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SFERA NEW – SFERA SOLID
Moduł czytnika linii papilarnych (odcisków palców) 353300

Moduł czytnika linii papilarnych do otwierania zamka. Posiada przekaźnik (C-NO-NC)  
i zestyki (CP-P1-P2) do podłączenia lokalnego przycisku otwarcia drzwi. Posiada 
przycisk do resetowania programowania oraz diody LED do sygnalizacji statusu 
dostępu. 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 skonfigurowane fizycznie za pomocą konfiguratorów lub z poziomu 
komputera za pomocą oprogramowania TiSferaDesign.

Opis

Legenda

Zasilanie z BUS SCS:  18-27 Vdc
Pobór w trybie czuwania: 30 mA 
Pobór maks. podczas działania:  80 mA
Temperatura pracy:  od (-25) do (+70)°C
Stopień ochrony (po zamontowaniu):  IP54

Dane techniczne

Widok z przodu

Widok z tyłu

1. LED zielona do sygnalizacji statusu dostępu: świeci się = przyznany dostęp

2. LED czerwona do sygnalizacji statusu dostępu: świeci się = brak dostępu

3. Czytnik linii papilarnych

4. Port mini-USB do podłączenia do komputera: konfiguracja, programowanie 
i aktualizacja oprogramowania modułu

5. Wyjmowana kostka zaciskowa (CP – P1 – P2) do podłączenia dodatkowego 
przycisku otwarcia zamka

6. Wyjmowana kostka zaciskowa do podłączenia do systemu 2-przewodowego BUS 
SCS i przekaźnika lokalnego (C – NC – NO)

7. Złącze do podłączenia następnego modułu

8. Złącze do podłączenia poprzedniego modułu

9. Gniazdo konfiguratorów

Produkty powiązane

353301   Plakietka czytnika linii papilarnych, kolor Aluminium 
353302 Plakietka czytnika linii papilarnych, kolor Biały 
353303 Plakietka czytnika linii papilarnych, kolor Stalowoszary 
353305   Plakietka czytnika linii papilarnych, wersja Solid 

Dane wymiarowe

115 mm

91 mm

9

8

7

56

4

3

1 2



2

BT00514-a-PL

karta techniczna

Konfiguracja

353300

Konfiguracja urządzenia różni się w zależności od typu instalacji: 
•	  Jako element panelu zewnętrznego sFera w systemie 2-przewodowym
•	Jako samodzielne urządzenie kontroli dostępu 

W obu przypadkach konfiguracja może być wykonana na dwa różne sposoby:
sposób 1 – fizycznie, za pomocą konfiguratorów
sposób 2 – wirtualnie, z wykorzystaniem programu tisferadesign i komputera

A B C M T

sposób 1

Konfiguracja fizyczna w instalacjach z panelem zewnętrznym 
SFERA:

a + b + c – nieuŻywane

M – tryb pracy – wykorzystanie odcisków palców
Konfigurator umieszczony w pozycji M określa tryb zarządzania dostępem na podstawie 
odcisków palców, zgodnie z poniższą specyfikacją:

M = 0 –  zarządzanie tylko z użyciem odcisku palca o statusie Master
Odciski palców o statusie MASTER (maks. 5) pozwalają na zarządzanie zarówno 
odciskami osób ze statusem DOSTĘPU OGÓLNEGO (maks. 30), jak również odciskami 
LOKATORÓW (maks. 5 na lokal).

M = 1 – zarządzanie z użyciem odcisków palca osób o statusie Master LokaLu
Odciski palców o statusie MASTER (maks. 5) pozwalają na zarządzanie odciskami osób 
ze statusem DOSTĘPU OGÓLNEGO (maks. 30), oraz osób ze statusem MASTER LOKALU 
(maks. 30). Odciski osób o statusie MASTER LOKALU zarządzają przypisaniem odcisków 
LOKATORÓW (maks. 5) do poszczególnych lokali.

t – zwłoka czasowa przekaźnika lokalnego – nieuŻywane
(ustawienia czasu dla przekaźnika lokalnego są określane konfiguratorem w pozycji T 
modułu fonicznego lub modułu fonicznego z kamerą).

Konfiguracja fizyczna dla urządzenia SAMODZIELNEGO:

a + b + c – progresywny adres urządzenia
Konfiguratory w pozycjach A, B, C przypisują urządzeniu progresywny numer adresowy 
w instalacji (z przedziału 000-999).
Przykład: A+B+C=003 – urządzenie 003 w instalacji.

M – tryb pracy – wykorzystanie odcisków palców
Konfigurator umieszczony w pozycji M określa tryb zarządzania dostępem na podstawie 
odcisków palców, zgodnie z poniższą specyfikacją:

M = 0 – zarządzanie tylko z użyciem odcisku palca o statusie Master
Odciski palców o statusie MASTER (maks. 5) pozwalają na zarządzanie zarówno 
odciskami osób ze statusem DOSTĘPU OGÓLNEGO (maks. 30), jak również odciskami 
MIESZKAŃCÓW (maks. 5 na lokal).

M = 1 – zarządzanie z użyciem odcisków palca osób o statusie Master LokaLu
Odciski palców o statusie MASTER (maks. 5) pozwalają na zarządzanie odciskami osób 
ze statusem DOSTĘPU OGÓLNEGO (maks. 30), oraz osób ze statusem MASTER LOKALU 
(maks. 30). Odciski osób o statusie MASTER LOKALU zarządzają przypisaniem odcisków 
LOKATORÓW (maks. 5) do poszczególnych lokali.
 
t – zwłoka czasowa przekaźnika lokalnego
Konfigurator w pozycji T określa czas zamknięcia styku przekaźnika lokalnego, zgodnie 
z poniższą tabelą:

konfigurator 0 (lub brak 1 2 3 4 5 6 7

Czas zamknięcia 
styku

4’’ 1’’ 10’’ 20’’ 40’’ 1’ 1,5’ 3’
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353300

Schemat instalacji

schemat instalacji – jako element panelu zewnętrznego sFera

Przykład instalacji modułu czytnika linii papilarnych w panelu zewnętrznym 2-przewodowym SFERA z BUS SCS niepodŁĄczonyM do modułu czytnika.

Moduł czytnika odcisków palców 353300

Konfiguracja zgodnie ze wskazówkami 
na karcie technicznej modułu

BUS TK – SCS

Zamek 18 V 4 A impuls, 
podtrzymanie 250 mA 
przy maks. 30 Ω

Moduł 
przyciskowy

A + B + C – NIEKONFIGUROWANE
M – KONFIGUROWANE (0 lub 1)
T – NIEKONFIGUROWANE

Moduł foniczny z kamerą

UWAGA: niezależnie od fizycznego rozmieszczenia modułów 
w panelu zewnętrznym SFERA, moduł czytnika linii 
papilarnych musi być podłączony bezpośrednio do modułu 
fonicznego uniwersalnego lub modułu fonicznego z kamerą, 
jako PIERWSZY MODUŁ. Ewentualne inne moduły (np. 
przycisków) muszą być podłączone do modułu czytnika.

UWAGA: konfiguracja z M = 0 (lub bez konfiguratora) pozwala na 
bezpośrednie zarządzanie odciskami palców LOKATORÓW. W celu 
zaprogramowania i/lub anulowania odcisku LOKATORA, konieczne 
jest użycie odcisku palca o statusie MASTER.

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 i programowanie 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 urządzenia.

sposób 2
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schemat instalacji - jako element saModzieLny

Przykład instalacji modułu czytnika linii papilarnych, jako elementu samodzielnego, z BUS SCS podŁĄczonyM do modułu czytnika.

Moduł czytnika odcisków palców 353300

BUS SCS

A + B + C = 003
(urządzenie SCS nr 3)
M – KONFIGUROWANE (0 lub 1)
T = 2 (zamknięcie zestyków na 10”)

Styki przycisku
8 A, 30 Vdc
8 A, 30 Vac, cos φ 1
8 A, 30 Vac, cos φ 0,4

UWAGA: konfiguracja z M = 1 pozwala na zarządzanie 
z użyciem odcisków palca osób o statusie MASTER LOKALU. 
W celu zaprogramowania i/lub anulowania odcisków LOKATORA, 
konieczne jest użycie odcisku palca o statusie MASTER LOKALU 
(przypisanego do lokalu i zarządzanego po użyciu odcisku osoby 
o statusie MASTER).

353300
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353300

Działanie skanera linii papilarnych polega na odczytaniu i przeanalizowaniu obrazu 
linii papilarnych i porównanie go z zapamiętanym poprzednio w urządzeniu wzorem. 
Pozytywna weryfikacja otwiera zamek lub aktywuje funkcje pomocnicze. 

Zalecenia

Urządzenie odczytuje linie papilarne z trzeciego paliczka. Bardzo ważne jest prawidłowe 
umieszczenie paliczka w zagłębieniu czytnika i nieusuwanie go przedwcześnie.

Dla zapewnienia prawidłowego działania, stosować się do zaleceń:

Ułożyć palec prosto i płasko we wskazanym punkcie;

Absolutnie NIE WOLNO:

– Umieszczać opuszka trzeciego paliczka powyżej wskazanego punktu czytnika

– Umieszczać opuszka palca na lewo lub prawo od punktu, jak również obracać palca

– Umieszczać opuszka pod innym kątem niż kąt nachylenia czytnika

–  Przesuwać palca zanim urządzenie zakończy skanowanie, co jest sygnalizowane 
zgaśnięciem podświetlenia okna czytnika


