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Classe 300X Wi-Fi
2-vezetékes, okostelefonról vezérelhető kaputelefon szett, Wi-Fi csatlakozással

Csom. Kat. szám CLASSE 300X13E – LINEA 3000 kaputelefon szett
Egylakásos, kihangosított kaputelefon szett:
- Classe 300X13E (kat. szám 3 446 42) 2-vezetékes 
videó beltéri egység beépített Wi-Fi modullal, fehér 
színben, 7"-os érintőképernyős LCD kijelzővel, 
üzenetrögzítő funkcióval (audio/videó memória), 
beépített indukciós hurokkal (a "T" telefontekerccsel 
ellátott hallókészülékekkel való használathoz).
- LINEA 3000 (kat. szám 3 430 91) videó kaputábla 
zamak ötvözetből készült előlappal, széles 
látószögű kamerával, beépített RFID olvasóval és 
az ehhez tartozó beléptető chip szettel, fehér LED 
háttérvilágítású névtáblával. Egy- vagy kétlakásos 
használatra konfigurálható. Legfeljebb 20 db 
beléptető chip (125 kHz) kezelésére képes. 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.

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). Kapacitív funkciógombok a beltéri 
egységen: zárnyitás, hívásfogadás, kaputábla 
kamera aktiválása / váltás a kameraképek között, 
"Kedvenc" funkció (konfigurálható a leggyakrabban 
használt funkció aktiválására - pl.: lépcsőház 
világítás vezérlés, Intercom, stb.).
A konfigurációk, beállítások és további funkciók az 
érintőképernyő grafikus felületén keresztül érhetők 
el. 
Falra szerelhető; a kat. szám 3 446 32 kiegészítővel 
asztalra is elhelyezhető (külön rendelhető).

1 3 639 11 Egylakásos szett
Egy kiegészítő beltéri egység vásárlásával könnyen 
átalakítható kétlakásos megoldássá (a 2-vezetékes 
rendszer beltéri egység kínálatát megtalálja 
kaputelefon katalógusunkban ill. honlapunkon)

3 639 11

A DOOR ENTRY az alkalmazás amelynek segítségével 
okostelefonján keresztül is vezérelheti a beltéri egység 
funkcióit: hívások fogadása, zárnyitás, kamerakép 
megtekintése, üzenetrögzítő kezelése, stb. Az alkalmazás 
konfigurálása csak néhány lépésből áll, továbbá a Legrand 
Cloud-nak köszönhetően a távoli kapcsolat teljes mértékben 
automatizált és maximálisan biztonságos.
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Nézze meg videó útmutatónkat a
Classe 300X13E – LINEA 3000
kaputelefon szett telepítéséről

További információkért a Classe 300X
beltéri egységről, keresse fel
honlapunkat (www.legrand.hu),
illetve a Bticino nemzetközi honlapját
(www.bticino.com)

Piros katalógusszám: új termék

Nézze meg bemutató videónkat
a Classe 300X beltéri egységről


