The Evolution Of Smart.

Видеодомофонна
система

Управление чрез
смартфон

Гласово
управление

Smart
Home

Smart
Security

Classe 300EOS with Netatmo е нов 2-проводен handsfree вътрешен видео
панел, с Wi-Fi свързаност, с вграден гласов асистент Amazon Alexa.
Използвайки приложението Home + Security освен видеодомофонните
обаждания, може да управлявате и други устройства на марките Legrand
и Netatmo, създавайки бързо и лесно цялостна система за автоматизация
и сигурност.

Променете представата си за вътрешен
видео панел.

Д И ЗА Й Н

Умна визия за дома
Отличителен дизайн в отговор нуждите на съвременния живот.
Вертикален и супер тънък. Със своя изчистен и модерен дизайн,
придава на всеки дом иновативен вид и предлага уникално
потребителско изживяване.
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Вертикален дисплей и извита форма:
убийствено модерен дизайн,
фино изразен.

5” сензорен дисплей
Вертикален дисплей
за по-добра видимост
на посетителя

Засичане на лице

Автоматично центриране на
обекта на дисплея

Хоризонтален дисплей
Докоснете два пъти дисплея,
за да видите изображението
в хоризонтален план

Извита форма

Дисплеят има приятна извита
форма, която ви подканя да
влезете в дома

CLASSE 300EOS WITH NETATMO
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ВИДЕОДОМОФОННА СИСТЕМА

Интерфейс с разширени
опции

Интуитивна употреба
Лесно като смартфон просто приплъзнете
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Бързи съвети

Насочва и съветва по
динамичен начин
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1
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1

Led индикатори
- за състояние на Wi-Fi връзката
- за наличие на известия
- за изключена мелодия
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Зона за визуализация на предложения
- направлявана конфигурация
- системна информация
- последно известие
- полезни съвети
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Известия
- пропуснати обаждания
- съобщения
- системна информация
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Видеодомофонни функции
- активирате камерата
- отговаряте на обаждане
- любими функции
- активирате електрическата
брава на вратата
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Любими действия
- 2 бързи действия
- любимо меню

CLASSE 300EOS WITH NETATMO
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HOME + SECURITY

Винаги информирани с
Home + Security App

Home + Security

Най-доброто приложение за безопасен дом
Сигнали и известия за входящи обаждания, засичане на
хора и движение, информация за събития и управление
бравата на вратата с лесен и интуитивен интерфейс.
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Отговоряте на обажданията,
активирате електрическите брави
на вратите, активирате камерите
и визуализирате хронологията на
събитията.
Управлявате до 20 къщи
с един единствен акаунт

Входящо обаждане
Получавате известие,
когато някой звъни

Вижте кой звъни
Отговорете на обаждането и
отворете входната врата на
куриера

Home + Security

Проверете събитията
Проверете кой е звънял
и дали е оставил съобщение

Бързи действия
- Активирате електрическите брави на
вратите
- Активирате стълбищното осветление
- Обаждате се у дома/интерком
- Активирате камерите
- Управлявате функцията телефонен
секретар

CLASSE 300EOS WITH NETATMO
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Б Е З О П АС Н О СТ

Повишена сигурност с интегриране на устройства Netatmo

Видеодомофонна система и
сигурност. Заедно.
Видеодомофонна система

Сигурност

Главен вход
Входящо обаждане

Втори вход и пространство вкъщи
Умна външна камера със сирена
и засичане на движение. Умна домашна
камера с лицево разпознаване.

Едно приложение с интуитивна
начална страница.
Позволява ви да отговорите на видео
обаждане от входната врата, да
активирате бравата на вратата и да
прегледате умните външни и вътреши
камери Netatmo.
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Професионална възможност: предложете услугите си като инсталатор на
лесни интелигентни системи за сигурност.
Бизнес възможност: достъп до каталог с интелигентни и лесни за
инсталиране устройства за сигурност.

Home + Security
Най-доброто приложение за
безопасен дом.
Решения за интелигентна и цялостна
защита на вашия дом: камери за
сигурност, аларми, датчици за врати и
прозорци, датчик за дим...
Излезте от дома спокойни.

Решенията на Netatmo са интегрирани в
приложението Home + Security

Умна външна
камера

Умна външна камера
със сирена

Умна домашна
камера

Умни датчици за
врати и прозорци

Умен видео
звънец

Умна вътрешна
сирена

Умен датчик
за дим

Умен датчик за
въглероден оксид

CLASSE 300EOS WITH NETATMO
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A L E X A B U I LT- I N

Първият видео панел с
вграден гласов асистент Alexa
Насладете се на пълно изживяване с Alexa
като взаимодействате с всички функции, например:
Персонализирани графици - Възпроизвеждане на музика функции Smart Home, настройване на аларма – Бележки и
видеодомофонни функции.
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Добавете всякакви съвместими „works with Alexa“ устройства, за
да предложите на клиентите си повече функции в умния дом.

“Alexa, open the gate”

“Alexa, answer the call”

“Alexa, I go out”

БЕЛЕЖКА: Гласовият асистент Alexa не е наличен на всички езици.
Характеристиките и функционалността на Alexa може да се различават в зависимост от местоположението.

CLASSE 300EOS WITH NETATMO
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И Н СТА Л А Ц И Я

2-проводна стандартна
инсталация
Открита инсталация на стена чрез монтажна скоба
включена в комплекта, без необходимост от ремонтни
дейности. Вградена Wi-Fi свързаност и същата
инсталация като стандартни 2-проводни вътрешни видео
панели.
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Без промени в начина ви на работа.
Същите правила за инсталация като стандартен 2-проводен видео панел.

Забравете сложните
инсталации
и конфигурации на Ethernet
мрежи и се възползвайте от
лесните 2-проводни решения.
Всичко остава без промняна
благодарение на Wi-Fi
технологията интегрирана във
вътрешния видео панел.

Лесна и интуитивна конфигурация

Конфигурацията не изисква IT умения.
Трябва да конфигурирате само стандартните 2-проводни системни параметри (SCS адреси на входен
панел и вътрешен панел, и др.). Потребителят може да управлява всички настройки на Wi-Fi мрежата и
приложението самостоятелно и интуитивно. При необходимост може да се проследи информацията на
дисплея на вътрешния панел и в менюто на приложението Home + Security.

Монтаж, свързване на
двата BUS проводника,
конфигурация
на основните системни
параметри: всичко е
готово!

CLASSE 300EOS WITH NETATMO
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КОНФИГУРАЦИЯ

Лесно и бързо
свързване
Сваляте приложението и следвате описаната процедура,
за да свържете смартфона и Classe 300EOS
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Няколко лесни стъпки, за да завършите свързването
на приложението с вътрешния видео панел.
1

2

След като свалите H+S
на смартфона си от Apple
Store или Google Play или
като сканирате QR кода на
вътрешния видео панел,
изберете
„ЗАПОЧНИ КОНФИГУРАЦИЯ“.

Изберете устройството
Classe 300EOS в менюто на
приложението H+S.

3

4

Вътрешният видео панел има
QR код, който лесно се
сканира в приложението H+S,
за да завършите асоциацията
в същата Wi-Fi мрежа.

След свързване,
устройството е
конфигурирано и готово за
употреба.

Връзката с облака изцяло и безопасно
автоматизира конфигурацията в домашната мрежа
(НЕ е необходимо да конфигурирате вашия рутер).
Вътрешният видео панел прехвърля цялата
конфигурация от 2-проводната видеодомофонна
система (камери, брави на врати, активации и др.)
към приложението.
От смартфон, чрез приложението, по всяко
време може да визуализирате свързаните с него
мобилни устройства и веднага да решите с кое да
прекратите връзката или кое да премахнете.

CLASSE 300EOS WITH NETATMO
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Подходящо за
всякакъв
тип жилища

ЗА ВИЛА, ЕДНОФАМИЛНА ИЛИ
ДВУФАМИЛНА КЪЩА
Най-лесният начин да направите
дома си по-безопасен.

Входен
панел

Вътрешен видео
панел Classe 300EOS

информация за инсталатор

Scorri verso il basso per le impostazioni

H+S

Вградена свързаност за
постоянна връзка с дома.
Разширете и допълнете системата с Netatmo
решения за сигурност: външни и вътрешни
камери, аларми, датчици за врати и прозорци,
датчик за дим, за лесна, интелигентна и пълна
защита на дома.
Едно единствено приложение
(Home + Security) за управление на
видеодомофонните функции и за управление
сигурността на дома.
Без допълнителна работа за инсталатора;
по-лесна употреба и за крайния потребител.
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Смартфон

2

2
Захранване

ЗА ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ И
МНОГОФАМИЛНИ КЪЩИ

информация за инвеститор
и инсталатор

Готови апартаменти с интелигентно решение
с вградена Alexa, за първо ниво умен дом.
Подготовка на отделната апартаментна
система за бъдещо разширяване чрез
решенията за сигурност на Netatmo.
Предоставяте свобода на крайния потребител
да персонализира дома си на по-късен етап.
Едно единствено приложение
(Home + Security) за управление на
видеодомофонните функции и за управление
сигурността на дома.
Гъвкаво решение, подходящо за всеки
случай и за всеки тип клиент.
Внимание: в многофамилни системи (жилищни блокове)
имате нужда от допълнително захранване на вътрешния
видео панел CLASSE 300EOS (инсталирайте 1 допълнително
захранване 346020 за всеки CLASSE 300EOS).

2-проводен етажен разпределител за апартменти

Инсталирайте, конфигурирайте и
активирайте системата на място.
Всичко, което ще трябва да направи
потребителят след това е да свърже
приложението H + S към системата
чрез своя смартфон.

Вътрешен видео
панел Classe 300EOS

Смартфон

PRI

Scorri verso il basso per le impostazioni

1- 2

1

1 2

H+S

2

2

Апартамент XX (*)
Вътрешен видео панел
Classe 300EOS

Смартфон

PRI

Scorri verso il basso per le impostazioni

1- 2

1

1 2

H+S

2

2

Апартамент 1

БЕЛЕЖКА: за изграждането на многофамилни системи, вижте Общите
стандарти за монтаж от техническото ръководство за 2-проводна система.

CLASSE 300EOS WITH NETATMO
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S M A RT H O M E

Нови функции

Периодична актуализация на firmware на продукта позволява да
използвате най-иновативните функции за интелигентен дом...

Останете на линия!
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Гъвкавост и практичност:
за да имате умен дом не са необходими допълнителни gateway или уеб
сървъри: избирате технологията, която предпочитате.

Умен дом с
едно лесно
приложение

HOME + SECURITY
за управление
на всички
видеодомофонни
функции и функции
за сигурност в дома
и извън него.

Свързани
инсталационни
компоненти

HOME + CONTROL
за да имате умни
функции винаги
(осветление, контакти,
щори, управление на
температурата) ... в
дома и извън него.

Living Now и Livinglight with Netatmo

Управление на
осветлението

Сценарийно
управление

Свързан контакт

Smarther 2

ZigBee

Жилищна
автоматизация
MyHOME

Гласово управление
Термостат

Дигитални модули
за управление

BUS-SCS

SCS захранване

CLASSE 300EOS WITH NETATMO
WWW.LEGRAND.BG
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Classe 300EOS with Netatmo
ОТПРЕД

Сензор за присъствие за
автоматично активиране на
дисплея
LED известия
Wi-Fi връзка
Информация за
устройството
Изключване на звука

Бутони за управление на гласов
асистент Alexa
Alexa +/- звука на високоговорителя
Активиране на Alexa
Led + Alexa изключване на микрофона

5” вертикален сензорен
LCD дисплей

бутон ЛЮБИМИ
Може да се персонализира
за активиране на най-често
използваните функции
напр. интерком, стълбищно
осветление и допълнителни
електрически брави

Активиране на входен
панел / прехвърляне
между различните камери
Активиране /
деактивиране handsfree
комуникацията с входния
панел

Активиране бутона на входния панел
за отключване на врата

Микрофон

ОТЗАД
Високоговорител
Plug-in конектори за свързване,
с винтови клеми
(BUS-MH) – BUS SCS MyHome
Жилищна автоматизация;
(5M-1) – Жилищна автоматизация;
(
) – клема за свързване на етажен бутон
за звънец
Микропревключвател за
функция безопасност

Микроключ за
терминиране на
линията Вкл./Изкл

Микропревключвател
за функция MASTER / SLAVE

Конектор за свързване към LAN
мрежата, използвайки Ethernet
аксесоар 344844

Розетка за конфигуриране

Plug-in конектори за свързване, с
винтови клеми
(2-1) – допълнително захранване;
(BUS-AV) – BUS SCS 2-проводна
видеодомофонна система

MINI-USB изход
за firmware
актуализации
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ВКЛ/ИЗКЛ микроключ за
допълнително захранване

Характеристики и функции

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
√

5” вертикален сензорен цветен LCD дисплей

√

Handsfree комуникация

√

Бял цвят

√

Открит монтаж чрез инсталационна скоба включена в комплекта

√

Предлага се и в комплект - 363915

ФУНКЦИИ НАЛИЧНИ ОТ ВИДЕОДОМОФОННИЯ ПАНЕЛ

344842

√

Активиране на електрическата брава

√

Активиране на стълбищното осветление

√

Активиране на входен панел и прехвърляне между различните камери

√

Интерком

√

Обаждане на етаж

√

Професионално студио (офис)

√

Функция телефонен секретар

√

Функция Master / Slave

√

Функция за предотвратяване случайно отваряне на вратата

√

Wi-Fi свързаност

√

Вграден гласов асистент Alexa

√

Управление на известията

√

Бърза връзка - Любими / най-често използвани функции

√

Управление на ЛЮБИМИ

√

6 налични мелодии

НАЛИЧНИ ФУНКЦИИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО HOME + SECURITY

Home + Security

√

Отговор на обаждане от видеодомофонния панел

√

Активиране на електрическата брава

√

Активиране на входен панел и прехвърляне между различните камери

√

Активиране на стълбищното осветление

√

Активиране и наблюдение на умните Netatmo камери

√

Управление на Netatmo устройствата за сигурност (датчик за дим,
вътрешна сирена, датчик за врати и прозорци ...)

√

Функция телефонен секретар

√

Интерком обаждане от смартфон към вътрешен видеодомофонен панел

√

История на събитията
CLASSE 300EOS WITH NETATMO

WWW.LEGRAND.BG
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Classe 300EOS with Netatmo
Каталог

H+S

344842

24

344844

Кат.№

СВЪРЗАН ВЪТРЕШЕН
ВИДЕО ПАНЕЛ

344842

2- проводен handsfree свързан вътрешен видео
панел, с вградена Wi-Fi свързаност и вграден гласов
асистент Amazon Alexa, 5” вертикален сензорен
LCD дисплей и функция телефонен секретар. Има
физически бутон за отключване електрическата
брава на вратата и капацитивни бутони за управление
на основните видеодомофонни функции:
handsfree комуникация, активиране на входния панел
/ прeглед на камерата и бутон Любими (може да се
конфигурира за активиране на най-често използваните
функции – например отключване на допълнителни врати,
управление на стълбищното осветление, интерком).
Има LED индикатори за: статус на Wi-Fi връзката,
информация / известия и отхвърляне на обаждане.
Лесно управление чрез вградения гласов асистент
Alexa, използвайки или капацитивните бутони или гласа
си. Като така активирате няколко функции, например
видеодомофонните функии, Умен Дом, сценарии,
напомняния и др. С помощта на сензорния дисплей
е възможно да се достъпи списъка с известия, както
и функции любими, сигурност и управление на дома
(ако има такива). Възможност за гласова комуникация
с портиерната станция - ако има такава в системата след определено обаждане. Устройството трябва да
бъде конфигурирано чрез физическо свързване на
конфигураторите или от менюто, което ще даде подобра възможност за персонализиране на асоциираните
функции и текстове. Благодарение на Wi-Fi връзката
може да асоциирате свързания вътрешен видео
панел с приложението Home + Security (налично за
Android и за iOS). Приложението дава възможност да
се използват основните функции на вътрешния видео
панел (приемане на обаждане, отключване на врата,
показване хронология на събитията и активиране на
вътрешния панел / камера). През приложението Home
+ Security, може да упралявате Netatmo продуктите
за сигурност (вътрешна и външна камера, датчици за
врати и прозорци, вътрешна сирена и датчик за дим).
Това ви позволява бързо и лесно да създадете Smart
Security система. Устройството също така ви позволява
да създадете и управлявате функции на жилищната
автоматизация, използвайки жично SCS BUS решение или
Zigbee решение без необходимост от добавяне на gateway.
Открит монтаж, чрез инсталационна скоба включена в
комплекта. Възможност за Wi-Fi връзка или използване
на RJ45 ethernet кабел със специалния аксесоар 344844.

346020

Кат.№
344844

Кат.№
346020

ETHERNET АКСЕСОАР

Допълнителен Ethernet кабел с RJ45 за
жично свързване на вътрешния видео панел
Classe 300EOS. Поръчва се отделно.
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ 2 DIN МОДУЛА
Допълнително 2 DIN захранване, използва се за
локално захранване на свързания вътрешен панел
CLASSE 300EOS (344842), когато е необходимо.

Комплект
Linea 3000 входен бутонен
панел с комплект RFID баджове
за отключване на врата

Classe 300EOS
with Netatmo

H+S

363915

Кат.№
363915

КОМПЛЕКТ LINEA 3000/CLASSE 300EOS WITH NETATMO

Комплект за еднофамилна къща с handsfree
свързан вътрешен панел Classe 300EOS и
входен панел Linea 3000 в черен цвят.
2- проводен handsfree свързан вътрешен видео
панел, с вградена Wi-Fi свързаност и вграден
гласов асистент Amazon Alexa, 5” вертикален
сензорен LCD дисплей и функции телефонен секретар.
Лесно управление чрез вградения гласов асистент
Alexa, използвайки или капацитивните бутони или гласа
си. Като така активирате няколко функции, например
видеодомофонните функции, Умен Дом, сценарии,
напомняния и др. С помощта на сензорния дисплей
е възможно да се достъпи списъка с известия, както
и функции любими, сигурност и управление на дома
(ако има такива). Благодарение на Wi-Fi връзката
може да асоциирате свързания вътрешен видео
панел с приложението Home + Security (налично за
Android и за iOS). Приложението дава възможност да
се използват основните функции на вътрешния видео
панел (приемане на повикване, отключване на врата,
показване хронология на събитията и активиране на
вътрешния панел / камера). През приложението Home
+ Security, може да упралявате Netatmo продуктите
за сигурност (вътрешна и външна камера, датчици за
врати и прозорци, вътрешна сирена и датчици за дим).
Това ви позволява бързо и лесно да създадете
Smart Security система. Устройството също така ви
позволява да създадете и управлявате функции
на жилищната автоматизация, използвайки
жично SCS BUS решение или Zigbee решение без
необходимостта от добавяне на gateway.
LINEA 3000 входен бутонен панел,
широкоъгълна цветна камера, четец и комплект цветни
ключ-карти и 2 комплекта чипове за програмиране
на отключването. Стенен или вграден монтаж с
помощта на специфични аксесоари: (350020) конзола
за вграден монтаж с аксесоар за вграден монтаж
(343061) - поръчват се отделно. Може да се монтира
и рамка за защита против дъжд (343051) - поръчва се
отделно. Входният панел има индекс на защита IP54
и индекс на защита срещу механичен удар IK10.

Кат.№
343093

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

LINEA 3000 входен панел

1

344842

CLASSE 300EOS вътрешен видео панел

1

346050

6 DIN SCS захранване

1

346250

Аксесоар модулно реле

1

348260

Комплект от баджове за отключване на врата

1

348261

Комплект от чипове за програмиране на отключване

1
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Netatmo устройства за сигурност
Каталог

Home + Security App

NOC - PRO

Кат.№
NOC-PRO

NOC-S-PRO
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NOC -S- PRO

УМНА ВЪНШНА КАМЕРА

Умна външна камера с разпознаване на
хора, животни и превозни средства.
Алуминиева моноблок конструкция.
Ултраустойчиво стъкло и пластмаса,
защита срещу UV лъчи.
Видео сензор: 4MP. Резолюция: Full HD 1080 р.
Кодиране: H.264. Обхват: до 20 м. Зрително
поле: 100°. 8x digital zoom за видеоклипове.
Видеомикрофон за връзка на живо.
LED прожектор: 12 W, променлив интензитет.
Инфрачервено нощно виждане: обхват 15 m.
Защитен криптиран достъп до смартфона
чрез приложението Home + Security.
Устойчивост на атмосферни влияния: предназначена
за използване на открито (HZO защита).
УМНА ВЪНШНА КАМЕРА СЪС СИРЕНА
Умна външна камера с разпознаване на
хора, животни и превозни средства.
С вградена сирена 105 db.
Алуминиева моноблок конструкция.
Ултраустойчиво стъкло и пластмаса,
защита срещу UV лъчи.
Видео сензор: 4MP. Резолюция: Full HD 1080 р.
Кодиране: H.264. Обхват: до 20 м. Зрително
поле: 100°. 8x digital zoom за видеоклипове.
Видеомикрофон за връзка на живо. LED
прожектор: 12 W, променлив интензитет.
Инфрачервено нощно виждане: обхват 15 m.
Защитен криптиран достъп до смартфона
чрез приложението Home + Security.
Устойчивост на атмосферни влияния: предназначена
за използване на открито (HZO защита).

NSC - PRO

Кат.№
NSC-PRO

DTG-PRO

DTG - PRO

УМНА ДОМАШНА КАМЕРА

Умна домашна камера с лицево разпознаване
на хора, алуминиев моноблок.
Видео сензор: 4MP. 130° панорамен
изглед за по-широко покритие.
Висококачествено видео с Full HD 1080 p.
Гарантирана защита ден и нощ, благодарение на
инфраред нощно виждане, дори и в пълна тъмнина.
Записване само в случай на влизане с взлом,
запазване неприкосновеността на семейството.
Криптиран защитен достъп до смартфона
чрез приложението Home + Security.
Декларация за съответствие и FCC декларации.
Съвместимост с продукти на трети страни.
Включва се в електрически контакт чрез AC адаптер.

УМНИ ДАТЧИЦИ ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ
Умни датчици за врати и прозорци, за повишена
сигурност у дома. Датчиците представляват
водоустойчива моноблок конструкция. Засичат
и реагират на вибрация, движение и отворено /
затворено положение на врата и/или прозорец.
Захранване с 2 батерии тип ААА, включени в
опаковката. Датчиците работят само с предварително
инсталирана умна домашна камера (продава се
отделно): радио връзка между датчиците и камерата.
Декларация за съответствие и FCC. Съвместимост с
продукти на трети страни. Може да се управлява и
дистанционно чрез приложението Home + Security.

NDB - PRO

Кат.№
NDB-PRO

NSA - PRO - EU

NIS - 01 - PRO

УМЕН ВИДЕО ЗВЪНЕЦ

Умен видео звънец за външен монтаж. Получавате
видеообаждане на вашия смартфон, когато някой звъни
на вратата. Оборудван с камера: 2 мегапиксела, 5x digital
zoom. HDR функция за автоматична адаптация към
осветеността. Инфрачервено нощно виждане дори при
пълна липса на яркост. Видео: Full HD 1080 p,
портретен формат 9:16. Зрително поле: 140° в
диагонал. Звук: висококачествен високоговорител и
микрофон. Нощно виждане: инфрачервен LED. Работна
температура: -10° до 40° C. Устойчив на атмосферни
влияния: HZO защита и IP44 сертификат. Захранване:
8-24 VAC & 230 VAC; минимум 8 VA. Локално съхранение
на данни, благодарение на microSD карта с памет и
допълнително съхранение на Dropbox или FTP сървър
MicroSD карта до 32 GB (class 10). Защита на данните
чрез криптирана връзка за най-високо ниво на
поверителност. Изисквания: високоскоростен интернет
достъп. Необходимият минимум на скоростта на качване
и изтегляне е 25 KB/s. Не работи с обществени мрежи
(Hotspots). Характеристики на безжичната връзка:
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Open/WEP/WPA/WPA2 - личен.
Работи чрез приложение Home + Security (изисква
се версия минимум iOS 10 - Android 5.0). Съвместим с
Apple HomeKit, Google Assistant и Amazon Alexa.www
УМЕН ДАТЧИК ЗА ДИМ

NSA-PRO-EU

Умен датчик за дим с аларма 85 dB, висока
производителност на фотоелектрическия сензор,
средно покритие 50 m². Когато открие наличие на дим,
той активира 85-децибеловата аларма и незабавно
изпраща известие на вашия смартфон. Доставя се с
вградена батерия с 10 години живот - максималният
живот на датчика за дим. Функцията за самопроверка
гарантира, че умният датчик за дим функционира
правилно. Ако открие проблем, изпраща известие
до вашия смартфон. Надеждност, гарантирана от
CE (EN 14604) и NF сертификати. Самостоятелно устройство,
не се изисква hub. Съвместим с Apple HomeKit.
Работи чрез приложението Home + Security. Изисквания:
високоскоростна безжична интернет връзка.
Не работи с обществени мрежи (Hotspots). Умният
датчик за дим ще засече дим и ще алармира дори ако
Wi-Fi връзката не е конфигурирана. Въпреки това ще
е необходима Wi-Fi връзка, за да получавате известия
на смартфона си. Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Open/WEP/
WPA/ WPA2-Personal, Bluetooth Low Energy (BLE).

NCO - PRO

Кат.№
NIS-01-PRO

УМНА ВЪТРЕШНА СИРЕНА

Умна вътрешна сирена с аларма 110 dB, предварително
записани звуци и засичане на вибрации в случай на опит
за кражба на устройството. Захранване с батерии или с
кабел (не е включен в комплекта) чрез микро USB порт.
Работи само с предварително инсталирана умна
домашна камера и трябва да се инсталира в същата
стая: Bluetooth Low Energy (BLE) безжична връзка с
умната вътрешна камера. Декларация за съответствие
и Декларации на FCC. Съвместимост с продукти на
трети страни. Работа с приложението Home + Security.
УМЕН ДАТЧИК ЗА ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД

NCO-PRO

Умен датчик за въглероден оксид за монтаж
на стена. Следи работата на уреди, работещи с
гориво (котел, камина, печка на дърва, газова
печка и др.) чрез измерване в реално време
нивата на въглероден оксид, който представлява
невидим газ, без мирис и потенциално фатален.
Когато засече наличието на въглероден оксид, той
активира вградената си аларма 85 dB и незабавно
изпраща известие на вашия смартфон.
Доставя се с вградена батерия с 10 години живот максималният живот на датчика за въглероден оксид.
Функцията за самопроверка гарантира, че умният
датчик за въглероден оксид функционира правилно.
Ако открие проблем, той изпраща известие до
вашия смартфон. Надеждност, гарантирана от
CE (EN 50291) и NF сертификати. Самостоятелно
устройство, без необходимост от hub. Съвместим
с Apple HomeKit. Работи чрез приложението
Home + Security. Изисквания: необходима е
високоскоростна безжична интернет връзка. Не
работи с обществени мрежи (Hotspots). Датчикът ще
засече въглероден оксид и ще алармира дори ако
Wi-Fi връзката не е конфигурирана. Въпреки това,
ще трябва Wi-Fi връзка, за да получавате
известия на смартфона си.
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Open/WEP/WPA/
WPA2-Personal, Bluetooth Low Energy (BLE).
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Размери

CLASSE 300EOS СВЪРЗАН ВЪТРЕШЕН ВИДЕО ПАНЕЛ

121

222

32

344842
Размери в мм

Classe 300EOS with Netatmo

Правни бележки

За да използва видеодомофонните функции на смартфона си, клиентът трябва да има необходимото техническо оборудване, което позволява
достъп до Интернет, въз основа на споразумение, сключено от самия клиент с ISP (Internet Services Provider / доставчик на интернет услуги). BTicino
няма отношение към това. Клиентът трябва да инсталира приложението Home + Security на своя смартфон, за да може да използва някои услуги,
които BTicino предоставя като екстри към стандартните основни функции на вътрешния видео панел Classe 300EOS. Услугите, предлагани чрез
приложението, изискват възможност за взаимодействие с Classe 300EOS от разстояние и през Интернет.
В тези случаи интеграцията и добрата работа между вътрешния видео панел и приложението може да зависят от:
а) качество на Wi-Fi сигнала;
б) вид договор за домашната интернет мрежа;
в) вид договор за интернет данни на смартфона.
Когато едно от тези 3 условия, необходими за работата на устройството, не е изпълнено, BTicino не поема отговорност за каквито и да било неизправности.
Продуктът поддържа VoIP стрийминг система. Следователно трябва да проверите договора за смартфона си – част интернет данни – дали не го блокира.
Също така бихме искали да ви информираме, че услугата, предоставяна от BTicino – използване от разстояние чрез приложение – включва използването
на интернет данни. Цената, свързана с използването на интернет данните, зависи от типа договор, който клиентът има сключен със своя интернет
доставчик (доставчик на интернет услуги) и е отговорност единствено на клиента.
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Конфигуратор за видеодомофонни системи

Трябва да създадете нова
видеодомофонна система?
Използвайте конфигуратора за видеодомофонни системи. Определете в няколко стъпки
вашия тип система и характеристиките на сградата. Можете да избирате продуктите и
функциите, които най-добре отговарят на вашите изисквания, като започнете от нашите
видеодомофонни комплекти.

https://vdeconfigurator.bticino.com/
ЗАПОЧНЕТЕ ТУК, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ТИПА СГРАДА

Еднофамилна или
двуфамилна къща
Online оферта за вила

Жилищен
блок
Online оферта за апартаментен
комплекс

Конфигураторът изготвя списък с необходимите материали и техните цени.
CLASSE 300EOS WITH NETATMO
WWW.LEGRAND.BG
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BTicino SpA си запазва правото
да променя съдържанието на
тази брошура по всяко време и
да съобщава под каквато и да е

Classe 300EOS - BG2022

форма промените.

Легранд България ЕООД
София 1766, Младост 4,
Бизнес Парк София,
сгр. 7А, офис П06
% : +359 2 489 9297
bureau.sofia@legrandelectric.com
www.facebook.com/Legrand Bulgaria
www.legrand.bg
instagram.com/legrand_bulgaria

