
  

1. Kamera (343081 343091 i 343093) 
2. Diody oświetlenia pola widzenia (343081, 343091 i 

343093) 
3. Zaciski połączeniowe 
4. Przyciski wywołania 
5. Czytnik zbliżeniowy (343091 i 343093) 
6. LED sygnalizacyjna połączenia 
7. LED sygnalizacyjna otwarcia zamka 
8. Mikrofon 
9. Regulacja mikrofonu 
10. Regulacja głośnika 
11. Przełącznik jedno-/dwurodzinny 
12. Przycisk programowania karty/Reset (343091 i 343093) 
13. Płytka LED podświetlenia przycisku 
14. Gniazda konfiguratorów 
15. Czujka oświetlenia dla podświetlenia w nocy 
16. Głośnik 

− Urządzenie komunikacji zbliżeniowej pracujące na częstotliwości 125 kHz 
Moc transmisji < 66dBuA/m przy 10m 



  

** Przed instalacją upewnić się, że śruba jest całkowicie dokręcona 

• Kamera nie może być instalowana pod słońce, naprzeciw silnych źródeł światła lub w miejscach, gdzie obserwowany obiekt pozostaje w głębokim cieniu. 
W warunkach słabego oświetlenia, kamery kolorowe są mniej czułe niż kamery czarno-białe. Dlatego w miejscach, gdzie obiekt jest słabo oświetlony zalecane jest 
zamontowanie dodatkowego oświetlenia. 

• W przypadku wystąpienia „pisków” sprzężenia (efekt Larsena), w pierwszej kolejności należy zredukować poziom mikrofonu , regulując odpowiedni potencjometr za 
pomocą wkrętaka, aż do osiągnięcia zadowalającego efektu. Jeżeli „pisk” nie zniknie, należy wyregulować poziom głośnika , aż problem zniknie. Jeżeli głośność jest za 
niska, najpierw należy skorygować poziom głośnika, a dopiero następnie mikrofonu, mając na względzie to, że czysty odbiór bez zakłóceń jest lepszy, niż taki, który występuje 
przy ustawieniach bliskich granicy sprzężenia. 

* Dla odpowiedniej ochrony przed wodą, upewnić się, że założona jest uszczelka.  



  

• Uwaga: Instalacja, konfiguracja, uruchomienie oraz prace serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. 

• Konfiguracja 



   

P = Adres Panelu Zewnętrznego (0-95) 
N = Adres pierwszego wywoływanego aparatu (0-99) 
T = Czas otwarcia zamka (patrz tabela) 
 * w przypadku konfiguracji z obsługą breloków / kart zbliżeniowych, konfigurator 4 odpowiada 4 sek; bez obsługi kart zbliżeniowych działa jak przy naciśnięciu przycisku (maks. 10 sek.) 
S = Wybór przypisanego dzwonka 
 S = 0, 1, 2, 3 na podstawie wyboru, aparaty wewnętrzne będą używały innego dzwonka (przydatne do odróżnienia wywołania z różnych paneli w tym samym systemie), a panel zewnętrzny będzie emitował 

dźwięk potwierdzenia otwarcia zamka; 
 S = 9 wywołanie ogólne w systemach jedno-rodzinnych z dźwiękiem potwierdzenia otwarcia; 
 S = 4, 5, 6, 7 na podstawie wyboru, aparaty wewnętrzne będą używały innego dzwonka (przydatne do odróżnienia wywołania z różnych paneli w tym samym systemie), ale panel zewnętrzny nie będzie 

emitował dźwięku potwierdzenia otwarcia zamka; 
 S = 8 wywołanie ogólne w systemach jedno-rodzinnych bez dźwięku potwierdzenia otwarcia; 

Lokalny przycisk otwarcia zamka 
18V; 4A impulsowe - 250 mA podtrzymanie (maks. 30 Ω) 
 

• Programowanie breloka administratora dostępu (tylko dla ref. 343091-343093) 

• Przytrzymać przycisk programowania, aż LED 
sygnalizacji otwarcia zamka zacznie migać i 
pojawi się dźwięk potwierdzenia 

• Zbliżyć brelok administratora do czytnika i 
zaczekać na zapalenie się LED otwarcia zamka i 
pojawienie się dwóch dźwięków potwierdzenia. 



  

• Programowanie breloka mieszkańca (tylko z ref. 343091 i 343093)  

• Jeżeli próba zapamiętania nie zakończy się 
pomyślnie, LEDy sygnalizacji otwarcia zamka i 
połączenia zaświecą się jednocześnie i zostanie 
wyemitowany długi dźwięk. 

Uwaga: Brelok administratora nie pozwala na otwarcie zamka, a jedynie pozwala uruchomić programowanie breloków dla mieszkańców.  

• Jeżeli próba zapamiętania nie zakończy się 
pomyślnie, LEDy sygnalizacji otwarcia zamka i 
połączenia zaświecą się jednocześnie i zostanie 
wyemitowany długi dźwięk. 

• Zbliżyć brelok administratora do czytnika i 
zaczekać na zapalenie się LED otwarcia zamka i 
pojawienie się dźwięku potwierdzenia. 

• Zbliżyć brelok mieszkańca do czytnika i zaczekać 
na miganie LED otwarcia zamka i pojawienie się 
dźwięku potwierdzenia. W przypadku 
programowania większej liczby breloków, zbliżyć 
następny w ciągu 30 sekund. Dwa krótkie dźwięki 
oznaczają pomyślne programowanie. 

•  

•  



  

• Kasowanie breloka administratora (tylko z ref. 343091 i 343093)  

• Przytrzymać klawisz programowania aż zacznie 
migać LED otwarcia zamka i pojawi się dźwięk 
potwierdzenia. 

• Przytrzymać klawisz programowania ponownie 
przez 10 sek.  
Zapalenie się LED otwarcia zamka i pojawienie się 
podwójnego dźwięku potwierdza skasowanie. 

• Kasowanie wszystkich breloków mieszkańców (tylko z ref. 343091 i 343093)  

• Zbliżyć brelok administratora do czytnika i 
zaczekać aż LED otwarcia zamka zacznie migać 
i pojawi się dźwięk potwierdzenia. 

• Zbliżyć dwukrotnie brelok administratora do 
czytnika 
Zapalenie się LED sygnalizacji otwarcia zamka i 
dwa dźwięki potwierdzają skasowanie. 



  

• Akcesorium 343061 – 343063 pozwalają na montaż podtynkowy paneli zewnętrznych Linia 3000  
w puszkach 350020 (Sfera New) 

• Odłączyć zasilanie magistrali BUS; przytrzymując 
przycisk programowania wciśnięty przywrócić 
zasilanie. Przytrzymać przycisk programowania, aż 
LED sygnalizacji otwarcia zamka i połączenia 
zaświecą się naprzemiennie i pojawi się dźwięk 
potwierdzenia. 

• Akcesorium do montażu podtynkowego 

• Kasowanie wszystkich breloków administratora i mieszkańców (tylko z ref. 343091 i 343093)  

Uwaga: nie jest możliwe zamontowanie daszka z akcesorium do montażu podtynkowego 



 

• Daszek 

- BTicino S.p.A. deklaruje, że elementy radiowe komunikacji w panelach 343091 i 
343093 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/EU. 
Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem 
www.bticino.it/red 

• Akcesorium 343051 – 343053 pozwalają na dodatkowe zabezpieczenie paneli zewnętrznych Linia 
3000 przed czynnikami atmosferycznymi 

Uwaga: nie jest możliwe zamontowanie daszka z akcesorium do montażu podtynkowego 


