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Classe 100
Noua gamă de unități interioare video

Classe 100X16E  
SOLUȚIA 
CONECTATĂ

Classe 100V16E 
SOLUȚIA PENTRU 
LOCUINȚE INDIVIDUALE

Classe 100V16B 
SOLUȚIA DE TIP MÂINI 
LIBERE PENTRU CLĂDIRI
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CLASSE 100CATALOG

Noua gamă de unități audio de interior

Classe 100A16E  
SOLUȚIA 
DE TIP MÂINI LIBERE

Classe 100A16M  
SOLUȚIA 
CU RECEPTOARE
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BTicino reînnoiește gama de unități interioare Classe 100 introducând 
conectivitatea Wi-Fi în oferta standard de sisteme de acces video. 
Rezultatul este o gamă de unități interioare video și audio cu un design 
modern și elegant, adaptată tuturor nevoilor de instalare.

Acum standard 
înseamnă să fii conectat

Conectivitate integrată  pentru o 
conexiune permanentă cu casa ta.

Până la 22 de apartamente fără sursă de 
alimentare dedicată.

Asociere imediată cu aplicația Door Entry
CLASSE 100X pentru sisteme de acces.

Ideal pentru modernizarea sistemelor 
vechi de acces.

Fără lucrări suplimentare pentru 
instalator; ușor de folosit pentru utilizator.
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CLASSE 100CATALOG

După conectarea la Classe 100X, smartphone-ul 
devine o „unitate interioară video suplimentară 
virtuală”, putând fi folosit pentru a răspunde la 

apeluri, pentru activarea deschiderii ușii și a 
camerelor video ale sistemului.
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Libertate maximă.
Întotdeauna în siguranță, 

chiar și când nu ești acasă.
Grație conectivității Wi-Fi integrate,  

Classe 100X oferă posibilitatea de a gestiona 
diverse funcții, rapid și în siguranță, 

cu ajutorul smartphone-ului.

Ecran complet, 
vizualizare compactă. 
Ecranul de 5” oferă întotdeauna o 
vizibilitate excelentă, indiferent de 
tipul de instalare.
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CLASSE 100CATALOG

Integrare între comenzile 
fizice și digitale pentru o 
experiență îmbunătățită 
oferită utilizatorului.
Noul comutator basculant permite preluarea 
și încheierea apelului, împreună cu o gamă 
de comenzi tactile pentru alte funcții.

Subțire și minimalist.
Aspectul modern completat de o siluetă 
subțire, greutate redusă și rezistență:
acesta este design-ul caracteristic 
noului Classe 100.
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Funcțiile aplicației

Libertate absolută de mișcare 
în interiorul casei tale

Poți prelua apelul de la sistemul video 
de acces din orice încăpere a casei tale.
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CLASSE 100CATALOG

Deschide poarta casei
Te întorci acasă cu mașina și nu găsești 
telecomanda porții? 
Nicio problemă, poți deschide poarta de pe 
smartphone-ul tău.

Aprinde luminile 
sau udă grădina
Chiar și atunci când ești plecat în vacanță, 
poți acționa cu ușurință sistemul de 
irigare și poți aprinde luminile direct de pe 
smartphone-ul tău.

Vezi ce se întâmplă 
în jurul casei
Un plus de siguranță pentru casa ta.
Cu ajutorul smartphone-ului tău, poți activa 
camerele interioare și exterioare conectate 
la sistemul de acces video.

Apel direct acasă
Fi mereu în legătură cu cei de acasă. 
Smartphone-ul este un terminal de 
intercomunicații cu unitatea ta interioară 
video.

Primește toate apelurile 
de oriunde din lume
Atunci când ești plecat, în vacanță, sau la 
birou, poți prelua toate apelurile video ale 
sistemului de acces, oriunde te-ai afla.

Funcțiile aplicației
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Aplicația Door Entry  
Classe 100X
Concepută pentru o utilizare 
facilă, zilnic
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CLASSE 100CATALOG

O simplă atingere
DOOR ENTRY este o aplicație 
care permite gestionarea cu 
ajutorul smartphone-ului 
a apelurilor de la unitatea 
interioară video, local sau la 
distanță, cu o simplă atingere. 
- deschide poarta, 
- activează camerele video, 
- aprinde luminile cu 

temporizator, în grădină. 

Selectați camera și 
apăsați pentru activarea 
acesteia

ECRAN DE ACTIVARE A 
CAMERELOR VIDEO

Poți prelua un apel 
pe unitatea interioară 
la fel de simplu ca 
atunci când răspunzi 
la telefon

Apel în curs Pentru deschiderea 
ușii, glisează tasta către 
dreapta - vei evita astfel 
deschiderea accidentală 
a ușii

ECRAN DE 
PORNIRE

Setări aplicație

Vizualizare 
camere video

Gestionarea 
deschiderii 
ușii

Apel direct 
acasă
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După instalarea aplicației, 
o procedură ghidată permite 

sincronizarea în doar câțiva pași 
între smartphone și Classe 

100X16E.

Conectat și 
configurat în cel 
mai scurt timp
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CLASSE 100CATALOG

3.

4.

2.

1. După crearea contului, accesează
meniul de SETĂRI al video-interfonului 
și selectează “CONFIGURARE”.

Cu ajutorul smartphone-ului, scanează 
codul QR afișat pe ecranul unității 
interioare video.

Selectează rețeaua Wi-Fi 
de acasă

După introducerea parolei rețelei Wi-Fi, 
aplicația va căuta, se va conecta și se 
va configura automat la unitatea 
Classe 100.

3.

4.
Conectarea la Cloud-ul dedicat automatizează în totalitate și în siguranță 
configurarea în rețeaua locală (NU este necesar să-ți configurezi router-ul).
Unitatea interioară video transferă întreaga configurație a sistemului de acces 
video cu 2 fire (camere, încuietori, activări etc.) la aplicație.
De pe smartphone, cu ajutorul aplicației, poți vizualiza dispozitivele mobile 
asociate acestuia și poți decide în orice moment pe care dorești să îl 
deconectezi sau să îl anulezi.

2.

1.
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Perfect 
pentru renovări

La sistemele cu 2 FIRE poți moderniza și 
înlocui vechea unitate audio sau video cu  

CLASSE 100X16E. 
Grație conectivității Wi-Fi, nu ai nevoie 

de cablaje suplimentare.
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CLASSE 100CATALOG

Pentru case sau locuințe 
mono sau bifamiliale

Classe 100X16E este cea mai bună soluție 
disponibilă pentru reînnoirea unităților interioare 

(*) NOTĂ: pentru dimensionarea sistemelor multifamiliale, consultă 
“Standardele generale de instalare” din manualul tehnic al sistemului cu 2 fire.

Pentru blocuri cu 
apartamente sau locuințe 
multifamiliale

Smartphone

Smartphone

Apartmentul XX (*)

Apartmentul 1

Unitate interioară video 
Classe 100X16E

Unitate interioară 
video Classe 100X16E 
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2

Sursă de 
alimentare

Unitate interioară 
video Classe 100X16E

SmartphonePanou 
exterior

2 2Conectivitate integrată pentru o conexiune 
permanentă cu casa ta.

Fără lucrări suplimentare pentru instalator; 
mai ușor de folosit pentru utilizator.

Conectivitate integrată pentru o conexiune 
permanentă cu casa ta.

Până la 22 de apartamente fără sursa 
de alimentare dedicată.

Fără lucrări suplimentare  pentru instalator; 
mai ușor de folosit pentru utilizator.

Până la

apartamente
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Unitățile interioare video cu 2 fire de la BTicino sunt prevăzute 
standard cu terminale detașabile SCS BUS: simplitate maximă. 

Înlocuirea unității interioare video BTicino veche cu 
unitatea conectată Classe 100 este simplă și avantajoasă

DISPOZITIVE COMPATIBILE:

PIVOT POLYX

SWING

STAȚIE VIDEO 
NIGHTER/WHICE

CLASSE 100

VIDEO 
DISPLAY

Demontați vechea unitate
interioară video BTicino
cu 2 fire.

Noua unitate conectată CLASSE 
100 este instalată fără a fi necesare 
dispozitive și/sau cablaje suplimentare 
(Și pentru clădiri de apartamente cu 
până la 22 de unități locative).

1 2
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CLASSE 100CATALOG

Modernizare estetică 
și funcțională

După configurare, noua unitate conectată 
CLASSE 100 este asociată aplicației Door 
Entry, oferindu-ți imediat accesul la funcțiile 
sistemului video de acces oriunde te-ai afla 
prin intermediul smartphone-ului tău.

3

PRELUAȚI TOATE 
APELURILE DE ORIUNDE 

DIN LUME

DESCHIDEȚI POARTA CASEI

APRINDEȚI LUMINILE SAU 
UDAȚI GRĂDINA

VEDEȚI CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN 
JURUL CASEI

Fără lucrări suplimentare pentru instalator; 
mai ușor de folosit pentru utilizator.
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Noua gamă Classe 100
Cl
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 1
00
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V1

6B
  

Cl
as

se
 1

00
A1

6E
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 1

00
A1

6M
  

Soluția conectată 
pentru toți

Soluția perfectă pentru locuințe 
individuale care oferă o 
flexibilitate funcțională maximă

Soluția de tip mâini-libere 
pentru clădiri cu mai 
multe locuințe

Soluția audio de tip  
mâini libere

Soluția audio 
tip telefon  

De la versiunea video conectată la cea audio: 
Gama este foarte variată, pentru oricine și orice necesitate.

344282 344292

344682 344672 344652
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CLASSE 100CATALOG

Instalare pe perete (cu suport furnizat) și instalare pe masă cu suportul 344692 (se va achiziționa separat):

2 x 344692 1 x 344692
+ +

UNITĂȚI INTERIOARE VIDEO DE TIP MÂINI LIBERE UNITĂȚI INTERIOARE AUDIO

Montaj pe perete Montaj pe perete

Instalare pe masă Instalare pe masă
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CLASSE 100
Vedere frontală

Vedere din spate

Conectori detașabili 
cu borne cu șurub 
pentru conexiuni 

Joystick pentru 
acces și navigare în 
meniul de reglaje și 
programare

Micro-întrerupător 
ON/OFF terminație 
linie 

Micro-întrerupător 
ON/OFF activare 
sursă suplimentară 
de alimentare

Priză USB mini 
pentru actualizare 
firmware

Micro-întrerupător 
ON/OFF activare 
funcție “Deschidere 
sigură” 

Soclu configuratori

Comenzi tactile

Activarea deschiderii ușii

Activarea panoului exterior/
comutarea camerelor video 

Activarea iluminării scării

Comenzi personalizabile 
pentru acționarea funcțiilor 
auxiliare (de ex. intercom, 
activarea încuietorilor 
suplimentare, diverse 
acționări)

Ghid tactil

Tastă fizică
Permite comunicarea 
de tip mâini libere

Tastă fizică
Închide comunicarea 
de tip mâini libere

Notificări LED

Conexiune Wi-Fi

Anulare ton de apel
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CLASSE 100CATALOG

Caracteristici și funcții

Ecran color LCD 5 inci 5 inci 5 inci

Mâini libere

Finisaj alb alb alb alb alb

Disponibil în KIT 364614 364612 364613-364622 364232 364231

Instalare pe perete/pe masă pe perete/pe masă pe perete/pe masă pe perete/pe masă pe perete/pe masă

CARACTERISTICI

Activarea deschiderii ușii

Activarea iluminării scării

Activarea panoului exterior/comutatea camerelor

Intercom (1)

Modul pentru persoane cu dizabilități (2)

Apel etaj

Număr de taste configurabile 4 4 1 4 4

Număr de tonuri de apel disponibile 20 16 16 16 16

Professional Studio (Birouri)

Conectivitate Wi-Fi

FUNCȚII DISPONIBILE DE LA UNITĂȚILE INTERIOARE AUDIO/VIDEO

Preluarea apelurilor de la sistemul de acces video

Activarea deschiderii ușii

Activarea iluminării scării

Apel intercom de pe smartphone la unitatea 
interioară video

Activarea panoului exterior/comutatea camerelor

FUNCȚII DISPONIBILE DE PE APLICAȚIA DOOR ENTRY

344682 344672 344652 344282 344292

Classe 100 
X16E 

Classe 100 
V16E 

Classe 100 
V16B 

Classe 100 
A16E 

Classe 100 
A16M

1) Apel audio, max. 3 minute, între unitățile interioare din același apartament/apartamente diferite
2) Utilizare de persoane care folosesc aparate auditive, echipate cu selectorul T
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UNITATE INTERIOARĂ VIDEO CLASSE 100V16E
344672 Unitate interioară video cu 2 fire, de tip mâini libere, cu modul 

pentru persoane cu dizabilități și ecran color LCD de 5”. Aceasta este 
prevăzută cu 2 taste fizice pentru controlul principalelor funcții ale 
sistemului de acces video - preluare și terminare apel - și 3 taste 
tactile pentru controlul funcțiilor primare - aplicația deschiderea ușii, 
iluminarea scării și activarea panoului exterior/comutatea camerelor 
- precum și 4 taste tactile personalizabile care efectuează diferite 
funcții - de exemplu, intercom, activarea încuietorii suplimentare, 
activări generice.
Unitatea interioară video este prevăzută cu o manetă laterală pentru 
reglarea: culorii, luminozității și contrastului ecranului, volumului 
audio și tonului de apel. Există un LED de notificare pentru modul 
silențios. Instalarea poate fi efectuată pe perete, cu ajutorul suportului 
(furnizat) sau folosind accesoriul suport pentru masă (2 x 344692) - se 
achiziționează separat. Dispozitivul prevăzut și cu funcția Professional 
Studio (pentru birouri) necesită configurare.

Articol UNITATE INTERIOARĂ VIDEO CLASSE 100V16B
344652 Unitate interioară video cu 2 fire, de tip mâini libere, cu ecran color 

LCD de 5”. Dispozitivul are 2 taste fizice pentru controlul principalelor 
funcții ale sistemului de acces video - preluare și terminare apel - și 
3 taste tactile care permit deschiderea ușii, activarea panoului 
exterior/comutarea camerelor și personalizarea unei acţiuni rapide 
utilizate frecvent - de ex., controlul iluminării scării, intercom, 
activarea încuietorii suplimentare, activări generice. Dispozitivul este 
prevăzut cu o manetă laterală pentru reglarea: culorii, luminozității și 
contrastului ecranului, volumului audio și tonului de apel.
Există un LED de notificare pentru modul silențios.
Instalarea poate fi efectuată pe perete, cu ajutorul suportului 
(furnizat) sau folosind accesoriul suport pentru masă (2x 344692) - se 
achiziționează separat. Dispozitivul trebuie configurat.

Articol UNITATE INTERIOARĂ VIDEO CONECTATĂ CLASSE 100X16E
344682 Unitate interioară video cu 2 fire/Wi-Fi, de tip mâini libere, cu modul 

pentru persoane cu dizabilități și ecran color LCD de 5”.
Dispozitivul are 2 taste fizice pentru controlul principalelor funcții ale 
sistemului de acces video - preluare și terminare apel - și 3 taste tactile 
pentru controlul funcțiilor primare - deschiderea uşii, iluminarea 
scării și activarea panoului exterior/comutarea camerelor. În plus sunt 
prevăzute 4 taste tactile personalizabile cu diferite funcții - intercom, 
activarea încuietorii suplimentare, activări generice. 
Dispozitivul este prevăzut cu o manetă laterală pentru reglarea: culorii, 
luminozității și contrastului ecranului, volumului audio, volumului 
tonului de apel și configurării Wi-Fi. 
Sunt prevăzute LED-uri de notificare pentru modul silenţios și Wi-Fi. 
De asemenea, grație conexiunii Wi-Fi, puteți asocia unitatea interioară 
video cu aplicația Door Entry (disponibilă pentru Android și iOS). 
Din aplicație puteți gestiona funcțiile principale ale unității interioare 
video (primirea apelurilor, deschiderea ușii, activarea panoului 
exterior/comutatea camerelor, actualizarea software-ului și activări 
suplimentare). 
Instalarea poate fi efectuată pe perete, cu ajutorul suportului 
(furnizat) sau folosind accesoriul suport pentru masă (2 x 344692) - se 
achiziționează separat.
Dispozitivul prevăzut și cu funcția Professional Studio (pentru birouri)  
necesită configurare.  

CLASSE 100
Catalogue

344682 344672 344652

Aplicația Door Entry  
CLASSE 100X
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UNITATE INTERIOARĂ AUDIO CLASSE 100A16M CU RECEPTOR
344292 Unitate interioară audio cu 2 fire, cu receptor, pentru montare pe 

perete sau pe masă. Aceasta este echipată cu 3 taste tactile pentru 
controlul funcțiilor primare - deschiderea ușii, iluminarea scării și 
activarea panoului exterior/comutarea posturilor exterioare - și 4 taste 
tactile personalizabile care efectuează diferite funcții - de exemplu, 
intercom, activarea încuietorii suplimentare, activări generice. 
Reglarea volumului tonului de apel (cu modul silențios) este posibilă 
cu ajutorul selectorului corespunzător. Instalarea poate fi efectuată pe 
perete, cu ajutorul suportului (furnizat) sau folosind accesoriul suport 
pentru masă (1x 344692) - se achiziționează separat.  Dispozitivul 
prevăzut și cu funcția Professional Studio (pentru birouri)  necesită 
configurare.

Articol UNITATE INTERIOARĂ AUDIO CLASSE 100A16E DE TIP MÂINI LIBERE
344282 Unitate interioară video cu 2 fire cu montaj pe perete sau pe masă.

Dispozitivul are 2 taste fizice pentru controlul principalelor funcții - 
preluare și terminare apel - și 3 taste tactile pentru controlul funcțiilor 
primare - deschiderea ușii, iluminarea scării și activarea panoului 
exterior/comutatea posturilor externe - în plus, sunt prevăzute 4 taste 
tactile personalizabile care efectuează diferite funcții - de exemplu, 
intercom, activarea încuietorii suplimentare, activări generice. 
Dispozitivul este echipat cu o manetă laterală pentru reglarea 
volumului audio și a tonului de apel și un LED de notificare pentru 
modul silențios. 
Instalarea poate fi efectuată pe perete, cu ajutorul suportului 
(furnizat) sau folosind suportul pentru masă pentru masă (1 x 
344692) - se achiziționează separat. Dispozitivul prevăzut și cu funcția 
Professional Studio (pentru birouri) necesită configurare. 

344282 344692 336803 336982 346020

Articol ACCESORII - SUPORT PENTRU MASĂ - CABLU - MUFE
344692 Suport de masă pentru unitățile interioare audio și video, 

CLASSE 100.
336803 Cablu cu 8 fire cu conector pentru montarea pe birou.

336982 Priza Livinglight alba cu 8 poli pentru conectarea cablului 
336803 în cazul montajului pe masă.

Priza este disponibilă în următoarele finisaje:
- LIVINGLIGHT (336983 - 336984);
- AXOLUTE (349414 - 349415 - 349418);
- MATIX (336985).

SURSĂ SUPLIMENTARĂ DE ALIMENTARE 2 DIN
346020 Sursă de alimentare suplimentară 2 DIN pentru alimentarea 

locală cu curent a unităților interioare video conectate CLASSE 
100x16E (344682) pentru sistemele multi-familiale din 
complexele cu mai mult de 22 de apartamente. 

344292



24

Articol KIT VIDEO CLASSE 100V16E - LINEA 3000
364612 Kit mono-familial de tip mâini libere cu unitate interioară video 

CLASSE 100V16E și panou exterior LINEA 3000 cu capac frontal 
zamak și cameră color cu unghi larg. Poate fi configurat pentru 
instalări mono și bifamiliale. Plăcuță cu nume iluminată cu LED, 
albă. Montaj pe perete sau încastrat, cu accesoriile specifice: 
(350020) doză pentru montaj încastrat (343061) cu accesoriu 
pentru montaj încastrat - se achiziționează separat. Poate 
fi dotat cu apărătoare de ploaie (343051) - se achiziționează 
separat.
Panoul exterior are indice de protecție IP54 și indice de protecție 
împotriva impactului mecanic IK10. Unitatea interioară video 
este echipată cu ecran color LCD de 5” și modul pentru persoane 
cu dizabilități (pentru persoanele cu aparate auditive cu selector 
T). Dispozitivul are 2 taste fizice pentru controlul principalelor 
funcții - preluare și terminare apel - și 3 taste tactile pentru 
controlul funcțiilor primare - deschiderea ușii, iluminarea scării 
și activarea panoului exterior/comutatea camerelor - în plus sunt 
prevăzute 4 taste tactile personalizabile care efectuează diferite 
funcții - de ex., intercom, activarea încuietorii suplimentare, 
activări generice.
Instalare pe perete cu suportul (furnizat) și instalare pe birou cu 
suportul (2 x 344692) - se achiziționează separat.
Dispozitivul prevăzut și cu funcția Professional Studio (pentru 
birouri) necesită configurare.

Articol KIT VIDEO CONECTAT CLASSE 100X16E - LINEA  3000
364614 Kit mono-familial de tip mâini libere, cu: unitate interioară video 

conectată Wi-Fi CLASSE 100X16E, funcție de tip mâini libere, modul 
pentru persoane cu dizabilități, ecran LCD de 5”; panou exterior 
LINEA 3000 cu capac frontal zamak, cameră color cu unghi larg, 
cititor de proximitate și set de cartele colorate și două discuri 
programabile pentru deschiderea ușii.
Poate fi configurat pentru instalări mono sau bifamiliale.
Poate gestiona maxim 20 de cartele (125 KHz) pentru deschiderea 
electrică a ușii (inclusiv una pentru gestionarea sistemului). Plăcuță 
cu nume iluminată cu LED, albă. Montaj pe perete sau încastrat, 
cu accesoriile specifice: (350020) doză pentru montaj încastrat 
și (343061) accesoriu pentru montaj încastrat - se achiziționează 
separat. Poate fi dotat cu apărătoare de ploaie (343051) - se 
achiziționează separat.
Panoul exterior are un indice de protecție IP54 - indice de protecție 
împotriva impactului mecanic IK10. Unitatea interioară video este 
prevăzută cu modulul pentru persoane cu dizabilități (pentru 
persoanele cu aparate auditive cu selector T). Postul intern are 
2 taste fizice pentru controlul principalelor funcții - preluare 
și terminare apel - și 3 taste tactile pentru controlul funcțiilor 
primare - deschiderea ușii, iluminarea scării și activarea panoului 
exterior/comutatea camerelor - în plus sunt prevăzute 4 taste tactile 
personalizabile care efectuează diferite funcții - de ex., intercom, 
activarea încuietorii suplimentare, activări generice.
Este prevăzut cu manetă laterală pentru reglarea: 
culorii, luminozității și contrastului ecranului, volumului audio, 
volumului tonului de apel și configurării Wi-Fi. Sunt prevăzute 
LED-uri de notificare pentru modul silențios și Wi-Fi. De asemenea, 
grație conexiunii Wi-Fi, puteți asocia unitatea interioară video 
cu aplicația Door Entry (disponibilă pentru Android și iOS). Puteți 
gestiona funcțiile principale ale unității interioare video (primirea 
apelurilor, deschiderea ușii, activarea panoului exterior/comutatea 
camerelor, actualizarea software-ului și activări suplimentare) din 
aplicație.
Instalarea poate fi efectuată pe perete, cu ajutorul accesoriului suport 
(furnizat)  sau cu accesoriul pentru montaj pe birou (2 x 344692) 
- se achiziționează separat. Dispozitivul este prevăzut și cu funcția 
Professional Studio (pentru birouri) care necesită configurare.

CLASSE 100
KIT video

364612364614
Aplicația Door Entry   
CLASSE 100X
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Articol KIT VIDEO BASIC MONO-FAMILIAL CLASSE 100V16B - LINEA 2000
364613 Kit video mono-familial de tip mâini libere, care constă în: 

Unitate interioară video CLASSE 100V16B, panoul exterior 
LINEA 2000 cu cameră color și 1 buton de apel.
Panoul exterior are indicele de protecție la impactul mecanic 
IK07 și indice de protecție IP54.
Unitatea interioară video are 2 taste fizice pentru controlul 
principalelor funcții ale sistemului de acces video - preluare 
și terminare apel - și 3 taste tactile care permit deschiderea 
ușii, activarea panoului exterior/comutatea camerelor și 
personalizarea unei acțiuni rapide utilizate frecvent - de 
exemplu, controlul iluminării scării, intercom, activarea 
încuietorii suplimentare, activări generice.
Unitatea interioară video este echipată cu un ecran color LCD de 
5” și o manetă laterală pentru reglarea: culorii, luminozității și 
contrastului ecranului, volumului audio și tonului de apel.
Există un LED de notificare pentru modul silențios.
Instalare pe perete cu suportul (furnizat) și instalare pe birou cu 
suportul (2 x 344692) - se achiziționează separat.

364613 364622

Articol KIT VIDEO BASIC BI-FAMILIAL CLASSE 100V16B - LINEA 2000
364622 Kit video bi-familial de tip mâini libere, care constă în: 2 unități 

interioare video CLASSE 100V16B, panoul exterior LINEA 2000 cu 
cameră color și 2 butoane de apel.
Panoul exterior are indicele de protecție la impactul mecanic 
IK07 și indice de protecție IP54.
Unitățile interioare video sunt echipate cu un ecran color LCD 
de 5” și au 2 taste fizice pentru controlul principalelor funcții 
ale sistemului de acces video - preluare și terminare apel - și 3 
taste tactile care permit deschiderea ușii, activarea panoului 
exterior/comutatea camerelor și personalizarea unei acțiuni 
rapide utilizate frecvent - de exemplu, controlul iluminării scării, 
intercom, activarea încuietorii suplimentare, activări generice.
Acestea sunt echipate cu o manetă laterală pentru reglarea: 
culorii, luminozității și contrastului ecranului, volumului audio și 
tonului de apel.
Există un LED de notificare pentru modul silențios.
Instalare pe perete cu suportul (furnizat) și instalare pe birou cu 
suportul pentru masă (2 x 344692) - se achiziționează separat.
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CLASSE 100
KIT audio

364232 364231

Articol KIT AUDIO CLASSE 100A16M - LINEA 3000 CU RECEPTOR
364231 Kit mono-familial de tip mâini libere cu unitate interioară audio 

CLASSE 100A16M și panou exterior LINEA 3000 cu capac frontal 
zamak.
Poate fi configurat pentru instalări mono și bifamiliale.
Plăcuță cu nume iluminată cu LED, albă. 
Montaj pe perete sau încastrat, cu accesoriile specifice: (350020) doză 
pentru montaj încastrat (343061) cu accesoriu pentru montaj încastrat 
- se achiziționează separat. Poate fi dotat cu apărătoare de ploaie 
(343051) - se achiziționează separat.
Panoul exterior are indice de protecție IP54 și indice de protecție 
împotriva impactului mecanic IK10. Unitatea interioară audio este 
echipată cu 3 taste tactile pentru controlul funcțiilor primare - 
deschiderea ușii, iluminarea scării și activarea panoului exterior/
comutatea camerelor - în plus sunt prevăzute 4 taste tactile 
personalizabile care efectuează diferite funcții - de exemplu, intercom, 
activarea încuietorii suplimentare, activări generice. 
Reglarea volumului tonului de apel (cu modul silențios) este posibilă 
cu ajutorul selectorului corespunzător. Instalarea poate fi efectuată pe 
perete, cu ajutorul suportului (furnizat) sau folosind suportul pentru 
masă (1 x 344692) - se achiziționează separat. Dispozitivul prevăzut și 
cu funcția Professional Studio (pentru birouri) necesită configurare.

Articol KIT AUDIO DE TIP MÂINI LIBERE CLASSE 100A16E - LINEA 3000
364232 Kit mono-familial de tip mâini libere cu unitate interioară audio 

CLASSE 100A16E și panou exterior LINEA 3000 cu capac frontal zamak. 
Poate fi configurat pentru instalări mono și bifamiliale. Plăcuță cu 
nume iluminată cu LED, albă. Montaj pe perete sau încastrat, cu 
accesoriile specifice: (350020) doză pentru montaj încastrat și (343061) 
accesoriu pentru montaj încastrat - se achiziționează separat.
Poate fi dotat cu apărătoare de ploaie (343051) - se achiziționează 
separat.
Panoul exterior are indice de protecție IP54 și indice de protecție 
împotriva impactului mecanic IK10. Unitatea interioară este echipată 
cu 2 taste fizice pentru controlul principalelor - preluare și terminare 
apel - și 3 taste tactile pentru controlul funcțiilor primare - deschiderea 
ușii, iluminarea scării și activarea panoului exterior/comutarea 
camerelor - în plus sunt prevăzute 4 taste tactile personalizabile care 
efectuează diferite funcții - de exemplu, intercom, activarea încuietorii 
suplimentare, activări generice. Reglarea volumului tonului de apel (cu 
modul silențios) este posibilă cu ajutorul selectorului corespunzător.
Instalarea poate fi efectuată pe perete, cu ajutorul suportului 
(furnizat) sau folosind accesoriile suportului pentru masă (1 x 
344692) - se achiziționează separat. Dispozitivul prevăzut și cu funcția 
Professional Studio (pentru birouri) necesită configurare.
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Dimensiuni

UNITĂȚI INTERIOARE VIDEO CLASSE 100

UNITĂȚI INTERIOARE  AUDIO CLASSE 100

SUPORT PENTRU BIROU PENTRU UNITĂȚILE INTERIOARE CLASSE 100

344682 - 344672 - 344652

164,5

16
5

20,5

344692

68

99
,5

111,5

Dimensiuni în mm.

102
16

9

344292

29

344282

102

15
5

18,5

CLASSE 100X16E
Mențiuni legale
Pentru a utiliza serviciul de transmitere a apelurilor de intrare pe un smartphone, clientul trebuie să achiziționeze echipamentul tehnic care permite accesul 
la internet, pe baza unui acord încheiat de client cu un furnizor de servicii internet. BTicino și Legrand România SRL nu au niciun rol aici. Clientul trebuie 
să instaleze aplicația Door Entry pe smartphone-ul său astfel încât să poată utiliza anumite servicii pe care BTicino și Legrand România SRL le furnizează 
în plus față de funcțiile de bază normale ale unității interne video Classe 100X16E. Serviciile oferite prin intermediul aplicației necesită posibilitatea de a 
interacționa cu Classe 100X16E de la distanță și prin Internet.
În aceste cazuri, integrarea și buna funcționare între Classe 100X16E și aplicația pentru  smartphone pot depinde de:
A) calitatea semnalului Wi-Fi
B) tipul de contract de acces la Internetul de acasă
C) tipul de contract de date pentru smartphone

Când unul din aceste 3 elemente nu respectă specificațiile necesare pentru funcționarea produsului, BTicino şi Legrand România SRL nu își asumă nicio 
responsabilitate pentru funcționare defectuoasă. Produsul acceptă un sistem de streaming VoIP. Prin urmare, trebuie să verificați contractul dvs. de 
telefonie mobilă, solicitând furnizorului ca rețeaua de date să nu blocheze streaming-ul.
De asemenea, trebuie să vă informăm că utilizarea de la distanță prin intermediul aplicației implică utilizarea datelor. Costul legat de utilizarea acestora 
depinde de tipul de contract pe care clientul l-a semnat cu un furnizor de servicii Internet și este responsabilitatea acestuia.
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www.legrandgroup.com

www.youtube.com/legrand
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