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Často kladené dotazy

NEUSTÁLE V KONTAKTU

S VAŠÍM DOMOVEM!

 CLASSE 300
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2VODIČOVÝ SYSTÉM

PRIJMĚTE HOVOR
POHODLNĚ DOMA
NA POHOVCE

Nové funkce telefonu Classe 300 Wi-Fi  
vám dávají absolutní volnost
pohybu. Domovní video systém
ovládejte kdekoliv v domě.

Ahoj Anno,
hned ti otevřu!

... A NEBO KDEKOLIV
VE SVĚTĚ

Buďte k zastižení kdekoliv ve světě.
Stačí Vám k tomu chytrý telefon
s datovým připojením.

Nechte prosím zásilku
u sousedů, děkuji.
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OTEVŘETE
VJEZDOVOU BRÁNU

Přijíždíte domů a nemůžete najít
dálkové ovládání vjezdové brány?
Žádný problém, i tuto funkci nyní
zvládne Váš smartphone spolu
s telefonem Classe 300 Wi-Fi.

POZNÁMKA: veškeré elektrické zámky napojené na 2vodičový 
systém mohou být ovládány z vašeho smartphonu.

Ahoj, tak jaké to bylo
dnes ve škole?

ZAVOLEJTE ZPĚT
K VÁM DOMŮ

Zůstaňte v kontaktu s blízkými
kteří jsou doma, ať už jste
kdekoliv.
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ZKONTROLUJTE KDO
JE U VÁS DOMA

Pomocí kamer video systému máte
vždy přehled co se doma děje.

POZNÁMKA: můžete kontrolovat všechny kamery připojené do 
2vodičového systému. 

ZAPOMNĚLI JSTE
ZALÍT ZAHRADU
NEBO ZHASNOUT
VENKOVNÍ SVĚTLA?

V horším případě oboje, ale
to nevadí. S aplikací „Door 
Entry“ můžete spínat osvětlení 
a zavlažovací
systém a to z celého světa.

POZNÁMKA: dobu po kterou bude osvětlení nebo zavlažování 
sepnuto lze nastavit pomocí konfigurátorů.

… a ještě zalít  
zahradu.
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2VODIČOVÝ SYSTÉM

JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

 ■ Snadné nastavení pomocí dotykové obrazovky  
a přizpůsobení konkrétním potřebám

Rozšířené funkce dostupné  
pomocí dotykové obrazovky:
■ záznamník
■ kamery (až 50)
■ interkom (až 40 účastníků)
■  spínání dalších zátěží jako je osvětlení, 

garážová vrata… (až 50)
■ zprávy

Rychlé zapnutí/vypnutí funkcí:
■  vyzvánění
■  záznamník
■  profesionální studio

Tlačítka pro rychlou volbu:
■  sepnutí konkrétní zátěže 
■  zobrazení určité kamery
■  interkomové volání 

na konkrétního účastníka

Základní funkce ovládané intuitivními ikonami 
na čelní straně telefonu:
■  otevření dveří
■  osvětlení
■  funkce pro cyklické zobrazení kamer v systému
■  přijmutí/ukončení hovoru
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2VODIČOVÝ SYSTÉM

Classe 300 Wi-Fi video telefony

cLAssE 300 – WI-FI
Hands-free video telefon s barevnou 7“ dotykovou obrazovkou, záznamníkem 
zmeškaných hovorů a možností přesměrování hovoru na smartphony a tablety.
Možnosti integrace se smartphony a tablety:
–  snadné nastavení systému pomocí aplikace DOOR ENTRY (min. verze: Android - 4.3.x 

a vyšší; iOS - 8.1.x a vyšší) 
– pomocí mobilního přístroje lze: 
 – přijmout hovor ze vstupního panelu
 – sepnout el. zámek
 – sepnout jakoukoliv jinou zátěž
 – kontrolovat kamery připojené do systému
 – volat na video telefon Classe 300 Wi-Fi
 – updatovat firmware video telefonu Classe 300 Wi-Fi  

– volání z video telefonu lze přesměrovat až na 20 smartphonů/tabletů
–  hovory lze přijímat v rámci lokální wi-fi sítě ke které jsou smartphon i video telefon 

připojeny a nebo kdekoliv na světě prostřednictvím mobilních datových služeb
Další možnosti:
– sepnutí el. zámku a až 50 přídavných zátěží (garážová vrata, osvětlení...)
– možnost zanechání textových nebo audio vzkazů pro členy domácnosti 
– přídavné vyzváněcí tlačítko – přímé připojení
– přehledová funkce (přepínání mezi kamerami)
– napájení z komunikační sběrnice (svorka BUS) nebo lokální (svorka 1 a 2)
– interkom: –  adresný pro 40 účastníků (libovolné adresy 0–99), uvnitř i vně bytu 

je-li použito bytové rozhraní
 – generální volání na všechny telefony v instalaci
 – volání na všechny telefony se stejnou adresou
Možnosti interkomu se liší v závislosti na tom zda je přístroj konfigurován fyzicky nebo 
pomocí dotykové obrazovky – viz instalační návod na www.legrand.cz.
–  záznamník nepřijatých hovorů, audio i video (25 video zpráv ve vysokém a 150 zpráv 

v nízkém rozlišení), možnost nahrát vzkaz pro návštěvy
–  paging (volání na všechny telefony v instalaci, které mají možnost toto volání přijmout, 

komunikace se zapne automaticky bez nutnosti přijmout hovor) – příjem i volání
–  funkce profesionální studio (zámek se otevře automaticky ihned po zazvonění z panelu 

– vhodné např. pro lékaře s ordinací v rodinném domě)
– přídavný zvonek – zvonek obj. č. 336910
– volba vyzváněcích melodií a hlasitosti
– konfigurace pomocí konfigurátorů nebo dotykové obrazovky (doporučeno) 
Doporučení:
–  pro instalaci telefonu do zdiva doporučujeme instalační krabice obj. č. 503E 

(Š×V×H – 107×74×53,3, není součástí dodávky).
–  u instalací v bytových domech vždy použijte přídavné napájení přes  

svorky 1 a 2 ze zdrojů obj. č. 346050 nebo 346020

Obj. č.  Popis

344642 Classe 300 Wi-Fi – barva bílá

344643  Classe 300 Wi-Fi – barva grafit

344642

2VODIČOVÝ SYSTÉM

344643 

cLAssE 300 sTANDARD a MEMORY – parametry obrazovky:
Poměr stran: 16:9
Rozlišení: 800 x 480
Pozorovací úhel: viz str. 135

Rozměry str. 135. 
Schémata zapojení str. 96–113.

Aplikace DOOR ENTRY pro Android

Často kladené dotazyFunkce, spárování přístrojů, manuály a příručky...

Aplikace DOOR ENTRY pro iOS

pŘÍsLUšENsTVÍ pRO TELEFONY cLAssE 300

Obj. č. Popis

344632  Stolní držák pro video telefony Classe 300
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2VODIČOVÝ SYSTÉM

Classe 300 video telefony

cLAssE 300 – sTANDARD
Hands-free video telefon s barevnou 7“ dotykovou obrazovkou.
Možnosti:
– sepnutí el. zámku a až 50 přídavných zátěží (garážová vrata, osvětlení...)
– možnost zanechání textových nebo audio vzkazů pro členy domácnosti 
– přídavné vyzváněcí tlačítko – přímé připojení
– přehledová funkce (přepínání mezi kamerami)
– napájení z komunikační sběrnice (svorka BUS) nebo lokální (svorka 1 a 2)
– interkom: – adresný pro 40 účastníků (libovolné adresy 0–99), uvnitř i vně bytu 

je-li použito bytové rozhraní
 – generální volání na všechny telefony v instalaci
 – volání na všechny telefony se stejnou adresou
Možnosti interkomu se liší v závislosti na tom zda je přístroj konfigurován fyzicky nebo 
pomocí dotykové obrazovky – viz instalační návod na www.legrand.cz.
– paging (volání na všechny telefony v instalaci, které mají možnost toto volání přijmout, 

komunikace se zapne automaticky bez nutnosti přijmout hovor) – příjem i volání
– funkce profesionální studio (zámek se otevře automaticky ihned po zazvonění z panelu 

– vhodné např. pro lékaře s ordinací v rodinném domě)
– přídavný zvonek – zvonek obj. č. 336910
– volba vyzváněcích melodií a hlasitosti
– konfigurace pomocí konfigurátorů nebo dotykové obrazovky (doporučeno) 
Doporučení:
– pro instalaci telefonu do zdiva doporučujeme instalační krabici obj. č. 503E 

(Š×V×H – 107×74×53,3, není součástí dodávky).
– u větších systémů je vhodné použít přídavné napájení přes  

svorky 1 a 2 ze zdrojů obj. č. 346050 nebo 346020. pro výpočet spotřeby 
systému kontaktujte Legrand.

Obj. č.  Popis

344612 Classe 300 Standard – barva bílá

344613  Classe 300 Standard – barva grafit344613 

344612

pŘÍsLUšENsTVÍ pRO TELEFONY cLAssE 300

Obj. č. Popis

344632  Stolní držák pro video telefony Classe 300

344622 + 344632


