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Pak. Nr ref. Moduły funkcyjne 
1 352400 Moduł kolorowej kamery szerokokątnej 

noc/dzień do zastosowania w instalacjach 
wideodomofonowych. Posiada przetwornik 1/3” 
z funkcją N&D z automatycznym wyłączeniem 
fi ltru IR oraz diody LED IR do oświetlenia obiektu. 
Ochrona przed zaparowaniem. Automatyczna 
kontrola poziomu oświetlenia. Podłączany do modułu 
fonicznego 351100 za pomocą specjalnego 
przewodu (w komplecie). Wykończenie odpowiednią 
plakietką.

1 352500 Moduł z wyświetlaczem grafi cznym współpracuje 
z modułem fonicznym 351100 lub modułami 
fonicznymi z kamerą 351200 i 351300. Podłączany 
za pomocą specjalnego przewodu (w komplecie). 
Możliwość wywoływania w dwóch trybach: wybór 
z listy lub z klawiatury. Wywołanie z listy odbywa się 
przez wybór lokatora metodą przewijania listy 
mieszkańców. Możliwe jest zapamiętanie 4000 
lokatorów. Po podłączeniu modułu klawiatury 
353000 możliwe jest również wywołanie lokalu 
poprzez wpisanie odpowiadającego mu numeru. 
Ten sposób wywołania zawsze wymaga współpracy 
z modułem klawiatury 353000, z której wybierana 
jest odpowiednia sekwencja numeryczna. Zalecane 
jest stosowanie modułu informacyjnego 352200 
z listą lokatorów i odpowiadających im numerów, 
jakie mają być wybrane. Wprowadzenie nazwisk 
lokatorów lub opisów do listy można zrealizować 
na dwa sposoby: ręcznie, za pomocą klawiszy 
modułu z wyświetlaczem grafi cznym lub z komputera 
z oprogramowaniem TiSferaDesign, poprzez 
transfer pliku do modułu (zalecane). Brak zasilania 
nie powoduje utraty zapamiętanych danych. 
Wykończenie odpowiednią plakietką.

1 352700 Moduł z pętlą indukcyjną i syntezą komunikatów 
głosowych do współpracy z modułem fonicznym 
351100 lub modułami fonicznymi z kamerą 
351200 i 351300. Ułatwia korzystanie osobom 
noszącym aparaty słuchowe (z cewką indukcyjną 
i przełącznikiem „T”) lub niedowidzącym dzięki 
generowaniu komunikatów głosowych o stanie 
połączeń (wywoływanie w trakcie, koniec 
wywoływania, brak odpowiedzi, zajęte, drzwi 
otwarte). Wykończenie odpowiednią plakietką. 
Podłączenie do modułu fonicznego lub modułu 
fonicznego z kamerą za pomocą specjalnego 
przewodu (w komplecie). Urządzenie musi być 
skonfi gurowane fi zycznie za pomocą konfi guratorów.
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1 353000 Moduł klawiatury do otwarcia zamka lub 

wywoływania lokalu (we współpracy z modułem 
z wyświetlaczem grafi cznym). Posiada przekaźnik 
(C-NO-NC) i zestyki (CP-P1) do podłączenia 
lokalnego przycisku otwarcia drzwi. Kod 
numeryczny do otwarcia zamka może być 
programowany z klawiatury lub transferowany w pliku 
konfi guracyjnym z komputera do modułu. Posiada 
przycisk do resetowania programowania oraz diody 
LED do sygnalizacji statusu dostępu. Podświetlenie 
nocne diodami LED. Wykończenie odpowiednią 
plakietką. Podłączenie do innych modułów 
za pomocą specjalnego przewodu (w komplecie). 
Urządzenie może być wykorzystywane jako 
autonomiczna klawiatura kodowa do otwarcia 
zamka z własnym zasilaczem. Urządzenie 
musi być skonfi gurowane fi zycznie za pomocą 
konfi guratorów lub z poziomu komputera za pomocą 
oprogramowania TiSferaDesign.

1 353200 Moduł czytnika zbliżeniowego RFID do otwierania 
zamka z użyciem breloka elektronicznego. 
Obsługuje do 20 tys. kluczy elektronicznych. 
Posiada przekaźnik (C-NO-NC) i zestyki (CP-P1) 
do podłączenia lokalnego przycisku otwarcia drzwi. 
Klucz elektroniczny (brelok) do otwarcia zamka 
może być programowany z samego modułu lub 
transferowany w pliku konfi guracyjnym z komputera 
do modułu. Posiada przycisk do resetowania 
programowania oraz diody LED do sygnalizacji 
statusu dostępu. Podświetlenie nocne diodami 
LED. Wykończenie odpowiednią plakietką. 
Podłączenie do innych modułów za pomocą 
specjalnego przewodu (w komplecie). Urządzenie 
może być wykorzystywane jako autonomiczny 
czytnik do otwarcia zamka, z własnym zasilaczem. 
Urządzenie musi być skonfi gurowane fi zycznie 
za pomocą konfi guratorów lub z poziomu komputera 
za pomocą oprogramowania TiSferaDesign.
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