Új

Classe 100
2-VEZETÉKES AUDIO,
VIDEÓ ÉS WIFI-S
KAPUTELEFONOK

Classe 100

Új videó beltéri egységek
Classe 100X16E
WI-FI
KAPCSOLATTAL

Classe 100V16E
VIDEÓ BELTÉRI EGYSÉG
5”-OS KIJELZŐVEL,
KONFIGURÁLHATÓ
FUNKCIÓGOMBOKKAL
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Classe 100V16B
VIDEÓ BELTÉRI EGYSÉG
5”-OS KIJELZŐVEL,

Classe 100V16M
KÉZIBESZÉLŐS KIALAKÍTÁS
4,3”-OS SZÍNES KIJELZŐVEL

Új audió beltéri egységek
Classe 100A16M
Classe 100A16E

HAGYOMÁNYOS
KIALAKÍTÁS
KÉZIBESZÉLŐVEL

KIHANGOSÍTOTT
KIALAKÍTÁS

CLASSE 100
BTICINO.COM
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Classe 100X16E
Az Eliot program a Legrand és BTicino Internet of Things programja,
amely magába foglalja mindazon intelligens eszközöket, melyek
kapcsolódnak a felhőhöz és ezáltal hozzáadott értéket képviselnek a
funkcionalitás, az információk, a környezettel és felhasználóval való
interakció szempontjából.

Új 2-vezetékes kaputelefon beltéri
egység WiFi csatlakozással
A BTicino megújítja a Classe 100 beltéri egységek hagyományos és a
Wi-Fi csatlakozással rendelkező 2-vezetékes eszközök kínálatát.
Az eredmény egy modern, elegáns külsővel rendelkező audió és videó
beltéri egység választék, mely teljes körű megoldást tud nyújtani
egyedi igények esetén is.

Beépített Wi-Fi kapcsolat otthona
állandó felügyeletéért.
lakás

Akár 22 lakásig bővíthető rendszer,
kiegészítő tápegység nélkül.
Azonnal összekapcsolható az ingyenes
Door Entry CLASSE 100X applikációval.
Ideális megoldás régi kaputelefon
rendszerek cseréjéhez/felújításához.
Könnyű szerelhetőség, egyszerű
kezelhetőség.
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Miután csatlakozott a Door Entry applikáción
keresztül a Classe 100X-hez, okostelefonja egy
“virtuális videó beltéri egységként” szolgál,
amely segítségével válaszolhat a bejövő
hívásokra, kinyithatja az ajtózárakat, valamint
megtekintheti a rendszerhez kötött kamerák
képeit is.

CLASSE 100
BTICINO.COM
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Teljes szabadság.
Állandó felügyelet, még az
otthonától távol is.
A beépített Wi-Fi csatlakozásnak köszönhetően
a Classe 100X lehetőséget biztosít arra, hogy
a különböző funkciókat távolról is gyorsan,
egyszerűen és biztonsággal kezelje az
okostelefonján keresztül.

Teljes képernyő,
kompakt nézet.
Az 5”-es kijelző minden esetben
gondoskodik a kiváló képminőségről.
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Vékony és helytakarékos
kialakítás.
Modern design, ötvözve könnyed,
határozott idomokkal, mely
a meghatározza a Classe 100
termékcsalád formatervét.

A fizikai és digitális vezérlés
együttese a jobb felhasználói
élmény elérése érdekében.
Új érintőgombos vezérlés a hívás fogadására és
befejezésére, további funkciók széles választéka
mellett.

CLASSE 100
BTICINO.COM
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Classe 100X
funkciók

Fogadja hívásait
kényelmesen, a
kanapéjáról.
Beszélgetés közben is teljes szabadság,
mivel okostelefonján keresztül otthona
bármely helységében fogadhatja a
kaputelefonjára érkező hívásokat.
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Fogadja hívásait a világ
bármely pontján
Fogadhatja a videó-beltéri egységére
érkező hívásokat távol az otthonától, a
munkahelyén, vagy akár nyaralás közben is.

Kapunyitás funkció
Hazaérkezett autójával és nem találja a rádiós
kapunyitóját?
Semmi gond! Okostelefonja segítségével is
vezérelheti garázskapuját!

Vezérelje kertvilágítását,
vagy a kerti locsolókat
távolról
Akár otthonától távol is kényelmesen
felügyelheti és vezérelheti a kerti locsolókat,
kertvilágítást és egyéb funkciókat
egyenesen az okostelefonjáról.

Felügyelje otthonát és
környezetét
Nagyobb biztonság és állandó felügyelet az
otthonában és környékén.
Okostelefonja segítségével aktiválhatja és
megjelenítheti a kaputelefon rendszeréhez
csatlakoztatott belső és külső kamerák
képét.

Hívja közvetlenül otthonát
Tartsa a kapcsolatot az otthonlevőkkel!
Okostelefonjával nem csak fogadhatja a videó
beltéri egységre érkező hívásokat, hanem
kezdeményezhet is a beltéri egység felé.
CLASSE 100
BTICINO.COM
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Door Entry Classe 100X
Alkalmazás
Mindannapi használatra
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KAMERA KÉPÉNEK
AKTIVÁLÁSA

KEZDŐOLDAL

Elég egy érintés és
könnyedén elérheti
otthonát

Beállítások

Kamera kép
megjelenítése

Rendszerhez
csatlakoztatott
zárak vezérlése
Otthon közvetlen
hívása

Válassza ki a kamerát,
amelynek a képét meg
szeretné jeleníteni.

A videó beltéri egységre
érkező hívások
fogadása hasonlóan
egyszerű, mint a normál
telefonhívások esetén.

Folyamatban lévő hívás.

A Door Entry alkalmazás
segítségével könnyedén
kezelheti a videó beltéri egységre
érkező hívásait otthonában, vagy
akár távolról is az okostelefonján
keresztül. Az alkalmazás további
funkciói:
- kapunyitás,
- kamera aktiválás,
- világításvezérlés,
- és még számos lehetőség.

Az ajtó nyitásához húzza
a Kulcs ikont jobbra - a
véletlen ajtónyitás ezáltal
elkerülhető.

CLASSE 100
BTICINO.COM
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Azonnali
csatlakozás és
konfiguráció

A Door Entry alkalmazás
feltelepítését követően,
az okostelefon és a
Classe100X16E beltéri
egység néhány lépés alatt a
párosítható egymással.
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A felhasználói fiók létrehozását
követően lépjen a SETTINGS menübe
és válassza ki a “CONFIGURATION”
lehetőséget.

1.
2.

Az okostelefonja segítségével olvassa
be a videó beltéri egység képernyőjén
megjelenő QR-kódot.

3.
4.

Válassza ki az otthoni
Wi-Fi hálózatot

A Wi-Fi hálózat jelszavának beírását
követően az alkalmazás automatikusan
megkeresi a Classe 100 egységet,
csatlakozik hozzá, majd elvégzi a
szükséges beállításokat.

A dedikált felhőhöz való csatlakozás teljesen automatizáltan és biztonságosan
elvégzi a kellő konfigurációkat, hogy otthoni hálózatára csatlakoztatva használni
tudja a WiFi-s beltéri egységet (Önnek NEM kell konfigurálnia az otthoni routerét).
A videó beltéri egység a 2-vezetékes videó kaputelefon rendszer összes beállítását
(kamerák, ajtózárak, stb.) szinkronizálja az okostelefon-alkalmazással.
Az alkalmazás segítségével okostelefonján bármikor megnézheti a rendszerhez
hozzáadott felhasználói fiókokat és szükség esetén törölheti is azokat.

CLASSE 100
BTICINO.COM
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Ideális
választás
felújításhoz
A CLASSE 100X16E WiFi-s beltéri egységgel
felszerelt 2-vezetékes rendszerrel lecserélheti
régi 2 vezetékes BTICINO rendszerét.
A Wi-Fi kapcsolatnak köszönhetően extra
vezetékezésre sincs szüksége.
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A Classe 100X16E a legjobb elérhető
megoldás beltéri egységek megújításához.
Egy- vagy kétlakásos
házakhoz

Kaputábla

Beépített Wi-Fi csatlakozás otthona
állandó felügyeletéért.

Classe 100X16E WiFi-s
videó beltéri egység

2

Tápegység

Okostelefon

2

Könnyű szerelhetőség, egyszerű
kezelhetőség.

Kisebb társasházakhoz

22

lakásig
bővíthető

2 vezetékes felszálló ág

Beépített Wi-Fi csatlakozás otthona
állandó felügyeletéért.

Classe 100X16E WiFi-s
videó beltéri egység

Okostelefon

2
X. sz. lakás (*)
Classe 100X16E
videó beltéri egység

Okostelefon

Társasházaknál akár 22 lakásig,
kiegészítő tápegység nélkül.
2

Könnyű szerelhetőség, egyszerű
kezelhetőség.

1. sz. lakás

(*) Megjegyzés: Társasház rendszerek méretezése - lásd: 2-vezetékes kaputelefon
rendszerek telepítési és kezelési útmutató/Általános telepítési előírások

CLASSE 100
BTICINO.COM
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Régi BTicino beltéri egységének cseréje az új Wi-Fi
kapcsolattal rendelkező Classe 100X16E beltéri
egységre egyszerű és számtalan előnnyel jár.

1

Távolítsa el a régi 2-vezetékes
BTicino beltéri egységét.

2

Az új Wi-Fi-s Classe 100X16E
termékcsalád kiegészítő eszközök,
vagy vezetékezés nélkül telepíthető.
(Bővíthető akár 22 lakásig)

KOMPATIBILIS ESZKÖZÖK:

PIVOT

SWING

NIGHTER/WHICE
VIDEÓ EGYSÉG

16

POLYX

CLASSE 100

VIDEÓS KIJELZŐ

A BTicino 2-vezetékes videó kaputelefon beltéri egységek
hagyományos SCS/BUS csatlakozókkal rendelkeznek

Esztétikus és
sokoldalú megoldás

3

A telepítést követően az új Classe
100X16E WiFi-s beltéri egység a Door
Entry alkalmazással könnyen párosítható,
így azonnal elérhetővé téve a videó
kaputelefon rendszer funkcióit az
okostelefonján keresztül, bárhol a világon.

FOGADJA A BELTÉRI
EGYSÉGRE ÉRKEZŐ
HÍVÁSOKAT A VILÁG
BÁRMELY PONTJÁN

KAPUNYITÁS FUNKCIÓ

VEZÉRELJE
KERTVILÁGÍTÁSÁT, VAGY A
KERTI LOCSOLÓKAT

FELÜGYELJE OTTHONÁT ÉS
KÖRNYEZETÉT

Könnyű szerelhetőség, egyszerű
kezelhetőség.

CLASSE 100
BTICINO.COM
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Az új Classe 100 választék

BT - 344682

BT-344625

Kézibeszélős kialakítású
videó beltéri egység

18

BT-344672

BT-344652

Videó beltéri egység
kihangosított kialakítással

Classe 100
A16M

Videó beltéri egység,
egyéni igényekre szabható
funkcionalitással

Classe 100
A16E

Classe 100
V16M

Videó beltéri egység, beépítet
WiFi csatlakozással a távoli
vezérlésért.

Classe 100
V16B

Classe 100
V16E

Classe 100
X16E

A WiFi-s videó beltéri egységektől az audió beltéri egységekig.
Funkciók széles választéka, az Ön igényeire szabva.

BT-344282

Kihangosított kialakítás
kialakítású audió beltéri
egység

BT-344292

Hagyományos, kézi
beszélős kialakítású
audió
beltéri egység

Falra szerelt kivitel

Falra szerelt kivitel

Asztali kivitel

Falra szerelt kivitel (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali telepítés tartóval
(a tartót külön kell rendelni, kat. szám 344592):
KIHANGOSÍTOTT KIALAKÍTÁSÚ VIDEÓ
BELTÉRI EGYSÉGEK

+

2 x 344692

AUDIÓ BELTÉRI EGYSÉGEK

+

1 x 344692

CLASSE 100
BTICINO.COM
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CLASSE 100

Elölnézet

Érintőgombos
vezérlés
Ajtózárak aktiválása
Kaputábla/csatlakoztatott
kamerák aktiválása
Lépcsőház világítás
aktiválása

LED-es állapotjelzők

Testreszabható,
konfigurálható
érintőgombok a kiegészítő
funkciók számára (pl.
Intercom hívás, további
ajtózárak vezérlése, stb.)

Wi-Fi kapcsolat

Mechanikus nyomógomb

Mechanikus
nyomógomb

Hívás fogadása
(kihangosított mód)

Csengetési hang erőssége

Tapintható jelzés
látássérültek számára

Aktív hívás befejezése

Hátulnézet

Leválasztható
csavaros
sorkapcsok

Mini USB aljzat
Firmware
frissítéshez

Léptetőgomb
a paraméterek
beállításához

20

ON/OFF
mikrokapcsoló a
végzáró ellenállás
beállításához

ON/OFF
mikrokapcsoló
a Safe Door
Lock funkció
aktiválásához

ON/OFF
mikrokapcsoló
kiegészítő tápegység
esetén

Konfigurátor jumper
csatlakozók

Funkciók és jellemzők

Classe 100
X16E

Classe 100
V16E

Classe 100
V16B

Classe 100
V16M

Classe 100
A16E

Classe 100
A16M

344682

344672

344652

344282

344292

5”

5”

5”

4.3”

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

fehér

364614

364612

364613

364232

364231

Falra/asztalra

Falra/asztalra

Falra/asztalra

Falra

Falra/asztalra

Falra/asztalra

344625

JELLEMZŐK
Színes LCD kijelző mérete
Kihangosított kialakításban elérhető

Burkolat színe
Szettben elérhető
Szerelési mód

AUDIÓ/VIDEÓ BELTÉRI EGYSÉGRŐL VEZÉRELHETŐ FUNKCIÓK
Elektromos ajtózárak
vezérlése
Lépcsőház világítás
vezérlés
Kaputábla/csatlakoztatott
kamera aktiválás
Intercom hívás
Induktív hurokkal ellátott
Floor call funkció
Konfigurálható
funkciógombok

4

4

1

1

4

4

Választható csengőhangok

20

16

16

16

16

16

Professzionális Studio
(Iroda)*
Wi-Fi csatlakozás

DOOR ENTRY ALKALMAZÁSRÓL VEZÉRELHETŐ FUNKCIÓK
Videó beltéri egységre
érkező hívások fogadása
Elektromos ajtózárak
vezérlés
Lépcsőház világítás
vezérlés
Intercom hívás okostelefontól
videó beltéri egységre
Kaputábla/csatlakoztatott
kamera aktiválás
1) A hanghívás időtartama az ugyanabban/külön lakásban található beltéri egységek között legfeljebb 3 perc lehet.
2) Beepitett indukcios hurokkal (a “T” telefontekerccsel ellatott hallokeszulekekkel valo hasznalathoz).

BTICINO.COM

CLASSE 100
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CLASSE 100

Catalogue

344682

Kat. szám
344682

Door Entry
CLASSE 100X App

344672

CLASSE 100X16E VIDEÓ BELTÉRI EGYSÉG WI-FI
KAPCSOLATTAL
2-vezetékes kihangosított kialakítású videó beltéri egység
beépített Wi-Fi modullal, 5”-es színes LCD kijelzővel.
2 mechanikus nyomógomb - a hívások fogadására és befejezésére - 3
kapacitiv érintőgomb - az ajtózárak, a lépcsőház világítás valamint
a kaputábla kamera/kiegészítő kamerák aktiválása - és további 4
testreszabható, programozható érintőgomb a kiegészítő funkciók
számára - pl. Intercom hívás, további ajtózárak vezérlése, stb.
A készülék oldalán található görgő segítségével szín, fényerő,
kontraszt, csengőhang és hívás hangerő, ill. a Wi-Fi konfigurálható.
Állapotjelző LED-ek tájékoztatják a felhasználót a
csengés hangerő és a Wi-Fi kapcsolat állapotáról.
A Wi-Fi kapcsolatnak köszönhetően párosíthatja videó beltéri
egységét a Door Entry okostelefon alkalmazással (Android és
iOS platformokra egyaránt elérhető). Az alkalmazás lehetővé
teszi, a beltéri egység egyes funkcióinak (hívásfogadás,
ajtózárak nyitása, az eszközhöz csatlakoztatott kamerák
képének megjelenítése, Firmware frissítés, stb.) vezérlését.
Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben (a
két darab asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).
Beállítható a Stúdió üzemmód is irodák, orvosi rendelők, stb. számára
(további konfigurálás szükséges a funkció eléréséhez; részletes
leírást a Stúdió üzemmódról a használati útmutatóban találhat).

CLASSE 100V16E VIDEÓ BELTÉRI EGYSÉG
344672

22

2-vezetékes kihangosított kialakítású videó beltéri
egység 5”-es színes LCD kijelzővel.
2 mechanikus nyomógomb - a hívások fogadására és befejezésére
- 3 érintőgomb - az ajtózárak, a lépcsőház világítás valamint
kaputábla kamera/kiegészítő kamerák aktiválása - és további 4
testreszabható, programozható érintőgomb a kiegészítő funkciók
számára - pl. Intercom hívás, további ajtózárak vezérlése, stb.
A készülék oldalán található görgő segítségével szín, fényerő,
kontraszt, valamint csengőhang és hívás hangerő konfigurálható.
Állapotjelző LED tájékoztatja a felhasználót a
csengés hangerejének állapotáról.
Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben (a
két darab asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).
Beállítható a Stúdió üzemmód is irodák, orvosi rendelők, stb. számára
(további konfigurálás szükséges a funkció eléréséhez; részletes
leírást a Stúdió üzemmódról a használati útmutatóban találhat).

344652

Kat. szám
344652

344625

344625

CLASSE 100V16B VIDEÓ BELTÉRI EGYSÉG
2-vezetékes kihangosított kialakítású videó beltéri
egység 5”-es színes LCD kijelzővel.
2 mechanikus nyomógomb - a hívások fogadására és befejezésére - 3
érintőgomb - az ajtózárak, a kaputábla kamera/kiegészítő kamerák
aktiválása és a további kiegészítő funkciók számára - pl. Lépcsőház
világítás, Intercom hívás, további ajtózárak vezérlése, stb.
A készülék oldalán található görgő segítségével szín, fényerő,
kontraszt, valamint a csengőhang és hívás hangerő konfigurálható.
Állapotjelző LED tájékoztatja a felhasználót a
csengés hangerejének állapotáról.
Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben
(két darab asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).
Az eszközt első használat előtt konfigurálni kell.

CLASSE 100V16M VIDEÓ BELTÉRI EGYSÉG
2-vezetékes kézibeszélős kialakítású videó beltéri
egység 4,3”-es színes LCD kijelzővel.
Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) kivitelben.
3 érintőbillentyű - az ajtózárak, kaputábla kamera/
kiegészítő kamerák aktiválása és a további kiegészítő
funkciók számára - pl. további ajtózárak vezérlése, stb.
Állapotjelző LED tájékoztatja a felhasználót
a csengés hangerejének állapotáról.
Mágneses rögzítés a kézibeszélő stabil dokkolásához.

344282

Kat. szám
344282

344292

344292

CLASSE 100A16E KIHANGOSÍTOTT KIALAKÍTÁSÚ AUDIÓ
BELTÉRI EGYSÉG
2-vezetékes kihangosított kialakítású audió beltéri egység.
Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és (tartó segítségével) asztali
kivitelben (az asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).
2 mechanikus nyomógomb - a hívások fogadására és
befejezésére - 3 érintőgomb - az ajtózárak, a lépcsőház világítás
valamint a kaputábla vezérlésére - és további 4 testre szabható,
programozható érintőgomb a kiegészítő funkciók számára
- pl. Intercom hívás, további ajtózárak vezérlése, stb.
A készülék oldalán található görgő segítségével a szín, fényerő,
kontraszt, valamint a csengőhang és hívás hangerő konfigurálható.
Állapotjelző LED tájékoztatja a felhasználót a
csengés hangerejének állapotáról.
Az eszköz rendelkezik Stúdió üzemmóddal is irodák, orvosi rendelő, stb.
számára (további konfigurálás szükséges a funkció eléréséhez; részletes
leírást a Stúdió üzemmódról a használati útmutatóban találhat).

344692

Kat. szám
344692
336803
336982

336803

336982

346020

KIEGÉSZÍTŐK - TARTÓELEMEK - VEZETÉKEK - ALJZATOK
Tartóelem asztali rögzítéshez CLASSE 100
audió és videó beltéri egységekhez.
Kábel (8 eres) beltéri egységek asztali telepítéséhez
Livinglight fehér 8 pólusú csatlakozó, a
336803 kat. számú kábel fogadására.
A foglalat további kivitelben is kapható:
- LIVINGLIGHT (336983 - 336984);
- AXOLUTE (349414 - 349415 - 349418);
- MATIX (336985).

346020

KIEGÉSZÍTŐ TÁPEGYSÉG (2 DIN MODUL)
Kiegészítő 2 DIN tápegység a Wi-Fi-s CLASSE 100X16E videó
beltéri egységek (kat. szám 344682) tápegysége mellé
többlakásos rendszerekhez, 22-nél több lakás esetén.

CLASSE 100A16M KÉZIBESZÉLŐS KIALAKÍTÁSÚ AUDIÓ
BELTÉRI EGYSÉG
2-vezetékes kézibeszélős kialakítású audió beltéri egység.
Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben
(asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).
3 érintőbillentyű - az ajtózárak, a lépcsőház világítás
valamint a kaputábla vezérlésére és további 4 testreszabható,
programozható érintőbillentyű a kiegészítő funkciók számára
- pl. Intercom hívás, további ajtózárak vezérlése, stb.
Állapotjelző LED tájékoztatja a felhasználót a csengés
hangerejének állapotáról. Hívásnémítás funkció
Az eszköz rendelkezik Stúdió üzemmóddal is
irodák, orvosi rendelő, stb. számára (további
konfigurálás szükséges a funkció eléréséhez).

CLASSE 100
BTICINO.COM

23

CLASSE 100

Videó kaputelefon szett

Door Entry
CLASSE 100X App

Kat. szám
364614

24

364614

CLASSE 100X16E - LINEA 3000 WI-FI-S VIDEÓ
KAPUTELEFON SZETT
Egylakásos kihangosított Wi-Fi-s videó kaputelefon
szett:
- Classe 100X16E 2-vezetékes videó beltéri egység
beépített Wi-Fi modullal, 5”-os LCD kijelzővel.
2 mechanikus nyomógomb - a hívások fogadására és befejezésére - 3
érintőgomb - az ajtózárak, a lépcsőház világítás valamint a kaputábla
kamera/kiegészítő kamerák aktiválása számára- és további 4
testreszabható, programozható érintőgomb a kiegészítő funkciók
számára - pl. Intercom hívás, további ajtózárak vezérlése, stb.
Beépített Wi-Fi moduljának köszönhetően a
beltéri egység társítható a Door Entry okostelefon
alkalmazással (Android és iOS platformokra
egyaránt elérhető, amelyen keresztül távolról is
vezérelhetők a beltéri egység fő funkciói (hívások
fogadása, zárnyitás, kaputábla kamerájának
aktiválása, rendszerhez csatlakoztatott aktuátorok
aktiválása).
A készülék oldalán található görgő segítségével a szín,
a fényerő és a képernyő kontrasztja, a csengőhang
és hívás hangerő és a Wi-Fi konfigurálható.
Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben (a
két darab asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).
Beállítható a Stúdió üzemmód is irodák, orvosi rendelők, stb. számára
(további konfigurálás szükséges a funkció eléréséhez; részletes
leírást a Stúdió üzemmódról a használati útmutatóban találhat).
- LINEA 3000 (kat. szám 343091) videó kaputábla
zamak ötvözetből készült előlappal, széles
látószögű kamerával, beépített RFID olvasóval és
az ehhez tartozó beléptetőchip szettel, fehér LED
háttérvilágítású névtáblával. Egy- vagy kétlakásos
használatra konfigurálható. Legfeljebb 20 db
beléptetőchip (125 kHz) kezelésére képes. Falon
kívülre szerelhető süllyesztett szerelés a kat. szám
350020 süllyesztődoboz és a kat. szám 343061
süllyesztőkeret kiegészítő használatával (külön
rendelhető. Esővédőkeret kiegészítő kat. szám 343051
(külön rendelhető. IP54 / IK10 védettség.

364612

Kat. szám
364612

CLASSE 100V16E - LINEA 3000 VIDEÓ KAPUTELEFON SZETT
Egylakásos kihangosított videó kaputelefon szett:
- Classe 100V16E 2-vezetékes videó beltéri egység,
5”-os LCD kijelzővel. 2 mechanikus nyomógomb - a hívások
fogadására és befejezésére - 3 érintőgomb - az ajtózárak, a
lépcsőház világítás valamint kaputábla kamera/kiegészítő
kamerák aktiválása számára - és további 4 testreszabható,
programozható érintőgomb a kiegészítő funkciók számára
- pl. Intercom hívás, további ajtózárak vezérlése, stb.
Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben (a
két darabos asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).
Beállítható a Stúdió üzemmód is irodák, orvosi
rendelők, stb. számára (további konfigurálás szükséges
a funkció eléréséhez; részletes leírást a Stúdió
üzemmódról a használati útmutatóban találhat).
- LINEA 3000 (kat. szám 343091) videó kaputábla zamak
ötvözetből készült előlappal, széles látószögű kamerával,
beépített RFID olvasóval és az ehhez tartozó beléptető
chip szettel, fehér LED háttérvilágítású névtáblával. Falon
kívülre szerelhető süllyesztett szerelés a kat. szám 350020
süllyesztődoboz és a kat. szám 343061 süllyesztőkeret kiegészítő
használatával (külön rendelhető. Esővédőkeret kiegészítő
kat. szám 343051 (külön rendelhető. IP54 / IK10 védettség.

364613

Kat. szám
364613

CLASSE 100V16B - LINEA 2000 VIDEÓ KAPUTELEFON SZETT

Egylakásos kihangosított videó kaputelefon szett:
- Classe 100V16E 2-vezetékes videó beltéri egység,
5”-os LCD kijelzővel.
2 mechanikus nyomógomb - a hívások fogadására és
befejezésére - 3 érintőgomb - az ajtózárak, a lépcsőház
világítás valamint kaputábla kamera/kiegészítő kamerák
vezérlésére és a további kiegészítő funkciók számára - pl.
Intercom hívás, további ajtózárak vezérlése, stb.
Állapotjelző LED tájékoztatja a felhasználót
a csengés hangerejének állapotáról.
Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben (a
két darabos asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).
- LINEA 2000 videó kaputábla színes kamerával és
nyomógombbal. (IP54 / IK10 védettségi szint)
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Audio KIT

364232

Kat. szám
364232
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364231

CLASSE 100A16E - LINEA 3000 AUDIÓ KAPUTELEFON SZETT

Egylakásos kihangosított audió kaputelefon szett:
- Classe 100A16E
2-vezetékes kihangosított kialakítású audió beltéri egység.
Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és (tartó
segítségével) asztali kivitelben (az asztali tartó
külön rendelhető: kat. szám 344692).
2 mechanikus nyomógomb - a hívások fogadására és
befejezésére - 3 érintőgomb - az ajtózárak, a lépcsőház
világítás valamint a kaputábla vezérlésére - és további 4 testre
szabható, programozható érintőgomb a kiegészítő funkciók
számára - pl. Intercom hívás, további ajtózárak vezérlése, stb.
A készülék oldalán található görgő segítségével a
szín, fényerő, kontraszt, valamint a csengőhang
és hívás hangerő konfigurálható.
Állapotjelző LED tájékoztatja a felhasználót
a csengés hangerejének állapotáról.
Az eszköz rendelkezik Stúdió üzemmóddal is irodák,
orvosi rendelő, stb. számára (további konfigurálás
szükséges a funkció eléréséhez; részletes leírást a Stúdió
üzemmódról a használati útmutatóban találhat).
- LINEA 3000 (kat. szám 3 430 91) kaputábla
zamak ötvözetből készült előlappal, fehér LED
háttérvilágítású névtáblával. Egy- vagy kétlakásos
használatra konfigurálható. Falon kívülre
szerelhető; süllyesztett szerelés a kat. szám 3
500 20 süllyesztődoboz és a kat. szám 3 430 61
süllyesztőkeret kiegészítők használatával (külön
rendelhető). Esővédő keret kiegészítő: kat. szám 3
430 51 (külön rendelhető). IP54 / IK10 védettség.

Kat. szám
364231

CLASSE 100A16M - LINEA 3000 AUDIÓ KAPUTELEFON SZETT

Egylakásos kézibeszélős audió kaputelefon szett:
- Classe 100A16M
2-vezetékes kézibeszélős kialakítású audió beltéri egység.
Falra szerelt (rögzítőelemekkel szállítva) és asztali kivitelben
(asztali tartó külön rendelhető: kat. szám 344692).
3 érintőbillentyű - az ajtózárak, a lépcsőház világítás
valamint a kaputábla vezérlésére és további 4 testreszabható,
programozható érintőbillentyű a kiegészítő funkciók számára
- pl. Intercom hívás, további ajtózárak vezérlése, stb.
Állapotjelző LED tájékoztatja a felhasználót a csengés
hangerejének állapotáról. Hívásnémítás funkció
Az eszköz rendelkezik Stúdió üzemmóddal is
irodák, orvosi rendelő, stb. számára (további
konfigurálás szükséges a funkció eléréséhez).
- LINEA 3000 (kat. szám 3 430 91) kaputábla
zamak ötvözetből készült előlappal, fehér LED
háttérvilágítású névtáblával. Egy- vagy kétlakásos
használatra konfigurálható. Falon kívülre
szerelhető; süllyesztett szeréles a kat. szám 3
500 20 süllyesztődoboz és a kat. szám 3 430 61
süllyesztőkeret kiegészítők használatával (külön
rendelhető). Esővédő keret kiegészítő: kat. szám 3
430 51 (külön rendelhető). IP54 / IK10 védettség.

Méretek

CLASSE 100 VIDEÓ BELTÉRI EGYSÉGEK
22

200

200

20,5

165

164,5

344682 - 344672 - 344652

344625

CLASSE 100 BELTÉRI EGYSÉG TARTÓ ASZTALI
TELEPÍTÉSHEZ

CLASSE 100 AUDIÓ BELTÉRI EGYSÉGEK
102

102

29

169

111,5

99,5

155

68

18,5

344692

344282

344292
A méretek mm-ben értendőek.

CLASSE 100X16E

Jogi megjegyzések

A videó beltéri egység okostelefonnal történő használatához és vezérléséhez a felhasználónak rendelkeznie kell az internet hozzáférést lehetővé tevő
műszaki felszereléssel, melyet az internetszolgáltató biztosít. Ebben a BTicino nem játszik szerepet.
A CLASSE 100X16E videó beltéri egység alapvető funkcióin felül elérhető szolgáltatások használatához a felhasználónak telepítenie kell a Door Entry alkalmazást az okostelefonjára. Az alkalmazás által kínált szolgáltatások megkövetelik az interneten keresztül történő távoli kapcsolatlétesítést a CLASSE
100X16E készülékkel.
A CLASSE 100X16E és a Door Entry alkalmazás közötti integráció és kapcsolat minősége függ:
a) a Wi-Fi jel minőségétől
b) az otthoni internet-hozzáférés minőségétől, jelerősségétől
c) az okostelefon adatátviteli sebességétől
A BTicino nem vállal felelősséget a fent felsoroltak által okozott működési hibákért.
A termék támogatja az internetprotokoll feletti hangátvitelt (VoIP). Ennek használatához ellenőrizze okostelefonja hálózati beállításait (nincs-e korlátozva
az ilyen jellegű adatátvitel). Szeretnénk tájékoztatni, hogy a BTicino által nyújtott szolgáltatás - alkalmazáson keresztül történő távoli használat - jelentősen
megnövelheti adatforgalmát, így hálózati díjcsomagjától függően további költségek merülhetnek fel, mely kizárólag a felhasználó felelőssége, a BTicino
ezzel kapcsolatban nem vonható felelősségre.

CLASSE 100
BTICINO.COM

27

AD-EXCM19PI100B/HU – Verzió 04/2020

Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510
Legrand Zrt.
6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italy

Tel.: 06-63/510-200

www.legrand.hu

www.bticino.com

