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Kontroluj wszystkie swoje 
urządzenia mydlink™ Home 

i zarządzaj nimi

Home is where the SMART is



Urządzenie mydlink Home™ — Connected Home Hub to ogniwo łączące istniejącą sieć Wi-Fi ze wszystkimi 
urządzeniami mydlink Home typu Z-Wave i Wi-Fi. Można używać go z czujnikami mydlink Home, aby 
otrzymywać powiadomienia o otwarciu drzwi i okien oraz wykryciu ruchu w domu1. Jest łatwe w konfiguracji 
i obsłudze dzięki współpracy z aplikacją mydlink Home3 oraz łączy się z dotychczas używanym routerem. 
Bez względu na to, czy jesteś w domu, czy poza domem, będziesz powiadamiany o każdej aktywacji 
czujnika. Urządzenie współpracuje także z innymi komponentami mydlink Home, co pozwala zbudować 
inteligentny dom bez konieczności przeprowadzania skomplikowanej konfiguracji, bez kosztów montażu 
oraz opłacania comiesięcznego abonamentu.

Connected Home Hub
DCH-G020

Skonfiguruj, kontroluj, monitoruj i 
chroń swój dom
Urządzenie mydlink Connected Home Hub to 
ogniwo łączące istniejącą sieć Wi-Fi ze wszystkimi 
urządzeniami mydlink Home.

2 porty Fast Ethernet
Podłącz urządzenie do domowego routera z 
dostępem do Internetu oraz udostępnij połączenie 
Internetowe takim urządzeniom jak: telewizor, 
odtwarzacz DVD, komputer, konsolę gier i dysk 
sieciowy.

Kontroluj wszystkie swoje urządzenia 
mydlink Home i zarządzaj nimi
Skonfiguruj, kontroluj, monitoruj i chroń swój dom 
za pomocą aplikacji mydlink Home

Łatwa konfiguracja

Podłącz urządzenie 
Connected Home Hub do 
routera z dostępem do 
Internetu

Podłącz czujniki, kamery 
i pozostałe urządzenia 
mydlink Home i zarządzaj 
nim za pomocą aplikacji 
mydlink Home

Połączenie Monitoruj

Pobierz darmową aplikację 
mydlink Home i wykonaj 
proste czynności instalacji

Aplikacja



Dodaj 
bateryjny czujnik ruchu (DCH-Z120), 
aby odbierać alerty o wykryciu ruchu 
w domu
...albo 
syrenę (DCH-Z510), 
aby odbierać alerty o włamaniu od 
razu po aktywacji czujnika

Uzupełnij system 

Koncentrator dla 
wszystkich urządzeń 
mydlink Home
Współpracuje z urządzeniami 
Z-Wave oraz Wi-Fi

Współpracuje z Twoim 
routerem
Po podłączeniu do używanego 
dotychczas routera łączy ze sobą 
wszystkie urządzenia mydlink 
Home

Zrób to sam
Łatwa konfiguracja i zarządzanie 
dzięki współpracy z aplikacją 
mydlink Home 

Bezpieczeństwo
Odporność na manipulacje 
i obsługa 128-bitowego 
szyfrowania AES

Powiadomienia
Połącz się z czujnikiem mydlink 
Home, aby odbierać alerty na 
smartonie i tablecie od razu po 
ich wyzwoleniu

Natychmiastowe alerty 
dźwiękowe2

Połącz się z syreną mydlink 
Home, aby zyskać jeszcze większe 
bezpieczeństwo

Twoja aplikacja mydlink 
Home
Aplikacja mydlink Home 
umożliwia rozpoczęcie pracy 
z jednym inteligentnym 
urządzeniem, a następnie 
dodanie do systemu kolejnych 
urządzeń w dowolnym 
momencie. Wyjątkowa aplikacja 
mydlink Home na smartfony 
i tablety z systemem iOS lub 
Android zapewnia kontrolę 
nad wszystkimi podłączonymi 
urządzeniami mydlink Home. Aby 
Twój dom stał się inteligentny, 
możesz skonfigurować reguły 
automatyzacji.



Siedziba główna firmy D-Link w Europie. D-Link (Europe) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, Londyn, NW10 7BX. 
Dane technicznie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. D-Link to zastrzeżony znak handlowy firmy D-Link Corporation 
oraz jej zagranicznych podmiotów zależnych. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do ich właścicieli. 
©2015 D-Link Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzega się możliwość występowania zmian i błędów. 

Aktualizacja: maj 2015 r.

Więcej informacji: www.dlink.com

Home is where the SMART is

Port USB 2.0

Porty LAN

Przycisk łączenia z siecią bezprzewodową

Wejście zasilania

Przycisk resetowania

Dane techniczne

Ogólne

Protokoły sieciowe • ARP, ICMP
• TCP/IP
• IPv4 i IPv6
• HNAP

• Klient DHCP 
• Klient NTP
• Bonjour

Sieć bezprzewodowa • Z-Wave: 
• 868,40 MHz 

• Wi-Fi: 2,4 GHz, 802.11 b/g/n
• Tryb AP

Porty • USB 2.0 • 2 x 10/100 Ethernet

Przyciski • Parowanie / anulowanie parowania WPS i Z-Wave • Resetowanie

Dioda LED • Stan

Cechy fizyczne

Wymiary • 100 x 100 x 110 mm (3,94 x 3,94 x 4,33 cala)

Zasilanie • 5 V / 2 A

Temperatura • Podczas pracy: od 0 do 40°C (od 32 do 104°F) • Podczas przechowywania: od –20 
do 70°C (od –4 do 158°F)

Wilgotność • Podczas pracy: od 20% do 90% (bez kondensacji) • Podczas przechowywania: od 5% 
do 95% (bez kondensacji)

Certyfikaty • FCC
• CE

• Wi-Fi
• Z-Wave Plus

1 Wymaga czujnika mydlink Home, który nie jest dołączony do tego produktu.
2 Wymaga syreny mydlink™ Home (DCH-Z510), która nie jest dołączona do tego produktu.
3 Zgodność urządzenia można sprawdzić na stronie sklepu App Store lub Google play z aplikacją mydlink Home.


