Standardnísady
Jednoduše
vše v jednom
Standardní audio nebo video sady obsahují
pod jediným objednacím číslem kompletní
systém – vstupní panel, telefon, napájecí
zdroj. Představují základní řešení vstupního
systému pro rodinné domy.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
ROZŠIŘITELNÉ a STANDARDNÍ SADY jsou dodávány
v různých provedeních, od jednoduchých video sad až
po video sady se záznamem obrazu i zvuku a panelem
se čtečkou elektronických čipů.

Význam jednotlivých ikon

Sady Bticino
video telefon s Wi-Fi připojením umožňuje přesměrování
volání na tablet nebo smartphone

panel se čtečkou elektronických čipů

telefon s audio a video záznamem

stupeň odolnosti panelu proti vniknutí vody
IP44

stupeň mechanické odolnosti panelu

Sady Legrand

IK07

úhel záběru a natočení kamery – horizontální/vertikální/natočení

mezi telefony lze realizovat interkom
Intercom

k telefonu lze připojit bytové vyzváněcí tlačítko

vstupní panel umožňuje připojit odchodové tlačítko

7

úhlopříčka obrazovky

27

Rozšiřitelné

sady

2VODIČOVÉ AUDIO NEBO VIDEO SADY
Ideální řešení pro náhradu klasických zvonků v rodinných
domech. Sady lze jednoduše rozšířit o další vstupní panel
nebo paralelní telefon.

ZAPOJENÍ 2VODIČOVÉ VIDEO SADY
Vstupní
panel

2
Byt č. 2

El. zámek

2

2

2
Napájecí zdroj

Byt č. 1

100% KOMPATIBILITA PŘÍSTROJŮ PRO RŮZNÉ KOMBINACE
Linea 2000

Video

LINEA 3000

SFERA
ROBUR

CLASSE 300
Standard nebo Wi-Fi

CLASSE 100
Standard nebo Wi-Fi

CLASSE 100
Basic

Nová
sfera

Audio

NOVÁ
SFERA
LINEA 3000
Linea 2000
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SFERA
ROBUR
CLASSE 100 Basic
SPRINT
CLASSE 100 Basic-handset

VIDEO SADY

2vodičové barevné video sady s možností
přesměrování na mobilní telefon

ROZŠIŘITELNÉ SADY

7" DOTYKOVÝ VIDEO TELEFON S FUNKCÍ WI-FI – POVRCHOVÝ
VSTUPNÍ PANEL SE ČTEČKOU EL. KLÍČENEK
Obj. č.
Popis

5" VIDEO TELEFON S FUNKCÍ WI-FI – POVRCHOVÝ
VSTUPNÍ PANEL SE ČTEČKOU EL. KLÍČENEK
Obj. č.
Popis

363911

364614

Sada pro 1 byt s barevným video telefonem Classe 300 Wi-Fi
(možnost přesměrování hovoru na smartphony a tablety, audio/
video záznamník) a barevným vstupním panelem LINEA 3000 pro povrchovou montáž. El. zámek 12 V lze připojit a napájet přímo ze vstupního
panelu. Panel je osazen čtečkou elektronických čipů a klíčenek, které
jsou součástí dodávky (6× el. klíčenka, 2× plochý el. čip). Kombinovaný
napájecí zdroj (6 DIN) a relé obj.č. 346250 jsou součástí sady.
Pro instalaci telefonu doporučujeme instalační krabici obj. č. 503E.
POZNÁMKA: pro rozšíření na 2 byty doplňte
– 1× 344642 – video telefon Classe 300 Wi-Fi nebo jakýkoliv jiný
2vodičový telefon
– 1× 3501/1 – konfigurátor s číslem „1“ (pro jiné telefony než Classe 300)

IP54

Sada pro 1 byt s barevným video telefonem Classe 100 Wi-Fi
(možnost přesměrování hovoru na smartphony a tablety)
a barevným vstupním panelem LINEA 3000 pro povrchovou montáž.
El. zámek 12 V lze připojit a napájet přímo ze vstupního panelu.
Panel je osazen čtečkou elektronických čipů a klíčenek, které jsou
součástí dodávky (6× el. klíčenka, 2× plochý el. čip). Kombinovaný
napájecí zdroj (6 DIN) a relé obj.č. 346250 jsou součástí sady.
POZNÁMKA: pro rozšíření na 2 byty doplňte
– 1× 344682 – video telefon Classe 100 Wi-Fi nebo jakýkoliv jiný
2vodičový telefon
– 1× 3501/1 – konfigurátor s číslem „1“ (pro jiné telefony než Classe 300)

IP54

IK10

105/80/–

IK10

105/80/–
Intercom

7

Aplikace DOOR ENTRY for CLASSE300X
- dostupná zdarma pro Android a iOS

Intercom

5

Aplikace DOOR ENTRY for CLASSE100X
- dostupná zdarma pro Android a iOS
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VIDEO SADY

2vodičové barevné video sady

7" DOTYKOVÝ VIDEO TELEFON – POVRCHOVÝ VSTUPNÍ PANEL
Obj. č.
Popis

5" VIDEO TELEFON – POVRCHOVÝ VSTUPNÍ PANEL
Obj. č.
Popis

363511

364612

Sada pro 1 byt s barevným video telefonem Classe 300 Standard
a barevným vstupním panelem LINEA 3000 pro povrchovou montáž.
El. zámek 12 V lze připojit a napájet přímo ze vstupního panelu.
Kombinovaný napájecí zdroj (6 DIN) a relé obj.č. 346250 jsou součástí sady.
Pro instalaci telefonu doporučujeme instalační krabici obj. č. 503E.
POZNÁMKA: pro rozšíření na 2 byty doplňte
– 1× 344612 – video telefon Classe 300 Standard nebo jakýkoliv jiný
2vodičový telefon
– 1× 3501/1 – konfigurátor s číslem „1“ (pro jiné telefony než Classe 300)

Sada pro 1 byt s barevným video telefonem Classe 100 Standard
a barevným vstupním panelem LINEA 3000 pro povrchovou montáž.
El. zámek 12 V lze připojit a napájet přímo ze vstupního panelu.
Kombinovaný napájecí zdroj (6 DIN) a relé obj.č. 346250 jsou součástí sady.

POZNÁMKA: pro rozšíření na 2 byty doplňte
– 1× 344672 – video telefon Classe 100 Standard nebo jakýkoliv jiný
2vodičový telefon
– 1× 3501/1 – konfigurátor s číslem „1“ (pro telefony Classe 300 není nutný)

105/80/–

IP54

IK10

IP54

Intercom

7

364613

Sada pro 1 byt s barevným video telefonem Classe 100 Basic a barevným
vstupním panelem LINEA 2000 pro povrchovou montáž. El. zámek 12 V lze
připojit a napájet přímo ze vstupního panelu. Kombinovaný napájecí zdroj
(6 DIN), relé obj.č. 346250 a potřebné konfigurátory jsou součástí sady.

364622

Sada pro 2 byty, popis viz výše.

POZNÁMKA: přídavné vstupní panely: 1 tlačítko – 343031, 2 tlačítka – 343032

*

58/45/±15

IK07

Intercom

5
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IK10

5

3,5" VIDEO TELEFON – POVRCHOVÝ VSTUPNÍ PANEL
Obj. č.
Popis

IP54

*

105/80/–

* Pro aktivaci interkomu je nutné doplnit konfigurátory – kontaktujte Legrand.
Způsob fungování interkomu je různý pro jednotlivé designy telefonů.

Intercom

AUDIO SADY

2vodičové audio sady
ROZŠIŘITELNÉ SADY

AUDIO TELEFON – POVRCHOVÝ VSTUPNÍ PANEL
Obj. č.
Popis

AUDIO TELEFON – POVRCHOVÝ VSTUPNÍ PANEL
Obj. č.
Popis

364232

364231

Sada pro 1 byt s audio telefonem Classe 100 Standard a vstupním panelem
LINEA 3000 pro povrchovou montáž. El. zámek 12 V lze připojit a napájet
přímo ze vstupního panelu. Napájecí zdroj (6 DIN) je součástí sady.

POZNÁMKA: pro rozšíření na 2 byty doplňte
– 1× 344282 – audio telefon Classe 100 Standard nebo jakýkoliv jiný
2vodičový audio telefon
– 1× 3501/1 – konfigurátor s číslem „1“

Sada pro 1 byt s audio telefonem Classe 100 Standard-handset
a vstupním panelem Linea 3000 pro povrchovou montáž. El. zámek
12 V lze připojit a napájet přímo ze vstupního panelu. Napájecí zdroj
(6 DIN) je součástí sady.

POZNÁMKA: pro rozšíření na 2 byty doplňte
– 1× 344292 – audio telefon Classe 100 Standard-handset nebo
jakýkoliv jiný 2vodičový audio telefon
– 1× 3501/1 – konfigurátor s číslem „1“

*
IP54

IK10

Intercom

*
IP54

IK10

Intercom

AUDIO TELEFON – POVRCHOVÝ VSTUPNÍ PANEL
Obj. č.
Popis
366811

Sada pro 1 byt s audio telefonem SPRINT L2 (344242 – přídavné
vyzváněcí tlačítko pouze s rozhraním obj. č. 346833) a vstupním
panelem LINEA 2000 pro povrchovou montáž. El. zámek 12 V lze připojit
a napájet přímo ze vstupního panelu. Napájecí zdroj (6 DIN) a potřebné
konfigurátory jsou součástí sady.

366821

Sada pro 2 byty, popis viz výše.

POZNÁMKA: přídavné vstupní panely: 1 tlačítko – 342911, 2 tlačítka – 342921

**
IP54

IK07

* Pro aktivaci interkomu je nutné doplnit konfigurátory – kontaktujte Legrand. Způsob fungování interkomu je různý pro jednotlivé designy telefonů.
** Přídavné vyzváněcí tlačítko u bytových dveří lze připojit pouze přes rozhraní 346833.
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