Nová

Classe 100
ŠTANDARD JE BYŤ
PRIPOJENÝ

Classe 100

Nový rad vnútorných video jednotiek
Classe 100X WiFi
RIEŠENIE S OVLÁDANÍM
CEZ SMARTFÓN
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Classe 100 Standard

Classe 100 Basic

RIEŠENIE PRE RODINNÉ
DOMY A VILY

RIEŠENIE PRE
BYTOVÉ DOMY

A Group brand

Nový rad vnútorných audio jednotiek
Classe 100
RIEŠENIE SO
SLUCHÁDLOM

Classe 100 Handsfree
HANDSFREE
RIEŠENIE

KATALÓG
WWW.LEGRAND.SK
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Štandard
je byť pripojený
Spoločnosť Legrand predstavuje predstavuje pod svojou značkou
Bticino, nový rad interiérových jednotiek. Do bežnej ponuky video
vstupného systému tak prináša pripojené WiFi jednotky ako
štandardné riešenie.
Výsledkom je rad video a audio vnútorných jednotiek s moderným
elegantným dizajnom a modernými funkciami.

Zabudovaná WiFi zabezpečuje
permanentné spojenie s domácnosťou.
Do 16 bytov bez nutnosti
doplnkového napájania.
Rýchle spárovanie s aplikáciou
Door Entry CLASSE 100X APP.
Ideálne pre renováciu starých
vstupných systémov.
Žiadna práca navyše pre inštalatérov,
jednoduchšie pre užívateľa.

4

A Group brand

Po pripojení ku Classe 100X sa
smartphone sa stáva „dodatočnou virtuálnou“
vnútorná video jednotkou “, ktorá može odpovedať
na volania, aktivovať otvorenie dverových zámkov
a aktivovať kamery v systéme.

KATALÓG
WWW.LEGRAND.SK
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Funkcie Aplikácie

Odpovedzte
na hovor pohodlne
priamo z gauču
Absolútna sloboda pohybu
v domácnosti. Na video hovor
môžete odpovedať z ktorejkoľvek izby
kde sa práve nachádzate.

6

A Group brand

Odpovedzte na hovor
z ľubovolného miesta
na svete
Či ste v von, v práci, alebo na dovolenke,
odpovedať na volanie z vašeho video vrátnika
môžete vďaka aplikácii odkiaľkoľvek.

Otvorte si bránu domov
Vraciate sa autom domov a neviete nájsť
ovládač od brány?
Žiadny problém, vďaka aplikácii môžete otvoriť
bránu cez svoj smartfón.

Zapnite svetlá, alebo
zavlažovanie záhrady
Aj keď ste preč, alebo na dovolenke, môžete
pohodlne aktivovať zavlažovanie záhrady,
alebo zopnúť záhradné osvetlenie priamo zo
svojho smartfónu.

Pozrite sa čo sa deje
pred domom.
Bezpečnejší domov. Cez smartfón si môžete
pozrieť kameru vstupného panelu aj ostatné
vonkajšie aj vnútorné kamery pripojené
k video systému.

Zavolajte priamo domov
Vďaka smartfónu môžete z aplikácie Door
Entry volať priamo na vnútornú jednotku a byť
tak stále v kontakte s niekým, kto je doma.
KATALÓG
WWW.LEGRAND.SK
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Door Entry App
Classe 100X

Navrhnuté pre jednoduché
každodenné použitie

8

A Group brand

AKTIVÁCIA A ZOBRAZENIE
KAMERY

DOMÁCA
OBRAZOVKA

Jednoduchý dotyk
užívateľa

Nastavenia
aplikácie
Zobrazenie
kamery

DOOR ENTRY je aplikácia ktorá
umožňuje dotykom ovládať video
vrátnika či už v domácnosti,
alebo mimo nej.
- otvoriť bránu
- aktivovať kamery
- zapnúť schodiskové
osvetlenie, alebo osvetlenie
prístupovej cesty, prípadne
záhrady

Ovládanie
zámku
Volanie
priamo
domov

Vyberte kameru
a stlačením aktivujte

Priať hovor z video
vrátnika je rovnako
jednoduché ako priať
bežný telefónny hovor.

Prebiehajúci hovor.

Zámok sa otvára
posunutím symbolu
kľúčika doprava aby sa
predišlo náhodnému
otvoreniu dverí.

KATALÓG
WWW.LEGRAND.SK
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Jednoduché
spárovanie
a konfigurácia

Po inštalácií aplikácie, vám
sprievodca procedúrou
umožní spárovanie medzi
smartfónom a Classe 100X
v niekoľkých krokoch.
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A Group brand

Po vytvorení účtu choďte na vnútornej
jednotke bočným joystckom
do menu nastavenia a vyberte
“KONFIGURÁCIA”

1.
2.

Použitím smartfónu naskenujte
QR kód, ktorý sa zobrazí
na vnútornej jednotke

3.
4.

Vyberte domácu
WiFi sieť

Po zadaní hesla Wi-Fi siete,
aplikácia vyhľadá Classe 100X
a automaticky sa pripojí
a nakonfiguruje.

Pripojením k vyhradenému cloudu je konfigurácia na domácej sieti absolútne
bezpečná a automatická (nemusíte konfigurovať router). Vnútorná video
jednotka prenáša kompletnú konfiguráciu video systému (kamery, dverové
zámky, aktivácie atď.) do aplikácie. V aplikácii môžete zobraziť mobilné
zariadenia, ktoré sú k video jednotke priradené, a kedykoľvek sa rozhodnúť,
ktoré odpojiť alebo zrušiť.

KATALÓG
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Nové funkcie
a estetický vzhľad
Po inštalácii vnútornej video jednotky
CLASSE 100X WiFi a priradení k aplikácii
Door Entry App, budú funkcie video
vrátnika na vašom smartfóne dostupné
kdekoľvek sa budete nachádzať

ODPOVEDŤ NA HOVOR
Z VIDEO VRÁTNIKA MÔŽETE
KDEKOĽVEK NA SVETE

OTVORIŤ VSTUPNÚ BRÁNU

ZAPNÚŤ ZÁHRADNÉ
OSVETLENIE ALEBO
ZAVLAŽOVANIE

SKONTROLOVAŤ ČO SA
DEJE PRED DOMOM

Žiadna práca navyše pre inštalatéra;
jednoduchšie spravovanie pre užívateľa

12

A Group brand

Nová
rada Classe 100

344682

344672

Ideálne riešenie vily a rodinné
domy, ktoré zaisťuje maximálnu
funkčnosť a flexibilitu

344282

Audio jednotka
Hands -Free

344652

Hands - free riešenie
pre bytové domy

Classe 100
STANDARD

Classe 100
Hands free

S pripojením a ovládaním
cez aplikáciu

Classe 100
BASIC

Classe 100
STANDARD

Classe 100
WiFi

Od pripojených video jednotiek po audio jednotky:
Široká ponuka vnútorných jednotiek vhodná pre všetkých zákazníkov a ich potreby.

344292

Audio jednotka
so sluchátkom

KATALÓG
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Inštalácia na stenu Video

Inštalácia na stenu - Audio

Inštalácia na stôl

Inštalácia na stenu (montážna doska je súčasťou balenia), alebo inštalácia na stôl pomocou
stojanu 344692 (nieje súčasťou balenia):
VIDEO JEDNOTKY

+
14

AUDIO JEDNOTKY

2 x 344692

+

1 x 344692

A Group brand

CLASSE 100
Pohľad z predu

Dotykové tlačidlá

Otváranie zámku
Aktivácia kamery
vonkajšieho vstupného
panelu a prídavných
kamier

LED notifikácia
Ovládanie schodiskového
osvetlenia

WiFi pripojenie

Tlačidlá s voliteľnou
prídavnou funkciou (napr.
interkom, ovládanie
prídavného zámku...)

Vypnuté zvonenie

Fyzické tlačidlo
Priatie hovoru
a spustenie komunikácie

Fyzické tlačidlo
Orientácia
hmatom

Ukončenie hovoru

Pohľad zozadu

Nasúvacie konektory
so skrutkovými
svorkami pre
pripojenie jednotky

Navigačný joystick
pre prístup
k menu nastavenia
a programovania
Mikrospínač ZAP /
VYP, pre zaradenie
impedancie na
ukončenie linky
Mikrospínač
ZAP / VYP, pre
aktiváciu napájania
z externého zdroja

USB slot pre
aktualizáciu
firmware

Mikrospínač ZAP /
VYP, na de aktiváciu
funkcie otvárania
zámku dverí, pokiaľ
neprebieha hovor so
vstupným panelom

Konfiguračný slot

KATALÓG
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CLASSE 100

344682

Item
344682

344672

16

Door Entry
CLASSE 100X App

344672

CLASSE 100X WIFI VIDEO VNÚTORNÁ JEDNOTKA
2-vodičová WiFi hands free vnútorná jednotka s indukčnou
slučkou a 5”-farebným LCD displejom. Má 2 fyzické tlačidlá
na ovládanie hlavných funkcií - prijatie a ukončenie hovoru
a 3 dotykové tlačidlá na ovládanie dverového zámku,
schodiskového, alebo záhradného osvetlenia a aktiváciu
kamery vstupného panelu. Ďalšie 4 konfigurovateľné
dotykové tlačidlá, môžu vykonávať rôzne funkcie - napr.
interkom, aktivácia prídavného zámku dverí a podobne.
Bočný jojstick slúži na nastavenia: farba, jas, kontrast displeja,
hlasitosť zvonenia a konfigurácia WiFi. Vďaka WiFi pripojeniu
môžete spárovať video jednotku s aplikáciou Door Entry
(k dispozícii pre Android a iOS). Pomocou aplikácie môžete
spravovať hlavné funkcie video jednotky (prijímanie hovorov,
otváranie zámku dverí, aktivácia vstupného panela, aktualizácia
firmvéru a ďalšie). Jednotka sa môže inštalovať na stenu
(montážna doska je súčasťou dodávky) alebo pomocou stojanov
na stôl (stojany 2 x obj.č. 344692 sa objednávajú samostatne).
Zariadenie má tiež funkciu “Profesionálne Štúdio” vhodnú
napr. pre privátne prevádzky, veterinárov a podobne.

CLASSE 100 VIDEO VNÚTORNÁ JEDNOTKA ŠTANDARDNÁ
2-vodičová hands free vnútorná jednotka s indukčnou
slučkou a 5”-farebným LCD displejom. Má 2 fyzické tlačidlá
na ovládanie hlavných funkcií - prijatie a ukončenie hovoru
a 3 dotykové tlačidlá na ovládanie dverového zámku,
schodiskového, alebo záhradného osvetlenia a aktiváciu
kamery vstupného panelu. Ďalšie 4 konfigurovateľné
dotykové tlačidlá, môžu vykonávať rôzne funkcie - napr.
interkom, aktivácia prídavného zámku dverí a podobne.
Bočný jojstick slúži na nastavenia: farba, jas, kontrast displeja,
hlasitosť zvonenia. Inštalovať sa môže na stenu (montážna
doska je súčasťou dodávky), alebo pomocou stojanov na
stôl (stojany 2 x obj.č. 344692 sa objednávajú samostatne).
Zariadenie má tiež funkciu “Profesionálne Štúdio” vhodnú
napr. pre privátne prevádzky, veterinárov a podobne.

344652

Item
344652

CLASSE 100 VIDEO VNÚTORNÁ JEDNOTKA ZÁKLADNÁ
2-vodičová hands free vnútorná jednotka 5”-farebným
LCD displejom. Má 2 fyzické tlačidlá na ovládanie hlavných
funkcií - prijatie a ukončenie hovoru a 3 dotykové tlačidlá na
ovládanie dverového zámku, schodiskového, alebo záhradného
osvetlenia a aktiváciu kamery vstupného panelu. Bočný
jojstick slúži na nastavenia: farba, jas, kontrast displeja,
hlasitosť zvonenia. Inštalovať sa môže na stenu (montážna
doska je súčasťou dodávky), alebo pomocou stojanov na
stôl (stojany 2 x 344692 sa objednávajú samostatne).

A Group brand

344282

Item
344282

344292

344292

CLASSE 100 HANDSFREE AUDIO VNÚTORNÁ JEDNOTKA
2-vodičová hands free vnútorná audio jednotka . Má 2 fyzické
tlačidlá na ovládanie hlavných funkcií - prijatie a ukončenie
hovoru a 3 dotykové tlačidlá na ovládanie dverového
zámku, schodiskového, alebo záhradného osvetlenia
a aktiváciu vstupného panelu. Ďalšie 4 konfigurovateľné
dotykové tlačidlá, môžu vykonávať rôzne funkcie - napr.
interkom, aktivácia prídavného zámku dverí a podobne.
Bočný jojstick slúži na nastavenia: hlasitosť, tón zvonenia.
Inštalovať sa môže na stenu (montážna doska je súčasťou
dodávky), alebo pomocou stojanov na stôl (stojan
obj.č. 344692 sa objednáva samostatne). Zariadenie
má tiež funkciu “Profesionálne Štúdio” vhodnú napr.
pre privátne prevádzky, veterinárov a podobne.

344692

336803

336982

346020

Item
344692

PRÍSLUŠENSTVO
Stojan na stôl pre vnútorné jednotky CLASSE 100

346020

NAPÁJACÍ ZDROJ PRE DOPLNKOVÉ NAPÁJANIE
Napájací zdroj pre doplnkové napájanie vnútorných
jednotiek. 2DIN moduly, 27V DC, 600mA

CLASSE 100A AUDIO VNÚTORNÁ JEDNOTKA
SO SLÚCHADLOM
2-vodičová vnútorná audio jednotka so slúchadlom. Má 1 fyzické
tlačidlo na ovládanie dverového zámku a 2 dotykové tlačidlá
na ovládanie schodiskového, alebo záhradného osvetlenia
a aktiváciu vstupného panelu. Ďalšie 4 konfigurovateľné
dotykové tlačidlá, môžu vykonávať rôzne funkcie - napr.
interkom, aktivácia prídavného zámku dverí a podobne.
Bočný jojstick slúži na nastavenia: hlasitosť, tón zvonenia.
Inštalovať sa môže na stenu (montážna doska je súčasťou
dodávky), alebo pomocou stojanu na stôl (stojan
obj.č. 344692 sa objednáva samostatne). Zariadenie
má tiež funkciu “Profesionálne Štúdio” vhodnú napr.
pre privátne prevádzky, veterinárov a podobne.

KATALÓG
WWW.LEGRAND.SK

CLASSE 100

17

CLASSE 100
Videosady

Door Entry
CLASSE 100X App

Item

364614

18

364614

CLASSE 100X WIFI - LINEA 3000 VIDEO SADA S HANDSFREE
JEDNOTKOU S PRESMEROVANÍM NA SMARTFÓN
A KĽÚČENKAMI NA ODOMYKANIE DVERÍ
Video sada pre 1 rodinou s handsfree
jednotkou obsahuje: CLASSE 100X WiFi
vnútornú video jednotku s 5 “LCD displejom a s indukčnou
slučkou pre načúvacie prístroje vybavené selektorom
T. Vonkajší panel LINEA 3000 vo vyhotovení zamak
so širokouhlou farebnou kamerou a čítačkou
kľúčeniek. Panel ma odolnosť IP54 a IK10.
6 farebných kľúčeniek a dva priehľadné disky
na otvorenie zámku sú súčasťou balenia.
Vonkajší panel dokáže spravovať maximálne
20 kľúčeniek (125 kHz)
Panel môže slúžiť max. pre 2 rodiny. Môže byť inštalovaný
povrchovo, alebo zapustene pomocou príslušenstva:
Krabica pod omietku obj.č. 350020 a rámik obj.č. 343061,
ktoré sa objednávajú samostatne. Rovnako aj striešku proti
dažďu obj.č. 343051 - je potrebné objednať samostatne.
Vnútorná jednotka má 2 fyzické tlačidlá pre prijatie a ukončenie
hovoru a 3 dotykové tlačidlá na ovládanie hlavných funkciíodblokovanie zámku dverí, zopnutie osvetlenia schodiska
a volanie na vstupný panel. Ďalšie 4 konfigurovateľné
dotykové tlačidlá môžu byť využité na
rôzne funkcie - napr. intercom,
aktivácia druhého zámku, a podobne.
bočný joystick slúži na nastavenie WiFi,
farby, jasu a kontrastu a hlasitosti.
Aplikácia Door Entry App je k dispozícii pre Android a iOS).
Video jednotka sa môže montovať na stenu pomocou
montážnej dosky ktorá je súčasťou balenia, alebo na stôl
pomocou stojanov (2 x obj.č. 344692) - ktoré sa objednávajú
samostatne. Jednotka má tiež funkciu “profesionálne štúdio”

364612

Item
364612

CLASSE 100 - LINEA 3000 VIDEO SADA
Video sada pre 1 rodinou obsahuje: CLASSE 100 vnútornú
video jednotku s 5 “LCD displejom a s indukčnou
slučkou pre načúvacie prístroje vybavené selektorom
T. Vonkajší panel LINEA 3000 vo vyhotovení zamak
so širokouhlou farebnou kamerou
Panel môže slúžiť max. pre 2 rodiny. Môže byť inštalovaný
povrchovo, alebo zapustene pomocou príslušenstva:
Krabica pod omietku obj.č. 350020 a rámik obj.č. 343061,
ktoré sa objednávajú samostatne. Rovnako aj striešku proti
dažďu (343051) - je potrebné objednať samostatne.
Vnútorná jednotka má 2 fyzické tlačidlá pre prijatie a ukončenie
hovoru a 3 dotykové tlačidlá na ovládanie hlavných funkcií
- odblokovanie zámku dverí, zopnutie osvetlenia schodiska
a volanie na vstupný panel. Ďalšie 4 konfigurovateľné
dotykové tlačidlá môžu byť využité na
rôzne funkcie - napr. intercom,
aktivácia druhého zámku, a podobne.
bočný joystick slúži na nastavenie
farby, jasu a kontrastu a hlasitosti.
Video jednotka sa môže montovať na stenu pomocou
montážnej dosky ktorá je súčasťou balenia, alebo na stôl
pomocou stojanov (2 x obj.č. 344692) - ktoré sa objednávajú
samostatne. Jednotka má tiež funkciu “profesionálne štúdio”

A Group brand

CLASSE 100
Audiosady

364232

364231

Item
364232

CLASSE 100 - LINEA 3000 HANDSFRE AUDIO SADA
Audio sada pre 1 rodinu s handsfree audio telefónom CLASSE
100 vstupným panelom LINEA 3000 v anti-vandalnom prevedení
zo zliatiny ZAMAK. IP54, IK10. Panel môže byť montovaný
na povrch, alebo pod omietku pomocou príslušenstva
(obj.č. 350020 -inštalačná krabica a obj.č. 343061 - rámik
pre zapustenú montáž), ktoré sa rovnako ako strieška proti
dažďu (obj.č. 343051) objednávajú samostatne. Vnútorná
jednotka má 2 fyzické tlačidlá pre prijatie a ukončenie
hovoru a 3 dotykové tlačidlá na ovládanie hlavných funkcií
- odblokovanie zámku dverí, zopnutie osvetlenia schodiska
a volanie na vstupný panel. Ďalšie 4 konfigurovateľné
dotykové tlačidlá môžu byť využité na
rôzne funkcie - napr. intercom,
aktivácia druhého zámku, a podobne.
Bočný joystick slúži na nastavenie
hlasitosti, alebo tónu zvonenia.
Audio jednotka sa môže montovať na stenu pomocou
montážnej dosky ktorá je súčasťou balenia, alebo na stôl
pomocou stojanu (1 x obj.č. 344692) - ktorý sa tiež objednáva
samostatne. Jednotka má tiež funkciu “profesionálne štúdio”

Item
364231

CLASSE 100 - LINEA 3000 AUDIO SADA SO SLÚCHADLOM
Audio sada pre 1 rodinu s audio telefónom CLASSE 100
so slúchadlom a vstupným panelom LINEA 3000 v antivandalnom prevedení zo zliatiny ZAMAK. IP54, IK10. Panel
môže byť montovaný na povrch, alebo pod omietku pomocou
príslušenstva (obj.č. 350020 -inštalačná krabica a obj.č.
343061 - rámik pre zapustenú montáž), ktoré sa rovnako ako
strieška proti dažďu (obj.č. 343051) objednávajú samostatne.
Vnútorná jednotka má 1 fyzické tlačidlo na odblokovanie
zámku a 2 dotykové tlačidlá na ovládanie funkcií
- zopnutie osvetlenia schodiska a volanie na
vstupný panel. Ďalšie 4 konfigurovateľné
dotykové tlačidlá môžu byť využité na
rôzne funkcie - napr. intercom,
aktivácia druhého zámku, a podobne.
Bočný joystick slúži na nastavenie
hlasitosti, alebo tónu zvonenia.
Audio jednotka sa môže montovať na stenu pomocou
montážnej dosky ktorá je súčasťou balenia, alebo na stôl
pomocou stojanu (1 x obj.č. 344692) - ktorý sa tiež objednáva
samostatne. Jednotka má tiež funkciu “profesionálne štúdio”

KATALÓG
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Video - Kit

CLASSE 100
• Schéma pre jeden rodinný dom

SCHÉMA PRE JEDEN RODINNÝ DOM
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• Schéma pre dva rodinné domy s jedným vstupom

SCHÉMA PRE DVA RODINNÉ DOMY S JEDNÝM VSTUPOM
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* • Druhá vnútorná jednotka 344682 a konfigurátor 3501/1 sa musia objednať samostatne.
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Dva rodinné domy 2
Jeden rodinný dom 1
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A Group brand

Rozmery

CLASSE 100 VIDEO JEDNOTKY

20,5

165

164,5

344682 - 344672 - 344652

STOLNÝ STOJAN PRE CLASSE 100

CLASSE 100 AUDIO JEDNOTKY
102

102

29

169

111,5

99,5

155

68

18,5

344692

344282

344292
Veľkosť v mm

CLASSE 100X WiFi
Právne poznámky
Aby zákazník mohol využiť službu presmerovania hovoru z video vrátnika na mobilný telefón, ktorá je dodávaná ako doplnok k základným funkciám vnútornej
video jednotky CLASSE 100X WiFi, musí byť pripojený k sieti internet. Spoločnosť Legrand v tom nehrá žiadnu úlohu. Užívateľ si musí potom na svoj smartfón
stiahnuť aplikáciu Door Entry CLASSE 100X App. Správna funkčnosť potom môže závisieť na:
a) kvalite signálu
b) type zmluvy na poskytovanie domáceho internetu.
c) tybe zmluvy na poskytovanie mobilného internetu na smartfóne.
Ak ktorýkoľvek z týchto bodov nespĺňa požiadavky na funkčnosť produktu, spoločnosť Legrand nepreberá žiadnu zodpovednosť za z toho vyplývajúce chyby.
Produkt podporuje systém streamovania VoIP, preto treba v zmluvách skontrolovať či nieje táto služba blokovaná. Využívanie aplikácie spôsobuje zvýšenú
spotrebu dát. To môže v závislosti od zmluvy s mobilným operátorom, ktorá je výlučne na zodpovednosti užívateľa, spôsobiť zvýšené náklady.

KATALÓG
WWW.LEGRAND.SK

CLASSE 100
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HĽADÁTE
SPOĽAHLIVÝ
		 VIDEOVRÁTNIK?
vratniky.legrand.sk

Zistite, ako bývať pohodlne a bezpečne
Na náš web sa rýchlo dostanete naskenovaním QR kódu.
Stačí vám na to smartfón a nainštalovaná aplikácia
na čítanie kódov.

Legrand Slovensko, s. r. o.
Panónska cesta 7
851 04 Bratislava 5
tel.: +421 232 153 601
e-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk
Alvinczyho ul. 12
040 01 Košice
tel.: +421 55 32 60 320
e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk
www.legrand.sk
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pobočka Košice

