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Installatievereisten montage 

• Hou rekening met het kijkveld van de camera.

Installatievoorwaarden
Fenix Connect Bticino
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Configuratie

Modus 2 vereist een geavanceerde configuratie van het toestel met behulp van een pc en 
de specifieke software, die gratis van www.homesystems-legrandgroup.com kan worden 
gedownload. Deze modus biedt het voordeel dat hij veel meer opties biedt in vergelijking 
met de fysieke configuratie.

Gebruik voor de aansluiting op de pc een USB - mini USB-kabel. De software biedt de mo-
gelijkheid om de firmware van de audiomodule te configureren, te programmeren en te 
updaten.

Kijkveld camera

Opgelet: Verwijder jumper (J1), opdat de configuratie op de correcte manier naar het toestel wordt verstuurd. Controleer ook of er geen configurators met de configuratiepoort verbonden zijn op de 
achterkant van de module.

SFERA NEW - SFERA ROBUR 
Groothoek video- en audiomodule

NL

Installatievereisten elektronica 

• De binnenpost en voeding moet door de klant zelf worden voorzien.

• Voorzie een twee draad aansluiting die via de onderkant van het inbouwvak kan worden 
binnengeleid.

• Indien extra elektronica of bedrading wordt toegevoegd, is dit op verantwoordelijkheid van de klant.

Technische info
Type video- & audiomodule

Groothoek video- & audiomodule 
Merk: BTICINO 
Type: 351300
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Exigences d’installation - montage 

• Tenez compte du champ de vision de la caméra. 

Conditions d’installation
Fenix Connect Bticino
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Configuratie

Modus 2 vereist een geavanceerde configuratie van het toestel met behulp van een pc en 
de specifieke software, die gratis van www.homesystems-legrandgroup.com kan worden 
gedownload. Deze modus biedt het voordeel dat hij veel meer opties biedt in vergelijking 
met de fysieke configuratie.

Gebruik voor de aansluiting op de pc een USB - mini USB-kabel. De software biedt de mo-
gelijkheid om de firmware van de audiomodule te configureren, te programmeren en te 
updaten.

Kijkveld camera

Opgelet: Verwijder jumper (J1), opdat de configuratie op de correcte manier naar het toestel wordt verstuurd. Controleer ook of er geen configurators met de configuratiepoort verbonden zijn op de 
achterkant van de module.

SFERA NEW - SFERA ROBUR 
Groothoek video- en audiomodule
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Exigences d’installation - électronique 

• L’unité intérieure et l’alimentation électrique doivent être fournies par le client.

• Prévoyez une connexion à deux fils qui puisse être amenée par le fond du compartiment 
d’encastrement.

• L’ajout d’éléments électroniques ou de câblages supplémentaires se fait sous la responsabilité du 
client.

Infos techniques
Type de module vidéo et audio

Module vidéo et audio grand angle 
Marque : BTICINO 
Type : 351300
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Installation requirements installation 

•  And be sure to take the camera’s field of view into account.

Installation requirements
Fenix Connect Bticino
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Configuratie

Modus 2 vereist een geavanceerde configuratie van het toestel met behulp van een pc en 
de specifieke software, die gratis van www.homesystems-legrandgroup.com kan worden 
gedownload. Deze modus biedt het voordeel dat hij veel meer opties biedt in vergelijking 
met de fysieke configuratie.

Gebruik voor de aansluiting op de pc een USB - mini USB-kabel. De software biedt de mo-
gelijkheid om de firmware van de audiomodule te configureren, te programmeren en te 
updaten.

Kijkveld camera

Opgelet: Verwijder jumper (J1), opdat de configuratie op de correcte manier naar het toestel wordt verstuurd. Controleer ook of er geen configurators met de configuratiepoort verbonden zijn op de 
achterkant van de module.

SFERA NEW - SFERA ROBUR 
Groothoek video- en audiomodule
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Installation requirements electronics 

•  The customer is responsible for supplying the indoor unit and power supply.

•  Please provide a two-wire connection that can be fed through the bottom of the recessed  
 compartment.

•  The customer is liable for any other electronics or wiring attached.

Technical information
Video & audio module type

Wide-angle video & audio module 
Brand: BTICINO 
Type: 351300
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Installationsbedingungen
Fenix Connect Bticino

Installationsanforderungen für Montage 

• Berücksichtigen Sie das Sichtfeld der Kamera.
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Configuratie

Modus 2 vereist een geavanceerde configuratie van het toestel met behulp van een pc en 
de specifieke software, die gratis van www.homesystems-legrandgroup.com kan worden 
gedownload. Deze modus biedt het voordeel dat hij veel meer opties biedt in vergelijking 
met de fysieke configuratie.

Gebruik voor de aansluiting op de pc een USB - mini USB-kabel. De software biedt de mo-
gelijkheid om de firmware van de audiomodule te configureren, te programmeren en te 
updaten.

Kijkveld camera

Opgelet: Verwijder jumper (J1), opdat de configuratie op de correcte manier naar het toestel wordt verstuurd. Controleer ook of er geen configurators met de configuratiepoort verbonden zijn op de 
achterkant van de module.

SFERA NEW - SFERA ROBUR 
Groothoek video- en audiomodule

NL

Installationsanforderungen für Elektronik 

• Die Innenstation und die Stromversorgung müssen bauseits gestellt werden.

• Sorgen Sie für einen Zweidrahtanschluss, der durch den Boden des Einbaukastens geführt werden 
kann.

• Wenn zusätzliche Elektronik oder Verkabelung hinzugefügt wird, liegt dies in der Verantwortung des 
Kunden.

Technische Informationen
Typ des Video- und Audiomoduls

Weitwinkel-Video- und Audiomodul 
Marke: BTICINO 
Typ: 351300


