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SFERA NEW – SFERA SOLID
moduły funkcyjne

Pak. Nr ref. Moduły funkcyjne 
1 351000 Podstawowy moduł foniczny z 4 przyciskami 

do realizacji paneli zewnętrznych w 2-przewodowej 
instalacji domofonowej.
Regulacja poziomu głośności mikrofonu i głośnika. 
Obsługuje maksymalnie 100 przycisków, łącznie 
z tymi w podłączonych modułach przyciskowych. 
Umożliwia otwarcie zamka elektrycznego 
podłączonego bezpośrednio do zacisków S+ 
i S- (impuls 18 V 4A, podtrzymanie 250 mA 
przy maks. 30 Ω) możliwe otwarcie zamka przez 
przycisk przyłączony do zacisków PL. Wykończenie 
odpowiednią plakietką. Urządzenie musi być 
skonfi gurowane fi zycznie za pomocą konfi guratorów. 

1 351100 Moduł foniczny z 4 przyciskami do realizacji 
paneli zewnętrznych w 2-przewodowej instalacji 
domofonowej lub wideodomofonowej.
Regulacja poziomu głośności mikrofonu i głośnika. 
Obsługuje maksymalnie 100 przycisków, łącznie 
z tymi w podłączonych modułach przyciskowych. 
Umożliwia otwarcie zamka elektrycznego 
podłączonego bezpośrednio do zacisków S+ 
i S- (impuls 18 V 4A, podtrzymanie 250 mA 
przy maks. 30 Ω) możliwe otwarcie zamka przez 
przycisk przyłączony do zacisków PL. Dostosowany 
do podłączenia dodatkowego zasilacza lokalnego. 
Posiada diody LED do sygnalizacji stanu: otwarcie 
zamka, trwająca rozmowa, wywoływanie lub 
system zajęty. Wbudowana czujka do aktywacji 
podświetlenia nocnego. Wykończenie odpowiednią 
plakietką. Urządzenie musi być skonfi gurowane 
fi zycznie za pomocą konfi guratorów lub z poziomu 
komputera za pomocą oprogramowania 
TiSferaDesign.

1 351200 Moduł foniczny z kamerą kolorową i z 2 przyciskami 
do realizacji paneli zewnętrznych w 2-przewodowej 
instalacji wideodomofonowej.
Kamera kolorowa z przetwornikiem 1/3” i białymi 
diodami LED do oświetlenia obiektu. Ochrona 
przed zaparowaniem. Regulacja poziomu głośności 
mikrofonu i głośnika. Obsługuje maksymalnie 
98 przycisków, łącznie z tymi w podłączonych 
modułach przyciskowych. Pionowa i pozioma 
regulacja kamery +/- 10°. Umożliwia otwarcie 
zamka elektrycznego podłączonego bezpośrednio 
do zacisków S+ i S- (impuls 18 V 4 A, podtrzymanie 
250 mA przy maks. 30 Ω) możliwe otwarcie zamka 
przez przycisk przyłączony do zacisków PL. 
Dostosowany do podłączenia dodatkowego 
zasilacza lokalnego. Posiada diody LED 
do sygnalizacji stanu: otwarcie zamka, trwająca 
rozmowa, wywoływanie lub system zajęty. 
Wbudowana czujka do aktywacji podświetlenia 
nocnego. Wykończenie odpowiednią plakietką. 
Urządzenie musi być skonfi gurowane fi zycznie 
za pomocą konfi guratorów lub z poziomu komputera 
za pomocą oprogramowania TiSferaDesign.

Pak. Nr ref. Moduły funkcyjne 
1 351300 Moduł foniczny z szerokokątną kamerą kolorową 

z 2 przyciskami i do realizacji paneli zewnętrznych 
w 2-przewodowej instalacji wideodomofonowej.
Kamera kolorowa z przetwornikiem 1/3” i białymi 
diodami LED do oświetlenia obiektu. Ochrona 
przed zaparowaniem. Regulacja poziomu głośności 
mikrofonu i głośnika. Obsługuje maksymalnie 
98 przycisków, łącznie z tymi w podłączonych 
modułach przyciskowych. Umożliwia otwarcie 
zamka elektrycznego podłączonego bezpośrednio 
do zacisków S+ i S- (impuls 18 V 4 A, podtrzymanie 
250 mA przy maks. 30 Ω) możliwe otwarcie zamka 
przez przycisk przyłączony do zacisków PL. 
Dostosowany do podłączenia dodatkowego 
zasilacza lokalnego. Posiada diody LED 
do sygnalizacji stanu: otwarcie zamka, trwająca 
rozmowa, wywoływanie lub system zajęty. 
Wbudowana czujka do aktywacji podświetlenia 
nocnego. Wykończenie odpowiednią plakietką. 
Urządzenie musi być skonfi gurowane fi zycznie 
za pomocą konfi guratorów lub z poziomu komputera 
za pomocą oprogramowania TiSferaDesign.

1 352000 Moduł z 4 przyciskami w jednej kolumnie.
Do stosowania w powiązaniu z modułami fonicznymi 
351000 i 351100 oraz modułami z kamerami 351200 
i 351300. Podłączany za pomocą specjalnego 
przewodu (w komplecie). Podświetlenie plakietek 
lokatorów zarządzane przez powiązany moduł 
foniczny lub foniczny z kamerą. Wykończenie 
odpowiednią plakietką.

1 352100 Moduł z 8 przyciskami w dwóch kolumnach.
Do stosowania w powiązaniu z modułami fonicznymi 
351000 i 351100 oraz modułami z kamerami 351200 
i 351300. Podłączany za pomocą specjalnego 
przewodu (w komplecie). Podświetlenie plakietek 
lokatorów zarządzane przez powiązany moduł 
foniczny lub foniczny z kamerą. Wykończenie 
odpowiednią plakietką.

1 352200 Moduł informacyjny używany przede wszystkim 
do wstawienia numeru domu lub innych informacji 
(np. sposobie wybierania numerów mieszkań 
z klawiatury, godzin otwarcia obiektu usługowego 
itd.). Podłączany za pomocą specjalnego przewodu 
(w komplecie). Podświetlenie zarządzane przez 
powiązany moduł foniczny lub foniczny z kamerą. 
Wykończenie odpowiednią plakietką.
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