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250 My HOMe

Met MY HOME zijn alle functies geïntegreerd in het 
systeem zeer eenvoudig te sturen vanaf een PC verbonden 
met het lokale netwerk (LAN) of via het internet. 
De sturing van het systeem gebeurt door middel van 
een WEBSERVER die toelaat om sturingen te doen op 
het MY HOME systeem via de iconen op de ingebouwde 
webpagina’s die via een standaard browser kunnen 
geraadpleegd worden.
De WEBSERVERS zijn met de MY HOME BUS verbonden en 
kunnen zo alle functies in de woning aansturen (verlichting, 
rolluiken, scenario’s, klimaatregeling, ...); de verbinding met 
de buitenwereld gebeurt via het Ethernet netwerk.

Bediening vanop  
afstand

De gebruiker kan zo de volledige MY HOME installatie 
superviseren en bedienen, naast de mogelijkheid om 
in geval van een alarmmelding beelden per e-mail te 
ontvangen of binnen te kijken in de woning.
Via de ontwikkelingstools die aangeboden worden voor 
systeemintegratoren is het zeer eenvoudig om zelf 
applicaties te ontwikkelen die met het MY HOME systeem 
kunnen communiceren. Via het OPEN protocol zijn alle MY 
HOME toepassingen zeer eenvoudig aan te sturen.
Meer informatie vindt u op de My Open Community 
(http://www.myopen-bticino.it).

Verlichting

Alarmsysteem

Videocontrole

F453AV

Supervisie, bediening en controle 
van de installatie via WEB en/of 
supervisiesoftware

Videofonie Energiebeheer

Te sturen MY HOME functies via de WEBSERvER

Beheer en bediening van het MY HOME systeem 
door middel van specifieke applicaties die 
gebruik maken van het OPEN protocol

OPEN applicatie

Automatisatie
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Internet/LAN

voorbeeld van  het antwoordapparaat op de videofonie

www www 

PC voor het consulteren op 
afstand van de berichten 
opgeslagen in de WEBSERVER

2-draads
videofonie-
installatie

Videocontrole Automatisatie Verlichting

°C 

Klimaatregeling

Alarminstallatie

2

2

2

2 2 2

2

F453AV

My HOMe
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Automatisatie       

- AAN/UIT  verlichting *  *    

- OP/NEER rolluiken

Beveiliging *  *
Energiebeheer *  *
videocontrole *      
 max 96 camera’s       

(F453AV  aangesloten        

op een 2-draads       

videofonie-installatie)       

Visualisatie van zwart/wit       

of kleurbeelden       

Klimaatregeling *  *    

versturen van e-mail in geval van inbraak of technisch alarm *  *    

vocale oproep in geval van inbraak of technisch alarm 

   

versturen van e-mail met bijlage in geval van inbraak of *      

technisch alarm

Audio/video antwoordapparaat: memoriseren en versturen *      

via e-mail van de berichten opgenomen van het  

deurstation

 
 

Functieoverzicht
toestellen

FUNctIeS

aDSL/kaBeL

F453AV F453
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  * * * *  

    Enkelvoudige schakelingen   Enkelvoudige schakelingen

  * * 
   * *
       
       
       
       
       
       
       
      
  * * *   

  Aan- en afzetten vanop afstand    
  * (SMS)  

    
  * * *   

    

       

  

       
 

aNaLOGe teLeFOONLIJN (PStN)

Ref. F461/2

GSM

Ref. F462 Ref. 3485Ref. 3486

GSM + PStN

My HOMe
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IP - gateways

WeBServer

Ref. Omschrijving
F453Av WEBSERVER voor supervisie van 2-draads MY HOME audio/video 

systemen via het lokale netwerk (LAN) of via het internet - maakt 
een bidirectionele communicatie mogelijk tussen de gebruiker 
en de MY HOME installatie (beveiliging, verlichting, rolluiken, 
klimaatregeling en 2-draads videofonie) - voeding via 346000 - 
10 DIN modules

F453 WEBSERVER voor de supervisie en de bediening van MY 
HOME installaties via webpagina’s - maakt een bidirectionele 
communicatie mogelijk tussen de gebruiker en de MY HOME 
installatie - voeding 392100 - 6 DIN modules

F453AV

F453
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telefoon - gateways

PStN teLeFOONactUatOr

Ref. Omschrijving 
F461/2 telefoonactuator met 2 onafhankelijke wisselcontacten - voeding 

230 V w.s. - 3 DIN modules

F461/2

aLarMceNtraLe Met teLFOONcOMMUNIcatOr

Ref. Omschrijving 
3485 Alarmcentrale met ingebouwde PSTN telefooncommunicator
3486 Alarmcentrale met ingebouwde PSTN/GSM communicator - inclusief 

GSM antenne.

3485 3486

F462

GSM SMS actUatOr

Ref. Omschrijving
F462 actuator voor de activatie of desactivatie van 2 contacten via SMS. 

Mogelijkheid tot integratie met de chronothermostaten van BTicino 
- beheer van 2 alarmcontacten - 4 DIN modules


