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Ref. Voedingen

 E46ADCN Voeding - primair 230 Vac secundair 27 Vdc 
SELV - maximaal verbruik 450 mA - versie 
voor bevestiging op DIN-rail  
- 8 DIN modules

 E47ADCN Voeding zoals hierboven - versie voor 
bevestiging op DIN-rail - 8 DIN modules 
voor opbouwdoos ref. F115/8A - gemaakt 
voor aansluiting van 1 batterij 12 V 7/12/24 
Ah als noodvoeding van het systeem

 E47/12 Supplementaire voeding 12 V toestellen - 8 
DIN modules voor opbouwdoos ref. F115/8A 
- gemaakt voor aansluiting van 1 batterij 12 
V 6,5÷24 Ah voor voeding van 12 V 
toestellen (IR barrières, ...)

 E49 Compacte voeding voor automatisatie en 
thermoregulatie - ingang 230 Vac - uitgang 
27 Vdc - max. stroom 600 mA - 2 DIN 
modules

 346000 Voeding voor videofonie en muziekdistributie 
– 230Vac, 50-60 Hz – max stroom geleverd 
1,2A – elektronische zekering tegen 
overbelasting en kortsluiting – SELV module 
met dubbele isolatie – 8 DIN modules

 346020 Bijkomende compacte voeding – lokale 
voeding voor deurstation, binnenpost, 
Multimedia touchscreen en scenariocentrale 
– 230Vac, 50-60 Hz – max stroom geleverd 
600mA – geïntegreerde (niet vervangbare) 
zekering – SELV module met dubbele 
isolatie – 2 DIN modules

 346030 Compacte voeding met geïntegreerde video 
adapter voor basis videofonie en 
muziekdistributie – max stroom geleverd 
600mA – geïntegreerde (niet vervangbare) 
zekering – SELV module met dubbele 
isolatie – 2 DIN modules

Ref. Diverse toebehoren

 3515 Extra connectoren

 335919 Verbindingskabel met PC voor de 
programmatie van toestellen voor 
automatisatie, antidiefstal, thermoregulatie 
en muziekdistributie – RS232 poort

 3559 Zie hierboven - USB

Adapters

 F80AL Adapter voor apparaten 2 modules 
LIVINGLIGHT op rail DIN35 
 

 F400A Zoals hierboven - 3 modules 

Installatie Voeding

 E46ADCN E47ADCN E47/12 E49 346000 346030

Automatisatie    

Antidiefstal 

Energiebeheer/Visual. Verbruik 

Klimaatregeling 

Geluidsdistributie     

Videofonie     

OPMERKING  (1): voor installaties met buitensirene 4072L 
  (2): voor installaties met buitensirene 4072A of zonder sirene 
  (3): voor sensor met voeding 12 Vdc (vb. IR barrière) 

Voor de keuze van de voeding in functie van de te realiseren installatie, zie tabel hieronder

(1) (2) (3)

E46ADCN E47ADCN
E47/12

335919 3559

My Home - BUS SCS
hulpmiddelen en toebehoren


