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LOkaLe cONtrOLe

NIeUW

F420

Scenariomodule voor het 

opslaan van scenario’s  (max 16 

scenario’s per module)

VIDEO TOUCHSCREEN

Panel PC voor gebruik met  MHVISUAL 

voor de supervisie en de bediening van  

MY HOME systemen 

MH200

PC programmatiemodule 

(max 300 scenario’s per 

module)
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234	 Algemene	eigenschappen

	 Catalogus

248 Toestellen voor lokale controle
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algemene
eigenschappen

De MY HOME installatie kan bediend worden via 
verschillende interfaces, van zeer eenvoudige 
bedieningselementen, tot zeer geavanceerde zoals 
het TOUCHSCREEN. Met bedieningselementen worden 
zeer eenvoudige functies uitgevoerd, zoals het in- of 
uitschakelen van het licht en meer geavanceerde 
functies zoals het sturen van scenario’s (die toelaten 
om met een enkele beweging lichten aan te sturen, 
rolluiken te laten bewegen, de muziek op te zetten, 
de temperatuur in te stellen, ...)

Oproepen van een scenario vanaf een speciale bediening

Bedienen van een dimmer vanaf een SOFT TOUCH bediening

80%

Oproepen van een scenario vanaf een  SCENARIOBEDIENING

ON

ON

ON

Alles Alles

°C 

Alles Alles

OFF

OFF

OFF ON

ON OFF
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Supervisie en bediening van de klimaatregeling vanaf een AxOlUTE vIDEO STATION

Supervisie en controle van het alarmsysteem vanaf het TOUCHSCREEN

VIDEO STATION met iconen

My HOMe
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algemene eigenschappen

WAt	is	een	sCenArio?

Een scenario is een groepering van verschillende 
acties onder één drukknop. Deze acties kunnen 
bestaan uit verschillende bedieningen van de 
verschillende toepassingen binnen het MY HOME 
systeem.

Een voorbeeld van het scenario ‘woning verlaten’:
- alle lichten in de woning uitschakelen
- alle rolluiken neerlaten
-  de versterkers van de muziekdistributie 

uitschakelen

Ingresso Relax

Verstuurd commando’s
door het drukken op één toets

MY HOME
TOEPASSING

Commando alle lichten UIT VERLICHTING
            

       

Commando alle rolluiken NEER ROLLUIKEN

     
       
      

Commando alle versterkers UIT MUZIEKDISTRIBUTIE

    
       
       
     

OFF

OFF

sCenArio’s

De scenario’s worden opgeslagen in de 
scenariomodule F420 en kunnen opgeroepen worden 
vanaf speciale bedieningen, SCENARIOTOETSEN,  
TOUCHSCREEN, binnentoestellen (VIDEO STATION, 
VIDEO DISPLAY, ...), MULTIMEDIA INTERFACE en 
MHVISUAL software.

F420

TV Uscita

Neer
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GeAVAnCeerDe	sCenArio’s

De geavanceerde scenario’s maken het mogelijk om 
bepaalde acties te laten gebeuren op een bepaald 
uur indien aan een aantal voorwaarden is voldaan.
De toestellen die geavanceerde scenario’s kunnen 
beheren zijn:
• toUCHsCreen: programmatie van basisacties voor 

de creatie van eenvoudige geavanceerde scenario’s 
(inschakelen van de tuinsproeiers om 20.00 u of 
inschakelen van de tuinverlichting als het donker 
wordt)

• MH200: programmatie van complexere events 
voor de creatie van geavanceerde scenario’s met de 
mogelijkheid om voorwaarden te programmeren 
gecombineerd door de logische operatoren AND en 
OR (de rolluiken sluiten als het het donker wordt of 
(OR) op een bepaald uur).

De scenario’s die opgeslagen zijn in de MH200 
kunnen worden geactiveerd vanaf een TOUCHSCREEN 
of bedieningselementen geconfigureerd in de 
modaliteit CEN.

MH200

TOUCHSCREEN

Om 20.00 u schakelt het  
TOUCHSCREEN 
de irrigatie in

TOUCHSCREEN

om 20.00 u

irrigatie ON

om 20.00 u
of

tuinverlichting ON

MH200

Om 20.00 u of (OR) als het 
donker wordt schakelt de 
MH200 de tuinverlichting 
in

zonsondergang

My HOMe
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Basis-
bedieningen

De MY HOME bedieningen laten toe om 1 tot 4 
functies op te roepen voor de 2 module versie en 
2 tot 6 functies voor de 3 module versie.

H4652/2
L4652/2

H4652/3
L4652/3

■ NUMMer vaN De FUNctIe

3 4

4 5 6

-  Bediening	verlichting
 cyclisch AAN/UIT 
 bistabiel AAN/UIT (ook dimmer)
 Generale bedieningen, zone- en 

groepssturing
 Getemporiseerde bedieningen

-  Bediening	rolluiken
 OP/NEER tot einde loop
 OP/NEER monostabiel
 Generale bedieningen, zone- en groeps-

sturing 

-  Activatie	van	scenario’s	opgeslagen	in	
de	scenariocentrale	MH200

 (CEN modaliteit)

Af te werken met toetsen uit 
de gewenste reeks

1 module
1 functie

1 module
2 functies

2 modules
1 functie

2 modules
2 functies

1 2

1 2 3
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Speciale 
bedieningen

De speciale bediening laat toe om 1of 2 
MY HOME functies te sturen.

H4651/2
L4651/2

■ aaNtaL FUNctIeS

1

-  Bediening	rolluiken
 OP/NEER tot einde loop
 OP/NEER monostabiel
 Generale bedieningen, zone- en groeps-

sturing

-  oproepen	van	scenario’s	opgeslagen
 in de scenariomodule F420

-  Bediening	van	de	functies	van	de
	 muziekdistributie

-  Bediening	van	de	functies	van	de
	 deurcommunicatie

Af te werken met toetsen uit 
de gewenste reeks

2 modules
1 functie

2 modules
2 functies

-  Activatie	van	scenario’s	opgeslagen	in	
de	scenariocentrale	MH200

 (CEN modaliteit)

-  Bediening	verlichting
 cyclisch AAN/UIT 
 bistabiel AAN/UIT (ook dimmer)
 Generale bedieningen, zone- en 

groepssturing
 Getemporiseerde bedieningen

2

My HOMe
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Draaiknopbediening

Met de draaiknopbediening kan de 
verlichting of de muziekdistributie 
geregeld worden. Het aan- of 
uitschakelen van het lichtpunt of de 
versterker gebeurt door op de centrale 
toets te drukken, het regelen van het 
niveau door aan de knop te draaien. HC4563

HS4563

L4563
N4563
NT4563

drukknop voor 
aan- of uitschakelen

draaiknop voor  
niveauregeling

-  Bediening	verlichting
 verlichting AAN/UIT en 

regeling van de lichtintensiteit

-  Muziekdistributie
 versterker AAN/UIT, wijzigen 

van de track en regeling van 
het volume

SOFt tOUcH bediening

Met de Soft Touch kan de verlichting 
of de muziekdistributie worden aan- of 
uitgeschakeld door een streling. Een 
verlengde aanraking laat toe om het 
lichtniveau of het volume te regelen.

HC4653/2 HC4653/3

Signalisatieled

aanraakzone

-  Bediening	verlichting
 verlichting AAN/UIT en 

regeling van de lichtintensiteit

-  Activatie	van	scenario’s	
opgeslagen in de 
scenariomodule F420 

-  Muziekdistributie
 versterker AAN/UIT en 

regeling van het volume

Via de signalisatieleds is het toestel zeer 
makkelijk te lokaliseren, ook in het donker. 
De intensiteit van de leds verandert 
naargelang de status van het lichtpunt of bij 
aanraking.
Ook beschikbaar in donkere uitvoering 
HS4653/2 en HS4653/3.

-  Activatie	van	scenario’s	opgeslagen	
in	de	scenariocentrale	MH200

 (CEN configuratie) 
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Scenariotoets

Met de 4 toetsen van de scenariotoets is 
het mogelijk om 4 scenario’s opgeslagen in 
de scenariomodule F420 op te roepen of te 
programmeren.
Ook beschikbaar in LIVING (L4680), LIGHT 
(N4680) en LIGHT TECH (NT4680). HS4680HC4680

Scenario 1
(M)

Scenario 2
(M+1)

Scenario 3
(M+2)

Scenario 4
(M+3)

- Activatie	van	scenario’s	opgeslagen	in	
de	scenariomodule	F420 

tOUcHScreeN

Het TOUCHSCREEN met 3,5” 
kleurenscherm laat een bediening 
en supervisie toe van alle MY HOME 
functies.
Een eenvoudige en zeer intuïtieve 
grafische interface met iconen 
garandeert een zeer eenvoudige 
bediening.

H4684 L4684

Verlichting

Rolluiken

Scenario’s

Muziekdistributie
(mono of multikanaals)

Beveiliging

Energiebeheer

Andere (instellingen 
van het Touchscreen)

Geavanceerde 
scenario’s

Klimaatregeling
Videofonie
(openen deurslot 
en activatie 
trapverlichting)

My HOMe

-  Activatie	van	scenario’s	opgeslagen	
in	de	scenariocentrale	MH200

 (CEN configuratie) 
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Binnentoestellen

De binnentoestellen kunnen oproepen 
ontvangen van deurstations maar 
kunnen daarnaast ook MY HOME 
functies uitvoeren. De terminals van 
de POLYX reeks (POLYX VIDEO DISPLAY 
en POLYX MEMORY STATION) laten 
toe om de verschillende MY HOME 
toepassingen te sturen door middel 
van een textueel menu, de AXOLUTE 
terminals (AXOLUTE VIDEO DISPLAY en 
AXOLUTE VIDEO STATION) daarentegen 
door middel van een grafisch menu.
De AXOLUTE VIDEO DISPLAY toestellen 
zijn ook te gebruiken als tafelmodel 
in combinatie met tafelstandaard 
349319.

349311

349312

344162

349312 344172

Videofonie

Klimaatregeling

Scenario’s

Andere

Beveiliging

Muziekdistributie

De	iconen

Het POLYX MEMORY STATION 
heeft daarnaast nog een audio/
video geheugen waarin beeld 
en klank worden opgeslagen als 
antwoordapparaat op het deurstation, 
zodat van mensen die bij afwezigheid 
aan de deur geweest zijn een 
boodschap en beelden worden 
opgenomen.

Drukknoppen voor het beheer van het antwoordapparaat van de videofoon
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MHvISUaL en
vIDeO tOUcHScreeN

Het VIDEO TOUCHSCREEN in 
combinatie met de software 
MHVISUAL maken een volledige 
controle over de woning mogelijk. 
De interface kan volledig 
gepersonaliseerd worden met eigen 
iconen en afbeeldingen of DWG files 
in de achtergrond. MHVISUAL

H4687

H4687

MHVISUAL

LAN

SCS AV
IN

SCS
AI

2 2

F453AV

De software MHVISUAL kan ook op 
andere (Windows) PC’s geïnstalleerd 
worden dan het VIDEO TOUCHSCREEN 
(H4687)

My HOMe
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Scenariocentrale
MH200

Module voor programmatie van geavanceerde 
scenario’s via PC (max 300). Het activeren 
van de scenario’s kan gebeuren door een 
gebeurtenis op de BUS, het drukken op een 
bediening geconfigureerd in CEN modaliteit 
of op een bepaald tijdstip. Bovendien kan er 
gebruik gemaakt worden van de logische 
operatoren AND en OR.

MH200

tuinverlichting 
OFF

ochtend scenario
dag

scenario
rolluiken en 
zonnetent

rolluiken 
OP

geen wind

en
10.00 u

zonnetent 
open

rolluiken 
OP

Scenariomodule
F420

Laat toe om 16 scenario’s op te slaan in zijn 
geheugen. De scenario’s zijn op te roepen 
vanaf een TOUCHSCREEN, MULTIMEDIA 
INTERFACE, SCENARIOTOETS of MY HOME 
bedieningen.

F420
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rolluiken 
OP

rolluiken 
OP

Multimedia
Interface

De Multimedia Interface is een geavanceerde 
gebruikersinterface die toelaat om het MY HOME 
systeem te integreren met de functies van de 
videofonie en multimediabronnen te beheren. 
Via de Multimedia Interface is het mogelijk om het 
volledige My Home systeem te bedienen en te 
visualiseren op een TV scherm of monitor.
Via een (PAL) monitor kunnen de verschillende 
functies van het MY HOME systeem bediend worden, 
kunnen de beelden van de videofonie geraadpleegd 
worden en kunnen multimediabronnen (audio/video) 
aangestuurd worden.
Het is bijvoorbeeld mogelijk om verlichting aan of uit 
te schakelen, scenario’s op te roepen, de status van 
het  alarmsysteem te raadplegen, te antwoorden op 
een deuroproep met weergave van het camerabeeld 
op een TV toestel, de trapverlichting te sturen of het 
deurslot te openen.
Daarenboven is het mogelijk om multimediabronnen, 
zoals een DVD-speler, MP3 aan te sluiten of muziek 
dat zich op een PC in het netwerk bevindt weer te 
geven via het scherm of de muziekdistributie.
Dankzij het grafische menu met iconen en de 
radiofrequente afstandsbediening is de bediening 
kinderspel. Het menu geeft een overzicht van de 
belangrijkste functies in de woning en laat toe om ze 
te integreren op één enkele afstandsbediening.

De interface van het toestel kan bovendien 
weergegeven en bediend worden via een Nighter 
of Whice Station: op het scherm wordt exact 
dezelfde interface weergegeven als op de monitor 

Multimedia Interface
met afstandsbediening

aangesloten op de Multimedia Interface. Op deze 
manier kunnen alle functies van het MY HOME 
systeem gevisualiseerd en bediend worden op het 
Nighter of Whice binnentoestel en is het bovendien 
mogelijk om klank en beeld van multimediabronnen 
(bv. DVD) weer te geven op het scherm van de 
videofoon. Door middel van de navigatietoetsen van 
de Nighter en Whice Station kan het aangesloten 
toestel ook bediend worden om zo bijvoorbeeld het 
menu van het aangesloten DVD toestel te bedienen.

Aan de Multimedia 
Interface kunnen 
externe bronnen 
aangesloten wor-
den zoals PC, DVD, 
MP3-spelers, ... die
zo multimediabron 
worden voor 
de MY HOME 
installatie.

Plasma of 
LCD TV

MP3

Videofonie: 
Axolute Outdoor

Videofonie:  
Video Station Nighter 
en Whice Het grafisch menu 

van de Multimedia 
Interface kan 
gevisualiseerd en 
bediend worden via 
TV of via Nighter en 
Whice Video Stations.

Multimedia 
Interface

BtIcINO
PrODUcteN

PC
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catalogus

Ref. Omschrijving
H4651M2 bediening voor normale en speciale functies (getimed, multilevel, 

knipperen, scenario’s, ...) - af te werken met 1 of 2-module toetsen 
voor 1 of 2 functies - 2 modules - AXOLUTE

l4651M2 zoals hierboven - LIVING, LIGHT, LIGHT TECH

BeDIeNINGeN vOOr SPecIaLe FUNctIeS

Ref. Omschrijving
H4652/2 bedieningselement voor één of twee bedieningen. Af te werken 

met 1 dubbele of 2 enkele toetsen - AXOLUTE
l4652/2 zoals hierboven - LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
H4652/3 bedieningselement voor drie bedieningen. Af te werken met drie 

enkele toetsen - AXOLUTE
l4652/3 zoals hierboven - LIVING, LIGHT, LIGHT TECH

BeDIeNINGeN

H4651M2
L4651M2

H4652/2
L4652/2

H4652/3
L4652/3

DraaIkNOPBeDIeNING

Ref. Omschrijving 
HC4563 draaiknopbediening voor de sturing van dimmer (regeling van 

1÷99%, soft-start, multilevel, enz.). Centrale drukknop voor het in- 
en uitschakelen.  AXOLUTE  licht

HS4563 zoals hierboven - AXOLUTE donker
l4563 zoals hierboven - LIVING
N4563 zoals hierboven - LIGHT
NT4563 zoals hierboven - LIGHT TECH

HC4563 HS4563

L4563 N4563 NT4563

Ref. Omschrijving
HC4653/2 aanraakbediening 2 modules voor het sturen en regelen van een 

actuator/dimmer of een scenario opgeslagen in de scenariomodule 
F420, regelbare ledintensiteit - AXOLUTE licht

HS4653/2 zoals hierboven - AXOLUTE donker
HC4653/3 aanraakbediening 3 modules voor het sturen en regelen van een 

actuator/dimmer of een scenario opgeslagen in de scenariomodule 
F420, regelbare ledintensiteit - AXOLUTE licht

HS4653/3 zoals hierboven - AXOLUTE donker 

SOFt tOUcH BeDIeNING

HC4653/2 HS4653/2

HS4653/3HC4653/3

Ref. Omschrijving
HC4680 personaliseerbare scenariobediening om 4 sferen mee te 

programmeren of op te roepen die acties bevatten van 
het automatisatiesysteem, de klimaatregeling, en/of de 
muziekdistributie - de scenario’s worden opgeslagen in een 
scenariomodule F420  - AXOLUTE licht

HS4680 zoals hierboven - AXOLUTE donker 
l4680 zoals hierboven - LIVING
N4680 zoals hierboven - LIGHT
NT4680 zoals hierboven - LIGHT TECH

SceNarIOBeDIeNING

HS4680HC4680

N4680L4680 NT4680
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Ref. Omschrijving
H4684 kleurentouchscreen voor het bedienen van de verschillende 

MY HOME functies: scenario’s, verlichting, automatisatie, 
beveiliging, klimaatregeling - configuratie via USB of IP - AXOLUTE

l4684 zoals hierboven -  LIVING, LIGHT, LIGHT TECH

tOUcHScreeN

H4684
L4684

349311 349312

344162

349310

Ref. Omschrijving
349311 handenvrij AXOLUTE binnentoestel videofonie met 2,5” 

kleurenscherm en OSD menu met iconen - af te werken met  
afdekplaat uit de AXOLUTE reeks - AXOLUTE licht

349312 zoals hierboven - AXOLUTE donker

axOLUte vIDeO DISPLay

POLyx vIDeO DISPLay

Ref. Omschrijving 
344162 handenvrij binnentoestel videofonie met 2,5” kleurenscherm en 

OSD menu met iconen -  opbouw - wit

Ref. Omschrijving
349310 handenvrij AXOLUTE binnentoestel met 5,6” kleurenscherm en met 

OSD menu met iconen. Af te werken met een afwerkkader in glas, 
hout of aluminium

349210 afwerkkader in aluminium
349211 afwerkkader in glas
349212 afwerkkader in teak hout  

axOLUte vIDeO StatION

349319

taFeLStaNDaarD

Ref. Omschrijving 
349319 tafelstandaard voor  AXOLUTE VIDEO DISPLAY en TOUCHSCREEN. Af 

te werken met een rechthoekige AXOLUTE afdekplaat (voor het 
TOUCHSCREEN L4684 ook LIGHT of LIGHT TECH)

349210

349211

349212

My HOMe
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toestellen voor
bediening en controle

H4687 MHVISUAL

392100F453

F453AV 346000

Ref. Omschrijving
F420 module voor de opslag van 16 scenario’s die acties bevatten van 

het automatisatiesysteem, de muziekdistributie, de klimaatregeling 
en de videofonie - 2 DIN modules

SceNarIOMODULe

Ref. Omschrijving
MH200 toestel voor de uitvoering van scenario’s die geprogrammeerd 

werden via de meegeleverde software TiMH200. Het scenario 
kan manueel geactiveerd worden, op een bepaald uur, via 
een auxiliair kanaal of als reactie op een gebeurtenis op het 
automatisatiesysteem, de klimaatregeling, het alarmsysteem of de 
deurcommunicatie - 6 DIN modules

SceNarIOceNtraLe

F420 MH200

My HOMe

POLyx MeMOry StatION

Ref. Omschrijving 
344172 handenvrij POLYX binnentoestel met 5,6” kleurenscherm 

en OSD menu met iconen. Met audio/video geheugen voor 
antwoordapparaatfunctie - opbouw - wit

344172 3465

vIDeO tOUcHScreeN

MULtIMeDIa INterFace

Ref. Omschrijving 
H4687 panel PC  met 15” TOUCHSCREEN monitor voor gebruik met 

bijgeleverde software MHVISUAL (IP gateway vereist)

Ref. Omschrijving 
3465 multimedia interface voor de bediening van het My Home systeem 

via tv of monitor – inclusief RF afstandsbediening

MHvISUaL

Ref. Omschrijving 
MHvISUAl software voor supervisie en bediening van de installatie - 

mogelijkheid tot personalisatie van de iconen en de achtergronden

aUDIO/vIDeO WeBServer

Ref. Omschrijving 
F453Av audio/video WEBSERVER voor gebruik met het VIDEO TOUCHSCREEN 

en MHVISUAL voor lokale controle
346000 voeding voor F453AV
F453 WEBSERVER voor de supervisie en de bediening van MY HOME 

installaties
392100 voeding voor F453


