
NEUSTÁLE V KONTAKTU
S VAŠÍM DOMOVEM
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CO JSOU 
PŘIPOJENÁ 
ZAŘÍZENÍ?

„Termín «Připojené zařízení» nebo 
Internet věcí (IoT) se používá pro 
produkty, u kterých díky připojení 
k internetu můžete vzdáleně 
využívat jejich funkce a analyzovat 
informace z nich získané.”

SERVER

LOKÁLNÍ SÍŤ

INTERNET

JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ

ANALÝZA DAT

ELIOT je zkratkou programu 
Legrand s názvem Electricity and 
IoT (Internet of Things).
Každý produkt Legrand zařazený 
do programu je označený touto 
značkou.

Eliot
Internet of Things (IoT)

Electricity

DÁVÁME ZAŘÍZENÍM ŽIVOT
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  ROUTER

Bílá Černá

Sada bezdrátového Wi-Fi zvonku s kamerou 
a přijímačem 0 942 32 –

Bezdrátový Wi-Fi zvonek s kamerou 0 942 30 0 942 31

Smartphone s aplikací DOOR BELL  
pro Android nebo iOS.

Vyzvánějící návštěva:
její fotografie je přenesena na 
smartphone prostřednictvím Wi-Fi sítě 
nebo mobilního datového připojení.

Sada Wi-Fi 
bezdrátového zvonku:
venkovní zvonkové tlačítko 
s širokoúhlou kamerou a LED 
přisvícením.

 +
Bezdrátový zvonek (přijímač) 
se zvukovou nebo světelnou 
signalizací pro montáž na zeď 
nebo na stůl. 

 —  Podívejte se kdo u vás 
zvoní, i když nejste 
doma. 

 — Snadno a jednoduše.

CHCETE VĚDĚT, KDO U VÁS ZVONÍ?
• U dveří stojí návštěva a tiskne zvonkové tlačítko: její fotografie je okamžitě odeslána 

na váš smartphone, na kterém vidíte že za dveřmi stojí např. pošťák. Můžete pak 
třeba zavolat sousedovi, aby za vás převzal důležitou poštovní zásilku. Fotografie 
můžete příjímat, pokud jste připojeni k lokální Wi-Fi síti a nebo pomocí mobilních 
datových služeb, kdekoliv na světe.

• Při použití zvonku vyzvání smartphone i bezdrátový přijímač uvnitř vašeho domu.

FLEXIBILNÍ INSTALACE BEZ POUŽITÍ VODIČŮ
• Ideální řešení pro renovace bez zbytečné práce: vše je napájeno AA bateriemi.
• Dostupné jako kompletní sada nebo jako samostatná zvonková tlačítka pro doplnění 

stávající instalace.

KDO ZVONÍ
KDYŽ NEJSTE 
DOMA?

BEZDRÁTOVÝ ZVONEK WI-FI
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Text tučný:
Text popiska

OTEVŘETE
VJEZDOVOU BRÁNU.

ZKONTROLUJTE KDO
JE U VÁS DOMA.

ZAPOMNĚLI JSTE
ZALÍT ZAHRADU
NEBO ZHASNOUT
VENKOVNÍ SVĚTLA?

Smartphone s aplikací DOOR ENTRY 
pro Android nebo iOS.

Videotelefon Classe 300 Wi-Fi

 —  Přijměte hovor 
z domova nebo 
odkudkoliv ze světa.

 —  Ovládejte a kontrolujte 
svůj domov.

KONTROLUJTE  
VÁŠ DŮM

VIDEO TELEFON CLASSE 300 WI-FI

ZAVOLEJTE ZPĚT
K VÁM DOMŮ.

PRIJMĚTE HOVOR
POHODLNĚ DOMA
NA POHOVCE.

... A NEBO KDEKOLIV
VE SVĚTĚ.

Nechte prosím zásilku
u sousedů, děkuji.

NOVÉ FUNKCE, NOVÉ MOŽNOSTI

… a ještě zalít  
zahradu.

Ahoj, tak jaké to bylo
dnes ve škole?Ahoj Anno,

hned ti otevřu!
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RODINNÉ DOMY
• jednoduché řešení pomocí rozšiřitelné sady,
• pro 1 i 2generační rodinné domy,
• uživatelsky jednoduchá instalace,
• lze použít i jako náhradu klasických zvonků bez výměny 

kabeláže,
• sada obsahuje kompletní systém.

ŘEŠENÍ PRO RŮZNÉ INSTALACE
Pro rodinné domy nabízíme kompletní sady, kde naleznete vše potřebné v jednom balení. Je však možné poskytnout i řešení pro 
bytové domy, kde volba koncového přístroje závisí na individuálních požadavcích jednotlivých obyvatel.

BYTOVÉ DOMY
• kompletní systém s audio nebo video telefony,
• lze jednoduše vyměnit stávající 2vodičový telefon za 

Classe 300 Wi-Fi a využívat veškeré jeho funkce,
• uživatelsky jednoduchá instalace,
• lze použít i jako náhradu klasických zvonků bez výměny 

kabeláže.

Bílá Grafit 

Kompletní sada vstupního panelu  
a telefonu Classe 300 Wi-Fi 3 639 11 –

Video telefon Classe 300 Wi-Fi 3 446 42 3 446 43Více informací naleznete  
na www.legrand.cz/vstupni-systemy

VIDEO TELEFON CLASSE 300 WI-FI

Videotelefon Classe 300 Wi-Fi Vstupní panel Linea 3000 Videotelefon Classe 300 Wi-Fi Vstupní panel Nová Sfera
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Wi-Fi termostat zapuštěný s 1 NO/NC kontaktem X8000

Wi-Fi termostat povrchový se 2 NO/NC kontakty X8000W

Pomocí smartphonu lze 
ovládat několik instalací. 
Každá instalace může 
obsahovat až 4 termostaty 
s různými programy.

Smartphone s aplikací 
BTICINO THERMOSTAT 
pro Android nebo iOS

OVLÁDEJTE VYTÁPĚNÍ POUHÝM DOTYKEM
SMARTHER Wi-Fi TERMOSTAT lze ovládat pouhým dotykem na čelním dotykovém 
rozhraní a lze jej instalovat do běžných instalačních krabic. Přístroj je vhodný pro 
všechny typy vytápění s výjimkou elektrických podlahových rohoží.

OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ PŘÍMO NA SMARTHER WI-FI TERMOSTATU
Při ovládání vytápění prostřednictvím dotykové plochy máte následující možnosti:
• Ponechat řízení vytápění na přednastaveném programu.
• Použít funkci BOOST a nezávisle na programu tak  

SMARTHER Wi-Fi TERMOSTAT zapnout. 
• Nastavit a kontrolovat teplotu manuálně.

OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ POMOCÍ SMARTPHONU
Použití smartphonu s aplikací BTICINO THERMOSTAT vám dále umožní:
• Tvorbu libovolného počtu programů (týdenních nebo denních).
• Měnit požadovanou teplotu nezávisle na aktuálním programu na stanovenou dobu.
• Vzdálené ovládání více instalací (domů) z nichž každá obsahuje  

až 4 SMARTHER Wi-Fi TERMOSTATY.
• Ovládání instalací z více smartphonů.

Moderní design, který se bude 
hodit do vašeho interiéru

 —  Ovládejte vytápění 
pomocí termostatu 
pokud jste doma.

 —  Nastavte vytápění 
pomocí smartphonu 
pokud jste mimo 
domov.

 —  Naprogramujte vytápění 
podle vašich potřeb.

OVLÁDEJTE 
VYTÁPĚNÍ 
ODKUDKOLIV

SMARTHER WI-FI TERMOSTAT
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UDRŽUJTE KONTAKT SE SVOJI DOMÁCNOSTÍ  
POMOCÍ SMARTPHONU
• Vzdálené ovládání: každá zásuvka může být řízena jednotlivě.
• Okamžité upozornění na váš smartphone v případě poruchy: například při poruše 

mrazáku, spuštění TV v případě, kdy nikdo nemá být doma apod.
• Simulace přítomnosti: možnost programování scénářů  

(vypnutí/zapnutí světla, spuštění TV apod.).
• Kontrola spotřeby el.energie: možnost okamžitě ověřit výši spotřeby el. energie 

u připojených zařízení.

Prodlužovací přívod Wi-Fi Černá

4× 2P+T, délka přívodního kabelu 1,5 m 0 500 40

Smartphone s aplikací Legrand Mobile Socket 
(ke stažení zdarma na App Store a Google Play)

Prodlužovací přívod:
Prodlužovací přívod: 4× 2P + T dálkově 
ovládané pro připojení lampy, ledničky, 
mrazáku, AV techniky apod.

 —  Udržujte kontakt se 
svým domovem.

 —  Upozornění na váš 
smartphone v případě 
výpadku el. proudu 
u připojeného 
spotřebiče.

 —  Možnost dlouhodobého 
sledování spotřeby 
el. energie.

KONTROLA
NAD VAŠIMI 
SPOTŘEBIČI

Estetický design v černé barvě

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVOD WI-FI 
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SLEDUJTE NÁS

 www.legrand.cz

  www.facebook.com/legrandcz

  www.instagram.com/legrandcz

 www.linkedin.com/company/ 
 legrand-česká-republika

  www.youtube.com/+legrandcz
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