację.
Urządzenie może być skonfigurowane także
do sterowania zdalnego aktorem.
Do wyposażenia klawiszami pojedynczej lub
podwójnej funkcji o wielkości 1 lub 2
modułów. – 2 moduły.
Sterownik p/t wielofunkcyjny rolet
Przeznaczony do współpracy
z aktorami nr ref. H4661M2 i F401.
Pozwala na zaawansowane
sterowanie roletami: punkt-punkt,
pomieszczenie, grupowe lub ogólne.
Obsługuje funkcje: stop, góra, dół, regulację
ustawienia lameli, przywrócenie poprzednio
zapisanej pozycji rolet (ZAM-OTW) lub
bezpośrednie zapamiętanie nowej pozycji.
– 2 moduły.
Aktor p/t wielofunkcyjny rolet
Przeznaczony do współpracy
ze sterownikami nr ref. H4660M2.
Pozwala na zaawansowane
sterowanie roletami: punkt-punkt,
pomieszczenie, grupowe lub ogólne.
Obsługuje funkcje: stop, góra, dół, regulację
ustawienia lameli, przywrócenie poprzednio
zapisanej pozycji rolet (ZAM-OTW) lub
bezpośrednie zapamiętanie nowej pozycji.
Posiada 4 przyciski i 3 diody sygnalizacyjne
(2-kolorowe). Pobór: 16 mA – 2 moduły.
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