
VIDEOTELEFÓNY
DOMÁCE 

BEZPEČNOSŤ A KOMFORT 
                                   NA PRVOM MIESTE

SVETOVÝ ŠPECIALISTA
NA ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE A DIGITÁLNE SYSTÉMY BUDOV

NOVINKA
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Moderné a užívateľsky
príjemné ovládanie: 

■ jednoducho dostupné
základné funkcie

■ 7” dotyková obrazovka

Pre nástennú aj stolnú montáž

 CLASSE 300X WIFI
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DOMÁCE VIDEOTELEFÓNY

A Group brand

JEDNODUCHÉ A INTUITÍVNE OVLÁDANIE

 ■ Jednoduché nastavenie pomocou dotykovej obrazovky 
a prispôsobenie konkrétnym potrebám

Rozšírené funkcie dostupné
pomocou dotykovej obrazovky:
■ záznamník
■ kamery
■ interkom (až 40 účastníkov)
■  zapínanie ďalších zariadení, ako je osvetlenie, 

garážové brány ... (až 50)
■ správy

Rýchle zapnutie/vypnutie funkcií:
■ zvonenie
■  záznamník
■  profesionálne štúdio

Tlačidlá pre rýchlu voľbu:
■  zapnutie konkrétneho zariadenia
■  zobrazenie určitej kamery
■   interkomové volania 

na konkrétneho účastníka

Základné funkcie ovládané intuitívnymi ikonami
na čelnej strane telefónu:
■  otvorenie dverí
■ osvetlenie
■  funkcie pre cyklické zobrazenie kamier v systéme
■ prijatie/ukončenie hovoru
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PRIJMITE HOVOR POHODLNE
DOMA NA POHOVKE

Nové funkcie telefónu
Classe 300X WIFI
vám dávajú absolútnu voľnosť
pohybu. Domový videosystém
ovládajte kdekoľvek v dome.

Dobrý deň, Anna,
hneď Vám otvorím!

OTVORTE  
BRÁNY

Prichádzate domov a nemôžete nájsť
diaľkové ovládanie vjazdovej brány?
Žiadny problém, aj túto funkciu teraz
zvládne váš smartfón spolu
s telefónom Classe 300X WIFI.

Ahoj, tak ako bolo
dnes v škole?

ZAVOLAJTE SPÄŤ
K SEBE DOMOV

Zostaňte v kontakte s blízkymi, ktorí 
sú doma, nech už ste kdekoľvek. 

 CLASSE 300X WIFI
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... ALEBO KDEKOĽVEK
VO SVETE

Buďte zastihnuteľní kdekoľvek 
vo svete. Stačí vám na to chytrý 
telefón s dátovým pripojením.

Nechajte, prosím, zásielku 
u susedov. Ďakujem. 

SKONTROLUJTE, KTO
JE U VÁS DOMA

Pomocou kamier videosystému  
máte vždy prehľad, čo sa doma deje.

POZNÁMKA: Môžete kontrolovať všetky kamery
pripojené do 2-vodičového systému.

ZABUDLI STE
ZALIAŤ ZÁHRADU
ALEBO ZHASNÚŤ
VONKAJŠIE SVETLÁ?

V horšom prípade oboje,  
ale to nevadí. S aplikáciou  
„Door Entry“ môžete zapínať 
osvetlenie a zavlažovací systém  
z celého sveta.

... a ešte zaliať
záhradu.

POZNÁMKA: Dobu, počas ktorej bude osvetlenie 
alebo zavlažovanie zapnuté, môžete nastaviť. 

 CLASSE 300X WIFI
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MODERNÁ ESTETIKA
pocit kvality

ZNAČKOVÁ 
kvalita

PREMENLIVÝ 
efekt

SKRYTÁ 
technológia

Odolnosť
úprava so zliatinou Zamak

Odolnosť
ochranný stupeň (IK 10)

IK10

Odolnosť proti vode
ochranný stupeň (IP 54)

IP54

RAFINOVANÝ 
popis

NOVÝ VONKAJŠÍ PANEL
ZARIADENIA NA VYSOKEJ ÚROVNI

VEĽKÝ DÔRAZ 
na interakciu

 CLASSE 300X WIFI
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ŠIROKOUHLÁ KAMERA OTVÁRANIE ZÁMKU DVERÍ
Horizontálne a vertikálne zorné pole. 
Jednoduché používanie pre deti a osoby 
s rôznym druhom postihnutia.

Otváranie zámku dverí pomocou farebných 
elektronických kľúčeniek alebo čipov. 
Viac bezpečnosti a komfortu pre všetkých obyvateľov.

105°

POKROČILÉ 
FUNKCIE
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VSTUPNÝ PANEL
-  strieška proti dažďu
-  povrchový panel v tenšom a modernejšom dizajne,  

v hliníkovom vyhotovení s krytím IP44, IK07
-  farebná kamera s podsvietením na nočné videnie
-  mikrofón s vysokou citlivosťou

CCTV KAMERA
- zorný uhol: 80°
- nočné videnie
- infračervené osvetlenie: 15 m
- napájanie: 10 V
- prevádzková teplota: -25 °C/+70 °C
- rozmery: 65 mm x 65 mm x 155 mm

7” FAREBNÝ HANDSFREE
ZRKADLOVÝ DISPLEJ
-  nastavenie jasu, farby, hlasitosti  

(12 typov zvonenia, možnosť úplného stíšenia)
-  otvorenie dverí
-  hovor/Interkom
-  aktivácia kamery na vonkajšej jednotke
-  otvorenie garážovej brány alebo vstupného vchodu
-  zapnutie svetla

10” FAREBNÝ  
DOTYKOVÝ DISPLEJ
- handsfree
- screensaver hodiny
-  pamäť na zaznamenanie fotografie  

a hlasu prichádzajúceho
- 6 typov zvonenia + vlastné MP3
- slot pre SD kartu
- viac na str. 4

ŠTANDARDNÉ  
VIDEOSADY

NOVINKA

A Group brand
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VNÚTORNÁ JEDNOTKA:
- 7” displej – zrkadlový efekt (obj. č. 3 692 25)
- vhodný pre 1 – 2 byty 
-  napájanie zo zásuvky 230 V pomocou adaptéra  

(pribalené konektory na predĺženie kábla)
- handsfree
-  nastavenie hlasitosti zvonenia, jasu a kontrastu  

(zvuk možno úplne vypnúť)
- výber z 12 typov zvonenia 
- otváranie dverí a garážovej brány alebo druhého vchodu
- povrchová montáž
- možnosť pridania 2 ďalších vnútorných jednotiek 
- možnosť interkomu medzi vnútornými jednotkami
- možnosť pripojiť prídavnú analógovú  kameru (obj. č. 3 694 00)
- možnosť dokúpiť prídavný vstupný panel (obj. č. 3 693 39)

VONKAJŠÍ PANEL:
- nový dizajn
- povrchová montáž
- strieška proti dažďu
- krytie IP44, IK07
- nastavenie hlasitosti komunikácie
- 2 tlačidlá pre 1 – 2 byty

Bal. Obj. č. Videosada 7” čierna

1 3 692 20 Videosada 7” zrkadlový efekt
1 3 692 25 Prídavná vnútorná jednotka 7”

Videosada 7” biela
1 3 692 30 Videosada 7” biela
1 3 692 35 Prídavná vnútorná jednotka biela

Príslušenstvo
1 3 694 00 Prídavná analógová kamera
1 3 693 39 Prídavný vstupný panel
1 3 749 00 Elektrický zámok 12 V AC

3 692 20

NOVINKA

+

3 693 30

VNÚTORNÁ JEDNOTKA:
- 10” farebný dotykový displej (obj. č. 3 693 35)
- vhodný pre 1 – 2 byty
-  napájanie zo zásuvky 230 V pomocou adaptéra  

(pribalené konektory na predĺženie kábla)
- handsfree
- screensaver hodiny
- pamäť na zaznamenanie fotografie a hlasu prichádzajúceho
-  nastavenie hlasitosti zvonenia, jasu a kontrastu  

(zvuk možno úplne vypnúť)
- výber zo 6 typov zvonenia + možnosť vlastného MP3 zvonenia
- slot pre SD kartu
- otváranie dverí a garážovej brány alebo druhého vchodu
- povrchová montáž
- možnosť pridania 2 ďalších vnútorných jednotiek 
- možnosť interkomu medzi vnútornými jednotkami
- možnosť pripojiť prídavnú analógovú  kameru (obj. č. 3 694 00) 
-  možnosť dokúpiť prídavný vstupný panel (obj. č. 3 693 39)

VONKAJŠÍ PANEL:
- nový dizajn
- povrchová montáž
- strieška proti dažďu
- krytie IP44, IK07
- nastavenie hlasitosti komunikácie
- 2 tlačidlá pre 1 – 2 byty

Bal. Obj. č. Videosada 10” 

1 3 693 30 Videosada 10” dotyková s pamäťou
1 3 693 35 Prídavná vnútorná jednotka 10”

Príslušenstvo
1 3 694 00 Prídavná analógová kamera
1 3 693 39 Prídavný vstupný panel
1 3 749 00 Elektrický zámok 12 V AC

A Group brand

2-vodičová video vstupná sada 10”
dotyková s pamäťou/1 – 2 byty

2-vodičová video vstupná sada 7”
zrkadlový efekt/1 – 2 byty

3 692 30
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ROZMERY (MM) ŠÍRKA VÝŠKA HĹBKA

videotelefón 369225 237 166 26

videotelefón 369325 200 158 32

vstupný panel 369339 (vrátane 
striešky proti dažďu) 102 162 38

A Group brand

2-vodičová video vstupná sada 1 – 2 byty
schéma zapojenia
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2-vodičová video vstupná sada 1 – 2 byty
schéma zapojenia

ŠTANDARDNÉ VIDEO SADY

2 El. zámok

Vstupný panel

2

Hands-free video telefón

Adaptér  
do zásuvky 
230 V AC/30 V DC

 ■ 2-vodičová kabeláž medzi panelom a telefónom

 ■ Možno využiť existujúcu kabeláž

 ■ Možno použiť na náhradu starých klasických zvončekov  
video systémom

ĽUBOVOĽNÉ UMIESTNENIE NAPÁJACIEHO ZDROJA

Konektor na pripojenie 
videotelefónu  
(súčasť dodávky)

Konektory na pripojenie 
napájacieho adaptéru 

(súčasť dodávky)

Napájací adaptér 
(súčasť dodávky)

Na spojenie použite 
obyčajné svorky

Na spojenie použite 
obyčajné svorky

Predĺženie 
napájacieho kábla



12

363911

IK10

WIRES
REC

wi-fi

200 m.
max

7”

touch+4 intercom+1

ODOMYKANIE DVERÍ (DOOR ENTRY) je aplikácia, ktorá vám umožní 
prostredníctvom smartfónu ovládať volania pomocou vnútornej 
jednotky videosystému na mieste alebo na diaľku alebo jedným 
dotykom otvoriť bránu, aktivovať kamery či zapnúť osvetlenie 
s časovačom v záhrade. Konfigurácia aplikácie vyžaduje len pár 
krokov a vďaka serveru BTicino Cloud je pripojenie na diaľku plne 
automatizované a možno ho ovládať so zachovaním maximálnej 
úrovne bezpečnosti.

IP54

Bal. Obj. č. CLASSE 300X13E – LINEA 3000 videosada 
s handsfree s presmerovaním hovoru na 
smartfón a kľúčenkami na odomykanie dverí 
Sada s handsfree pre 1 rodinu obsahuje: 
Classe 300X13E video vnútornú jednotku vo 
svetlej úprave s WIFI, handsfree, indukčnou 
slučkou, so 7“ dotykovou obrazovkou s LCD 
displejom a záznamníkom videosystému 
na otváranie dverí s pamäťou na audio/
videohovory; LINEA 3000 panel s tlačidlami 
s predným krytom zo zinkovej zliatiny 
zamak, so širokouhlou farebnou kamerou 
a bezkontaktnou čítačkou a sadou 
farebných elektronických kľúčeniek a dvoma 
elektronickými čipmi na odomykanie dverí. 
Možnosť konfigurovania inštalácie pre 1 alebo 
2 rodiny. Na elektrické otváranie dverí môže 
slúžiť maximálne 20 kľúčeniek (125 kHz) 
(vrátane kľúčenky na správu systému). 
Menovky osvetlené bielym LED svetlom. 
Inštalácia na stenu alebo zapustená so 
špeciálnym príslušenstvom: zapustená krabica 
(350020) s príslušným rámom (343061) – 
predávajú sa osobitne. Možnosť montáže 
striešky proti dažďu (343051) – predáva sa 
osobitne. Panel s tlačidlami má ochranný index 
IP54 – ochranný index proti mechanickému 
poškodeniu IK10. Vďaka pripojeniu na WIFI 
integrovanému vo vnútornej jednotke možno 
zariadenie pripojiť k aplikácii Odomykania 
dverí (Door Entry) (dostupná pre systémy 
Android a iOS). Možnosť spravovať hlavné 
funkcie vnútornej jednotky (prijímanie hovorov, 
otváranie zámku dverí, aktivácia vstupného 
panelu/opakovanie a ďalšie aktivácie). 
Vnútorná jednotka má audio/video pamäť 
a funkciu indukčnej slučky (ktorá umožní 
používanie aj ľuďom s načúvacími prístrojmi 
vybavenými polohou T).
Má kapacitné kľúče na ovládanie hlavných 
funkcií videosystému na otváranie dverí: 
otváranie zámku dverí, pripojenie handsfree, 
aktivácia vstupného panelu/posúvania kamery 
a Obľúbenej funkcie (možnosť konfigurácie na 
aktivovanie rýchlych akcií, ktoré sa využívajú 
najčastejšie – ovládanie osvetlenia schodiska, 
interkom, ďalšie aktivácie).
Prístup ku konfigurácii, nastaveniam 
a funkciám použitím dotykového displeja 
s grafickým rozhraním. Montáž na stenu alebo 
na stôl so špecifickou podporou (344632) – 
predáva sa osobitne.

1 3 639 11 Kompletná sada pre 1 rodinu
Jednoduchý prechod na systém pre 2 rodiny 
kúpou ďalšej vnútornej jednotky (pozri rozsah 
2-vodičových vnútorných jednotiek).

344642 344643

Bal. Obj. č. CLASSE 300X13E Prídavné video  
vnútorné jednotky

1 3 446 42 2-vodičová/WIFI handsfree video vnútorná 
jednotka s indukčnou slučkou, 7“ dotykovou 
obrazovkou s LCD displejom a záznamníkom 
vstupného videosystému s audio/video 
pamäťou – svetlé vyhotovenie.  

1 3 446 43 Ako položka 344642, ale v tmavom 
vyhotovení.

LINEA 3000 Prídavný vstupný video panel
1 3 430 91 Video panel LINEA 3000 pre 1-2 byty na 

povrchovú montaž so širokouhlou farebnou 
kamerou a čítačkou el. kľúčeniek 125K na 
max. 20 kľúčeniek (6 farebných kľúčeniek 
a 2 kľúčenkové disky sú súčasťou dodávky). 
Predný kryt panelu je v zamakovom 
vyhotovení. Stupeň ochrany panelu je IP54, 
IK10. K vstupnému panelu je možné pripojiť 
el. zámok 12-18 V (max. 30 ohm, pridržný 
prúd 250 mA, 4A impulz).

Sada elektronických kľúčeniek 125 kHz
1 3 482 60 Sada 6 ks farebných el. kľúčeniek na 

otváranie dverí.
1 3 482 61 Sada 2 ks el. diskov na otváranie dverí 

(napr. pre vloženie do peňaženky).

Classe 300X WIFI
videosada s ovládaním aj cez smartfón
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343051 350020343061 343091+343051 343091+343061+350020

Bal. Obj. č. Príslušenstvo pre vstupné panely LINEA 3000
1 3 430 51 Strieška proti dažďu.
1 3 430 61 Rámik pre zapustenú montáž panelu  

LINEA 3000.
1 3 500 20 Inštalačná krabica pre zapustenú montáž 

panelu LINEA 3000.

Classe 300X WIFI
príslušenstvo
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PRE VIACGENERAČNÝ DOM 
ALEBO 1 RODINU

2
2

2

Vonkajší panel 
s tlačidlami

Classe 300X13E
vnútorná jednotka 

videosystému

Zdroj napájania Videoadaptér

ROZMERY

106

139

100 43.5

16.3

25.65

19
4.5

22
0

19
0

VSTUPNÉ PANELY

KRABICA PRE ZAPUSTENÚ MONTÁŽ
117

21
4

45

117

21
4

45POZNÁMKA: rozmery sú v mm.
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100 43.5
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19
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0
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0

343051

STRIEŠKA PROTI DAŽĎU

Classe 300x WIFI
Technické charakteristiky



CLASSE 300X WIFI

JE VHODNÝ  
AJ PRE VÁŠ 
BYTOVÝ  
DOM

OTVORTE NÁVŠTEVE

    CEZ SMARTFÓN
  A JEDNODUCHO
       JU PUSTITE 
DO BYTU



Legrand Slovensko, s. r. o.

Panónska cesta 7 
851 04 Bratislava 5
tel.: +421 232 153 601 
e-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

pobočka Košice

Alvinczyho ul. 12 
040 01 Košice
tel.: +421 55 32 60 320
e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

www.legrand.sk

    HĽADÁTE  
SPOĽAHLIVÉHO  
    VIDEOVRÁTNIKA?
                    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.
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