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BT00503-a-PL

SFERA NEW – SFERA SOLID 
Moduł foniczny uniwersalny 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 4 A, podtrzymanie 250 mA przy maks. 30 Ω) 
oraz sterowanie dodatkowym przyciskiem podłączonym 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 skonfigurowane fizycznie za pomocą konfiguratorów lub z poziomu komputera 
za pomocą oprogramowania TiSferaDesign.

Opis

Legenda

Dane wymiarowe

115 mm

91 mm

1. Port mini-USB do podłączenia do komputera: transfer konfiguracji z programu oraz 
aktualizacja oprogramowania modułu 

2. Regulacja poziomu głośności mikrofonu

3. Głośnik

4. Dioda LED sygnalizacji stanu zamka. Zielona ON = otwarte 
5. Dioda LED sygnalizacji stanu komunikacji. Zielona ON = komunikacja aktywna
6. Dioda LED sygnalizacji stanu systemu.  Zielona ON = wywoływanie,  

Czerwona ON = system zajęty 

7. Czujnik naświetlenia do automatycznego załączenia podświetlenia nocnego

8. Przyciski wywołania

9. Mikrofon

10. Regulacja poziomu głośności głośnika

11. Wyjmowana kostka zaciskowa do podłączenia sterowanego zamka (18 V 4 A impuls, 
podtrzymanie 250 mA przy maks. 30 Ω)

12. Wyjmowana kostka zaciskowa do podłączenia dodatkowego przycisku otwarcia zamka

13. Wyjmowana kostka zaciskowa do podłączenia do systemu 2-przewodowego BUS 
SCS i pomocniczego zasilacza lokalnego (1-2)

14. Złącze do podłączenia dodatkowych modułów przyciskowych

15. Złącze do podłączenia modułu kamery Noc/Dzień 352400

16. Gniazdo konfiguratorów

17. Złącze do podłączenia modułu z pętlą indukcyjną (teleloop) 352700

Produkty powiązane

351101 Plakietka foniczna, kolor Aluminium (IK08)
351102 Plakietka foniczna, kolor Biały (IK08)
351103 Plakietka foniczna, kolor Stalowoszary (IK08)
351105 Plakietka foniczna, wersja Solid (IK10)
351111 Plakietka foniczna z 1 przyciskiem, kolor Aluminium (IK08)
351112 Plakietka foniczna z 1 przyciskiem, kolor Biały (IK08)
351113 Plakietka foniczna z 1 przyciskiem, kolor Stalowoszary (IK08)
351115 Plakietka foniczna z 1 przyciskiem, wersja Solid (IK10)
351121 Plakietka foniczna z 2 przyciskami, kolor Aluminium (IK08)
351122 Plakietka foniczna z 2 przyciskami, kolor Biały (IK08)
351123 Plakietka foniczna z 2 przyciskami, kolor Stalowoszary (IK08)
351125 Plakietka foniczna z 2 przyciskami, wersja Solid (IK10)
351141 Plakietka foniczna z 2 przyciskami w 2 rzędach, kolor Aluminium (IK08)
351142 Plakietka foniczna z 2 przyciskami w 2 rzędach, kolor Biały (IK08)
351143 Plakietka foniczna z 2 przyciskami w 2 rzędach, kolor Stalowoszary (IK08)
351145  Plakietka foniczna z 2 przyciskami w 2 rzędach, wersja Solid (IK10)
351181 Plakietka foniczna z 4 przyciskami w 2 rzędach, kolor Aluminium (IK08)
351182 Plakietka foniczna z 4 przyciskami w 2 rzędach, kolor Biały (IK08)
351183 Plakietka foniczna z 4 przyciskami w 2 rzędach, kolor Stalowoszary (IK08)
351185 Plakietka foniczna z 4 przyciskami w 2 rzędach, wersja Solid (IK10)

Zasilanie z BUS SCS:   18-27 Vdc
Pobór w trybie czuwania (z wyłączonym podświetleniem LED): 10 mA
Pobór w trybie czuwania (z włączonym podświetleniem LED): 15 mA
Pobór maks. podczas działania:   65 mA
Temperatura pracy:   od (-25) do (+70)°C
Stopień ochrony (po zamontowaniu):   IP54 
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Konfiguracja

Konfigurator 4 5 6 7

Status dźwięków 
i podświetlenia

Oba 
potwierdzenia 

aktywne
+

podświetlenie 
stałe

Potwierdzenie 
otwarcia 

nieaktywne
+

podświetlenie 
stałe

Potwierdzenie 
wywołania 

nieaktywne
+

podświetlenie 
stałe

Oba 
potwierdzenia 
nieaktywne

+
podświetlenie 

stałe

P– adres panelu zewnętrznego
Konfigurator umieszczony w pozycji P modułu fonicznego przypisuje panelowi adres 
systemowy. Numeracja adresów paneli powinna zawsze zaczynać się od P=0. Panel 
skonfigurowany z adresem P=0 jest panelem głównym (lub wspólnym).

N – adres aparatu wewnętrznego
Określa powiązanie pomiędzy panelem zewnętrznym i aparatami wewnętrznymi. 
W przypadku paneli głównych wykonanych w wersji przyciskowej należy pozycji N 
przypisać 1. W przypadku paneli zewnętrznych drugorzędnych (pionów) należy w pozycji 
N umieścić adres pierwszego aparatu wewnętrznego w pionie.

S – typ sygnału wywołania 
Konfiguracja S określa sygnał wywołania na aparatach wewnętrznych. Na aparatach 
można zróżnicować dźwięk wywołania w zależności od panelu zewnętrznego, z którego 
pochodzi.

W przypadku aparatów SWING, PIVOT, POLYX i AXOLUTE, S przypisuje panelowi 
zewnętrznemu dźwięk zaprogramowany w danym aparacie. Można wybrać jeden z 16 
dostępnych w aparatach dźwięków. 

W przypadku aparatów SPRINT, S przypisuje dźwięk wywołania, zgodnie z poniższą 
tabelą:

W instalacjach jednorodzinnych S=9 definiuje wywołanie ogólne

J2 – pomocnicze zasilanie panelu zewnętrznego

Zworka J2 decyduje o możliwości zasilania pomocniczego (dodatkowy zasilacz 
podłączony do zacisków 1-2), jak poniżej:

J2 włożona = Bez zasilania pomocniczego

J2 wyjęta = Z zasilaniem pomocniczym

 351100

Urządzenie musi być skonfigurowane. Konfiguracja może być wykonana na dwa 
różne sposoby:

Sposób 1 – fizycznie, za pomocą konfiguratorów 
Sposób 2 – wirtualnie, z wykorzystaniem programu TiSferaDesign i komputera

P N S T M J1 J2

Sposób 1

Sposób 1 polega na umieszczeniu w odpowiedniej pozycji odpowiednich 
konfiguratorów:

Konfigurator 0 1 2 3

Typ dźwięku Dwutonowy Dwutonowy Dwutonowy Jednotonowy

1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz

600 Hz 0 Hz 2400 Hz

* Czas otwarcia jest równy czasowi wciśnięcia przycisku, ale maks. 10 sek. 
Po tym czasie powraca w stan czuwania. Aby wydłużyć czas ponad 10 sek. należy 
wykorzystać aktor przekaźnikowy zamka 346200, skonfigurowany w trybie MOD = 5.

T – zwłoka czasowa elektrozamka 

Konfigurator 0 1 2 3 4* 5 6 7

Czas otwarcia 4 sek. 1 sek. 2 sek. 3 sek.
jako 

przycisk
6 sek. 8 sek. 10 sek.

M –  aktywacja/dezaktywacja dźwięku potwierdzenia wywołania, dźwięku 
potwierdzenia otwarcia zamka oraz aktywacji podświetlenia nocnego – 
zawsze włączone

Konfiguracja w pozycji M decyduje o włączeniu lub wyłączeniu dźwięków potwierdzeń 
wykonania wywołania i otwarcia zamka na panelu zewnętrznym. Dodatkowo, umożliwia 
włączenie na stałe podświetlenia nocnego (bez udziału czujnika naświetlenia), zgodnie 
z poniższą tabelą:

Konfigurator 0 1 2 3

Status dźwięków Oba 
potwierdzenia 

aktywne

Potwierdzenie 
otwarcia 

nieaktywne

Potwierdzenie 
wywołania 

nieaktywne

Oba 
potwierdzenia 
nieaktywne

J1 – aktywacja rzędu przycisków wywołania
Zworka J1 decyduje o aktywności przycisków wywołania rozmieszczonych w dwóch 
rzędach, jak poniżej:

J1 włożona = Aktywny tylko prawy rząd przycisków

J1 wyjęta = Aktywne oba rzędy przycisków (prawy i lewy)
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Drugi sposób pozwala na zaawansowaną konfigurację urządzenia, realizowaną 
za pomocą oprogramowania TiSferaDesign zainstalowanego na komputerze.
W celu podłączenia modułu do komputera należy użyć przewodu USB – mini-USB. 
Oprogramowanie pozwala na skonfigurowanie urządzenia oraz na dokonanie 
aktualizacji jego oprogramowania wewnętrznego (firmware). Port mini-USB jest 
zlokalizowany na froncie modułu, dzięki czemu operacje te mogą być wykonane po 
zdjęciu plakietki, bez konieczności demontażu całego panelu zewnętrznego.

351100

Sposób 2


