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CATALOG

Classe 300EOS with Netatmo este noua unitate video internă conectată pe 2 fire/Wi-Fi 
cu asistent vocal Amazon Alexa încorporat. Folosind aplicația Home + Security, pe lângă 
apelurile video, este posibilă și gestionarea dispozitivelor din gama de securitate Netatmo, 
creând un sistem de securitate inteligent, simplu și rapid.

Schimbă-ți percepția asupra videointerfonului.
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DESIGN

Viziunea unei case 
smart.

Design distinctiv care îndeplinește nevoile stilului de viață contemporan. 
Vertical și super subțire. 

Datorită designului său îngrijit și modern, oferă fiecărui tip de casă un 
aspect inovator, și oferă o experiență unică de utilizare.



5CLASSE 300EOS WITH NETATMO

Ecran tactil de 5”
Afișaj vertical 

pentru o mai bună 
vizualizare 

a apelantului

Detectare facială
Centrarea automată 
a persoanei pe ecran

Afișaj orizontal  
„Atinge” de două ori ecranul 

pentru a vizualiza 
imaginea în format 

orizontal

Forma curbată 
Forma unui bun venit: 

un „efect primitor”
pentru gazde și oaspeți

WWW.LEGRAND.RO

Afișaj vertical și formă curbată:
un design modern.

CATALOG
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Interfață avansată.

Recomandări rapide
Pentru a te ghida 
și a oferi sugestii 

într-un mod dinamic

Utilizare intuitivă
Pentru gesturi simple 

asemănătoare celor folosite 
pentru smartphone 
(funcție de glisare)

UNITATE VIDEO INTERNĂ CONECTATĂ



Led
- Indicator conexiune Wi-Fi
- Prezența notificărilor
- Oprirea soneriei

Notificări
- Apeluri pierdute
- Mesaje
- Informații despre sistem

Zonă de recomandări 
- Configurații ghidate
- Informații despre sistem
- Ultima notificare
- Recomandări utile

Funcții de acces
- Activează camera
- Răspunde apelurilor
- Funcții preferate
- Activarea încuietorilor electrice

Acțiuni preferate
- 2 acțiuni rapide
- Meniu preferat
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CATALOG
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HOME + SECURITY

Fii întotdeauna informat 
cu aplicația Home + Security

Cea mai bună aplicație pentru o locuință sigură
Alerte și notificări pentru apelurile recepționate, 

detectarea mișcării și a persoanelor, 
informații despre evenimente și gestionarea încuietorii ușii 

cu o interfață simplă și intuitivă.

Home + Security



Răspunde apelurilor, activează 
încuietorile electrice, 
activează camerele 

și afișează
cronologia evenimentelor

-
Gestionează până la 20 de locuințe 

cu un singur cont

Vezi cine te apelează 
Răspunde apelului 
și deschide poarta 
curierului

Acțiuni rapide
- Activează încuietorile electrice 

ale ușilor
- Activează luminile temporizate 

de pe casa scării
- Apelează acasă / Intercom
- Comută camerele
- Gestionează robotul telefonic 

al unității video interne

Apel recepționat
Primește notificare 
atunci când cineva 
te apelează

Inspectează evenimentele 
Verifică cine te-a apelat 
și dacă ți-a lăsat un mesaj

9CLASSE 300EOS WITH NETATMO

Home + Security

WWW.LEGRAND.RO
CATALOG



SIGURANȚĂ

O singură aplicație 
cu o pagină de pornire intuitivă. 

Îți permite să răspunzi apelurilor video, 
să activezi încuietoarea ușii 

și să vizualizezi imagini de la camerele 
inteligente de exterior și de interior Netatmo.

Videointerfonie

Intrare principală
Apel de la postul exterior recepționat.

Securitate

Intrări secundare și spații interioare
Cameră inteligentă de supraveghere de 
exterior cu alarmă și detecția mișcării. 
Cameră inteligentă de supraveghere de 
interior cu recunoaștere facială.

Videointerfonie și securitate. 
Un sistem complet.

Securitate sporită prin integrarea dispozitivelor Netatmo

10
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Home + Security 
Cea mai bună aplicație pentru 
o locuință sigură.

 
Soluții pentru o protecție inteligentă 
și completă a casei tale: camere de 
securitate, alarme, contacte magnetice, 
detector de fum...
Pleacă de acasă fără grijă.

Oportunitate profesională: oferă-ți serviciile de instalator de sisteme de 
securitate inteligente simple.
Oportunități de afaceri: accesul la un catalog de dispozitive de securitate 
inteligente și ușor de instalat.

Soluții Netatmo integrate nativ în aplicația 
Home + Security 

Cameră inteligentă de 
supraveghere de exterior 

cu sirenă

Sirenă inteligentă 
de interior

Cameră inteligentă 
de supraveghere de 

exterior

Sonerie inteligentă

Cameră inteligentă 
de supraveghere 

de interior 

Detector inteligent 
de fum

Senzori inteligenți pentru 
ușă și fereastră

Detector inteligent de 
monoxid de carbon
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Primul videointerfon interior cu 
asistent vocal Alexa integrat

Bucură-te de experiența deplină Alexa
       interacționând cu toate funcțiile acesteia, precum: 
Scenarii personalizate - Redare muzică - Smart Home 

Pentru setarea alarmelor - Memento-uri și
funcții de videointerfonie.

ASISTENT VOCAL ALEXA INTEGRAT 



CATALOG

“Alexa, open the gate”

“Alexa, I go out”

Adaugă orice dispozitiv compatibil cu Alexa, 
pentru a oferi clienților tăi o casă din ce în ce 
mai inteligentă.

“Alexa, answer the call”

13CATALOGCLASSE 300EOS WITH NETATMO
WWW.LEGRAND.RO

NOTE: Alexa nu este disponibilă în toate limbile și în toate țările.  
Caracteristicile și funcționalitatea Alexa pot varia în funcție de locație.
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INSTALARE

Montaj standard 
pe 2 fire

Montaj pe perete folosind suportul furnizat 
fără a fi nevoie de lucrări de renovare.

Conectivitate Wi-Fi încorporată și aceleași reguli 
de instalare ca pentru 

videointerfoanele interioare pe 2 fire.
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Uită de instalațiile 
și configurațiile complexe 

ale rețelelor Ethernet și alege 
simplitatea conexiunii pe 2 fire. 

Totul rămâne la fel datorită 
tehnologiei Wi-Fi integrată în

unitatea video interioară

Configurare simplă și intuitivă
Configurarea nu necesită cunoștințe IT.
Trebuie doar să configurezi parametrii clasici pentru sistemele pe 2 fire (adresele SCS pentru panoul 
exterior și unitatea interioară etc.). Clientul gestionează toate configurațiile rețelei Wi-Fi și ale aplicației
în mod independent și intuitiv. Dacă este necesar, poți urmări informațiile de pe afișajul unității video 
interne și din meniul aplicației Home + Security.

Nu necesită schimbarea obiceiurilor tale de lucru.
Aceleași reguli de instalare ca pentru videointerfoanele interioare pe 2 fire.

Instalezi, conectezi cele 
două fire BUS,
configurezi parametri 
principali ai sistemului 
și gata!
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CONFIGURARE

Rapid și simplu de asociat

După descărcarea aplicației, o procedură ghidată permite asocierea 
între smartphone și Classe 300EOS.

16
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După descărcarea aplicației
H+S pe smartphone-ul tău 
din magazin sau folosind 
codul QR de pe unitatea video 
interioară, nu trebuie decât să 
selectezi
„ÎNCEPE CONFIGURAREA”.

Conexiunea la cloudul dedicat automatizează integral și în 
siguranță configurarea în rețeaua de acasă 
(NU necesită configurarea routerului). Unitatea video 
interioară transferă întreaga configurație a sistemului de 
videointerfonie pe 2 fire (camere, încuietori, activări etc.) 
către aplicație.
Folosind aplicația, poți afișa oricând pe smartphone 
dispozitivele mobile asociate cu aceasta și poți decide pe 
care să le deconectezi sau să le anulezi, în orice moment.

Selectează dispozitivul 
Classe 300EOS din meniul 
aplicației H+S.

Unitatea video interioară are
un cod QR, care poate fi pur și 
simplu scanat cu H+S pentru 
a finaliza asocierea în cadrul 
aceleiași rețele Wi-Fi.

După asociere, dispozitivul 
este configurat și gata de 
utilizare.

3 41 2

Câțiva pași simpli ghidați pentru a finaliza asocierea aplicației cu 
unitatea video interioară
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Potrivit pentru 
toate mediile rezidențiale

PENTRU VILE,
LOCUINȚE MONOFAMILIALE 
SAU BIFAMILIALE
Modul cel mai ușor
de a-ți face casa mai sigură.

Sursă de alimentare

Unitate video interioară 
Classe 300EOS

Smartphone

H + S

Panou exterior 

2 2

Conectivitate integrată pentru 
conexiune constantă cu locuința.

Completează sistemul 
cu soluții de securitate Netatmo: 

camere exterioare și interioare, sirena, 
contacte magnetice, detectoare de fum, 

pentru o protecție simplă, inteligentă 
și completă a locuinței.

O singură aplicație (Home + Security) 
pentru funcții de videointerfonie 
și de securitate pentru locuință.

Fără efort suplimentar pentru instalator; 
mai ușor de folosit pentru 

utilizatorul final.

informații pentru instalatori Scorri verso il basso per le impostazioni
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PENTRU CLĂDIRI 
DE APARTAMENTE SAU LOCUINȚE 
MULTIFAMILIALE
Instalează, configurează și activează 
sistemul la fața locului. Tot ce trebuie 
să facă în acest moment clientul este 
să asocieze aplicația H + S la sistem 
utilizându-și smartphone-ul. 

Apartament XX (*)

Apartament 1

Unitate video interioară 
Classe 300EOS

Unitate video interioară 
Classe 300EOS

co
lo

an
ă 

de
 d

is
tr

ib
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ie
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e 
2 

fir
e 

pe
nt

ru
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rt
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te
 

2

2

Smartphone

H + S

Smartphone

H + S

Scorri verso il basso per le impostazioni

Scorri verso il basso per le impostazioni

2

2

2

2

1

1

1

1
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OBSERVAȚIE: pentru dimensionarea sistemelor destinate locuințelor multifamiliale, 
consultă Standardele generale de instalare din ghidul tehnic al sistemului pe 2 fire.

Avertisment: Pentru sistemele multifamiliale 
(blocuri de locuințe) ai nevoie de 

o sursă de alimentare suplimentară 
pentru unitatea video interioară CLASSE 300EOS 

(instalează 1 sursă de alimentare suplimentară
346020 pentru fiecare dispozitiv Classe 300EOS).

Apartamente “Alexa ready” 
pentru un nivel de automatizare de bază.

Crearea sistemului pentru apartament 
individual, pregătit pentru extinderile viitoare, 

cu soluțiile de securitate Netatmo. 
Lasă utilizatorului final libertatea de a-și 

personaliza locuința chiar și la o dată ulterioară.

O singură aplicație (Home + Security) 
pentru funcții de videointerfonie 
și de securitate pentru locuință.

Soluție flexibilă, potrivită pentru orice locuință și 
adaptabilă în funcție de nevoile fiecărui client.

informații pentru dezvoltatori 
imobiliari și instalatori



Pregătește-te pentru funcții noi

Actualizările de firmware ale dispozitivului îți vor permite în curând să 
utilizezi funcții noi și inovatoare pentru case inteligente...

Rămâi conectat!

SMART HOME

20
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CLASSE 300EOS WITH NETATMO CATALOG

Flexibilitate și economii
Casele inteligente nu necesită gateway-uri sau servere web suplimentare: 
poți alege tehnologia pe care o preferi.

MyHOME 
sistem 
cablat de 
automatizare 
a locuinței

Sursă de alimentare SCS

Termostat

Control vocal

Control digital
BUS-SCS

Aparataj 
conectat

Living Now și Livinglight with Netatmo

ZigBee

Smarther 2Priză conectată

Controlul scenariilorControlul sistemului 
de iluminat

O casă 
inteligentă
cu o aplicație 
simplă

HOME + SECURITY
pentru a gestiona 
toate funcțiile de 
videointerfonie 
și de securitate 
din interiorul și din 
exteriorul locuinței. 

HOME + CONTROL
pentru a avea mereu 
la îndemână funcții 
inteligente (lumini, 
prize, storuri, controlul 
temperaturii)... 
în interiorul și în 
exteriorul locuinței.

21
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CLASSE 300EOS WITH NETATMO
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Classe 300EOS with Netatmo
Vedere din față

Vedere din spate

Senzor de prezență pentru                         
activarea automată a afișajului 

Difuzor

Ecran tactil vertical de 5”  
Afișaj LCD color

Control FAVORITE
Poate fi personalizat pentru a activa 
funcțiile rapide utilizate cel mai frecvent, 
de ex. intercom, lumini pe casa scării și 
încuietori suplimentareButon pentru 

vizualizarea camerelor

Controlul activării încuietorii de la 
panoul exterior

Microfon

Activează / dezactivează
comunicarea de tip „mâini 
libere” cu panoul exterior

Notificări LED 
Conexiune Wi-Fi 
Informații despre dispozitiv 
Sonerie oprită

Comenzi pentru asistentul vocal Alexa 
Volum difuzor Alexa + / - 
Activare Alexa
Anularea microfonului Led + Alexa

Conectori plug-in cu cleme cu 
șurub pentru conectare
(BUS-MH) – Sistem de automatizare 
     BUS SCS My Home; 
(5M-1) – sonerie suplimentară;
( ) – buton exterior suplimentar pentru apel

Întrerupător  pentru 
activarea funcției 
de deschidere în siguranță  

Întrerupător pentru 
selectarea funcției  
MASTER / SLAVE

Pini configuratori 

Priză MINI-USB                                                                
pentru actualizare firmware

Micro-întrerupător pentru 
activarea sursei de alimentare 
suplimentare (2-1)

Conector pentru conectarea la 
rețeaua LAN folosind accesoriul 
Ethernet 344844 

Conector plug-in cu cleme 
cu șurub pentru conectare
(2-1) – Sursă de alimentare suplimentară; 
(BUS-AV) – Sistem de videointerfonie
pe 2 fire BUS SCS

Micro-întrerupător 
capăt de linie   
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Caracteristici și funcții

FUNCȚII DISPONIBILE DE LA UNITATEA VIDEO INTERIOARĂ

Activarea încuietorilor electrice

Activarea luminii în casa scării

Activarea panoului exterior/a comutării camerelor

Intercom

Buton de apel suplimentar

Sediu profesional (birou)

Robot videointerfon

Master / Slave

Funcție de deschidere în siguranță

Conectivitate Wi-Fi

Asistent vocal Alexa integrat

Gestionarea notificărilor

Link rapid - Favorite/funcțiile utilizate cel mai frecvent

Control Favorite

6 tonuri de apel disponibile

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Ecran tactil vertical de 5” cu afișaj LCD color

Comunicare de tip “mâini libere”

Finisaj alb

Instalare pe perete folosind suportul furnizat

Disponibil sub formă de kit - 363915

√

√

√

√

√

  FUNCȚII DISPONIBILE ÎN APLICAȚIA HOME + SECURITY

Răspunde unui apel de videointerfonie

Activarea încuietorilor electrice

Activarea panoului exterior/a comutarii camerelor

Activarea luminii în casa scării

Activarea și monitorizarea camerelor inteligente Netatmo

Gestionarea dispozitivelor de securitate Netatmo
(senzor de fum, alarmă antiefracție, contacte magnetice...)

Mesagerie

Apel de la smartphone la unitatea video interioară

Istoricul evenimentelor

√

√

√

√

√

√

√

√

√

344842

Home + Security
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Classe 300EOS with Netatmo
Catalog

Articol CLASSE 300EOS CU UNITATE VIDEO INTERIOARĂ 
NETATMO CONECTATĂ

344842 Unitate video interioară de tip „mâini libere” pe 
2 fire/Wi-Fi cu asistent vocal Amazon Alexa integrat, 
afișaj LCD cu ecran tactil vertical de 5 “ și mesagerie.
Dispune de buton fizic pentru descuierea ușii și taste 
capacitive pentru controlul funcțiilor principale ale 
sistemului de acces: comunicare de tip „mâini libere”, 
activarea panoului exterior/comutarea camerelor și o 
tastă pentru Setări Favorite (poate fi configurată pentru 
a activa acțiunile rapide utilizate cel mai frecvent - de ex. 
Încuietori, controlul luminii în casa scării, intercom).
Sunt prevăzute LED-uri de notificare pentru: Starea conexiunii 
la rețeaua Wi-Fi, informații/notificări și blocarea apelurilor.
Poți interacționa cu ușurință cu asistentul vocal Alexa 
încorporat, fie folosind tastele capacitive dedicate, fie vocal și 
poți, totodată, să activezi mai multe funcții, cum ar fi funcțiile 
de acces, Smart Home, scenarii, memento-uri etc. Cu ajutorul 
ecranului tactil, poți accesa notificări, precum și comenzile 
preferate pentru videointerfonie, securitate și Smart Home 
(dacă este cazul). Posibilitatea comunicării vocale cu modulul 
de portar - dacă este prezent în sistem - după un anumit 
apel. Dispozitivul trebuie configurat prin conectarea fizică a 
configuratorilor sau folosind meniul, care va oferi posibilități 
superioare de personalizare a funcțiilor și textelor asociate.
Datorită conexiunii Wi-Fi, poți asocia unitatea video interioară 
cu aplicația Home + Security (disponibilă pentru Android 
și iOS). Aplicația permite utilizarea principalelor funcții ale 
unității video interioare (primirea apelurilor, descuierea ușii, 
afișarea cronologiei evenimentelor și activarea panoului 
exterior/comutarea camerelor). Prin intermediul aplicației 
Home + Security, poți gestiona și produsele din gama de 
securitate Netatmo (camere exterioare și interioare, senzori 
pentru uși și ferestre, alarmă interioară și detector de fum).
Acest lucru îți permite să creezi rapid și facil un sistem de 
securitate inteligent. De asemenea, dispozitivul permite 
crearea și gestionarea funcțiilor Smart Home, folosind soluția 
SCS BUS cablată sau soluția Zigbee, fără să fie necesară 
adăugarea de gateway-uri dedicate. Instalare pe perete 
folosind suportul furnizat. Posibilitate de conectare Wi-Fi sau 
folosind un cablu ethernet RJ45 cu accesoriul dedicat 344844.

346020344844

Articol SURSĂ DE ALIMENTARE SUPLIMENTARĂ 2 DIN
346020 Sursă de alimentare suplimentară 2 DIN care 

urmează să fie utilizată local, pentru alimentarea 
unității video interioare CLASSE 300EOS.

Articol ACCESORIU ETHERNET
                                                                                                                              

344844 Accesoriu pentru conectarea cablată a unității video 
interioare Classe 300EOS folosind un cablu Ethernet RJ45 
la rețeaua de date a locuinței. Se achiziționează separat.

344842

H + S 
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CLASSE 300EOS WITH NETATMO

KIT

363915

Articol SET LINEA 3000/CLASSE 300EOS WITH NETATMO
363915 Kit de videointerfon de tip „mâini libere” pentru locuințe 

monofamiliale cu unitate video interioară Classe 300EOS, 
conectată, cu sistem de tip „mâini libere” și panou 
exterior LINEA 3000 cu finisaj negru. Unitate video 
interioară conectată la Wi-Fi, pe 2 fire/sistem de 
tip „mâini libere” cu asistent vocal Amazon Alexa 
integrat, afișaj LCD cu ecran tactil vertical de 5” și
mesagerie.
Poți interacționa cu ușurință cu asistentul vocal Alexa 
încorporat, fie folosind tastele capacitive dedicate, fie vocal și 
poți, totodată, să activezi mai multe funcții, cum ar fi funcțiile 
de videointerfonie, Smart Home, scenarii, memento-uri etc.
Datorită conexiunii Wi-Fi, poți conecta unitatea video 
interioară la aplicația Home + Security (disponibilă pentru 
Android și iOS). Aplicația permite utilizarea funcțiilor 
principale ale unității video interioare (primirea apelurilor, 
descuierea ușii, afișarea cronologiei evenimentelor și 
activarea panoului exterior/comutarea camerelor).
Prin intermediul aplicației Home + Security, poți 
gestiona și produsele din gama de securitate Netatmo 
(camere exterioare și interioare, senzori pentru uși și 
ferestre, alarmă interioară și detector de fum). Acest 
lucru îți permite să creezi rapid și facil un sistem de 
securitate inteligent. De asemenea, dispozitivul permite 
crearea și gestionarea funcțiilor Smart Home, folosind 
soluția SCS BUS cablată sau soluția Zigbee, fără să fie 
necesară adăugarea de gateway-uri dedicate.
Panou exterior LINEA 3000 cu capac frontal
din zamac cu finisaj negru, cameră color cu unghi larg 
și cititor de proximitate și cu un set de cartele colorate 
și doua cartele transparente pentru descuierea ușii.
Poate fi instalat pe perete sau încastrat cu accesorii specifice: 
doză (350020) și ramă (343063) - se achiziționează separat.
Poate fi echipat cu apărătoare de ploaie (343053) - 
trebuie să fie achiziționată separat. Panoul exterior 
prezintă un indice de protecție IP54 - indice de 
protecție împotriva impactului mecanic IK10.

Articol   SETUL CONȚINE Cantitate
343093 Post exterior LINEA 3000 1

344842 Unitate video interioară Classe 300EOS 1

346050 Sursă de alimentare 6 DIN SCS 1

346250 Releu pentru descuierea ușii 1

348260 Set de cartele colorate pentru descuierea ușii 1

348261 Set de cartele transparente 
pentru descuierea ușii

1

Panoul exterior  Linea 3000 cu set 
de cartele RFID pentru descuierea 
ușii 

CLASSE 300EOS 
with Netatmo,

H + S 
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Dispozitive de siguranță Netatmo
Catalog

Articol CAMERĂ INTELIGENTĂ DE SUPRAVEGHERE DE EXTERIOR
NOC-PRO Cameră exterioară inteligentă ce face distincția 

între persoane, animale și vehicule.
Construcție monobloc unitară din aluminiu.
Sticlă și plastic ultra rezistente, protecție împotriva razelor 
UV. Senzor video: 4 MP. Rezoluție: Full HD 1080 p.
Codificare: H.264. Detectare la distanță: 
până la 20 m. Câmp vizual: 100 °. 
Zoom digital 8x pentru video. Imagine 
video și audio în timp real.
Spot LED: 12 W, intensitate variabilă. 
Vedere nocturnă în infraroșu: 15 m.
Acces protejat prin criptare la smartphone 
folosind aplicația Home + Security.
Rezistent la intemperii: conceput pentru 
utilizare în exterior (protecție HZO).

Articol CAMERĂ INTELIGENTĂ DE SUPRAVEGHERE 
DE EXTERIOR CU SIRENĂ

NOC-S-PRO Cameră exterioară inteligentă ce face distincția între 
persoane, animale și vehicule. Echipată cu alarmă de 105 db.
Construcție monobloc unitară din aluminiu.
Sticlă și plastic ultra rezistente, protecție 
împotriva razelor UV. Senzor video: 4 MP. 
Rezoluție: Full HD 1080 p.
Codificare: H.264. Detectare la distanță: până la 20 m. 
Câmp vizual: 100 °. zoom digital 8x pentru video. 
Imagine video și audio în timp real.
Spot LED: 12 W, intensitate variabilă. 
Vedere nocturnă în infraroșu: 15 m.
Acces protejat prin criptare la smartphone 
folosind aplicația Home + Security.
Rezistent la intemperii: conceput pentru 
utilizare în exterior (protecție HZO).

Articol CAMERĂ INTELIGENTĂ DE SUPRAVEGHERE DE INTERIOR
NSC-PRO Cameră interioară inteligentă cu recunoaștere facială 

constând dintr-o unitate monobloc din aluminiu.
Senzor video: 4 MP. Vedere panoramică de 
130° pentru o acoperire mai largă.
Video de înaltă calitate cu vizionare Full HD 1080p. 
Protecție garantată pentru zi și noapte cu vedere în 
infraroșu, pentru o vizionare confortabilă chiar și în 
întuneric total. Înregistrare numai în caz de intruziune, 
respectând intimitatea familiei. Acces protejat prin criptare 
la smartphone folosind aplicația Home + Security.
Declarație de conformitate și declarații FCC. 
Compatibilitate open-source. Trebuie conectată 
la o priză electrică cu adaptorul AC furnizat.

Articol SISTEM DE ALARMĂ INTELIGENT

NBU-AS-PRO    Sistem de alarmă inteligent video format din 1 
cameră interioară inteligentă, 1 sirenă interioară 
inteligentă și 3 senzori inteligenți pentru uși și ferestre. 
Produsele pot fi configurate cu ușurință și asociate 
prin intermediul aplicației Home + Security. Sistemul 
video inteligent cu sirenă este activat și dezactivat 
automat, emite sunete preînregistrate pentru a simula 
o prezență în locuință, respectă intimitatea familiei și 
activează un sunet de 110 dB în caz de intruziune.

Articol SENZORI INTELIGENȚI PENTRU UȘĂ ȘI FEREASTRĂ
DTG-PRO Senzori inteligenți pentru uși și ferestre, ideali pentru 

siguranță. Senzori cu construcție monobloc impermeabilă, 
pentru detectarea vibrațiilor/mișcării și stare deschis/închis.
Sunt alimentați cu 2 baterii de tip AAA incluse în 
pachet. Funcționează doar cu camera interioară 
inteligentă (vândută separat): conexiune radio între 
senzori și cameră. Declarație de conformitate și FCC. 
Compatibilitate open-source. Pot fi controlați și 
gestionați de la distanță cu aplicația Home + Security.

NOC - PRO NSC - PRO NBU - AS - PRO DTG - PRO

APLICAȚIA HOME + SECURITY 

NOC -S- PRO
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Articol SONERIE INTELIGENTĂ 
NDB-PRO Sonerie inteligentă pentru instalare exterioară. Îți 

permite să primești apeluri video pe smartphone atunci 
când cineva sună la ușă. Echipată cu cameră:
2 megapixeli, zoom digital 5x. Funcția HDR de adaptare 
automată la condițiile de iluminare. Vedere nocturnă în 
infraroșu chiar și în condiții de întuneric total. Video: Full 
HD 1080 p, format portret 9:16. Câmp vizual: diagonală 
de 140°. Sunet: difuzor și microfon de calitate superioară. 
Vedere nocturnă: LED infraroșu Temperatura de operare:
-10° la 40° C. Rezistență la intemperii: Protecție HZO și 
certificare IP44. Sursă de alimentare: 8-24 Vc.a. și 230 
Vc.a.; minim 8 VA. Stocare locală pe cardul de memorie 
microSD și stocare opțională pe Dropbox sau server FTP
Card MicroSD de până la 32 GB (clasa 10). Protecția datelor cu 
conexiune criptată pentru cel mai înalt nivel de confidențialitate. 
Cerințe: acces la internet de mare viteză. Viteza minimă 
necesară pentru încărcare și descărcare este de 25 KB/s. 
Hotspoturile nu sunt acceptate. Specificații wireless: Wi-Fi 
802.11 b/g/n (2.4 GHz), Open/WEP/WPA/WPA2-personal.
Funcționare prin aplicația Home + Security (este necesar 
un sistem de operare minim iOS 10 - este necesar un 
sistem de operare minim Android 5.0). Compatibil cu 
Apple HomeKit, Google Assistant și Amazon Alexa

Articol DETECTOR INTELIGENT DE MONOXID DE CARBON
NCO-PRO Alarma/detector inteligent de monoxid de carbon pentru 

instalare pe perete. Permite monitorizarea aparatelor de 
ardere a combustibilului (centrală termică, șemineu, sobă pe 
lemne, aragaz, etc.) prin măsurarea în timp real a nivelului 
de monoxid de carbon, care este un gaz invizibil, inodor
și potențial fatal. Atunci când detectează prezența 
monoxidului de carbon, își activează sirena de 85 de 
decibeli și te avertizează imediat pe smartphone.
Este echipat cu o baterie cu autonomie de 10 
ani - durata de viață maximă pentru toate 
detectoarele de monoxid de carbon.
Funcția de autotestare verifică dacă detectorul inteligent 
de monoxid de carbon funcționează corect.
Dacă detectează o problemă, îți trimite o 
notificare pe smartphone. Fiabilitate garantată 
de certificările CE (EN 50291) și NF. 
Dispozitiv autonom, nu necesită hub. 
Compatibil cu Apple HomeKit.
Operare prin intermediul aplicației Home + 
Security. Cerințe: Este necesară o conexiune 
la internet wireless de mare viteză.
Hotspoturile publice nu sunt acceptate. Detectorul 
inteligent de monoxid de carbon va detecta monoxidul 
de carbon și va declanșa alarma chiar dacă Wi-Fi-ul 
nu este configurat. Cu toate acestea, vei avea nevoie 
de Wi-Fi pentru a primi alerte de smartphone.
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Open/WEP/WPA/ 
WPA2-Personal, Bluetooth Low Energy (BLE).

Articol DETECTOR INTELIGENT DE FUM
NSA-PRO-EU Detector inteligent de fum cu sirenă de 85 dB, senzor fotoelectric 

de înaltă performanță, acoperire medie de 50 m². Atunci 
când detectează prezența fumului, își activează sirena de 
85 de decibeli și te avertizează imediat pe smartphone.
Este echipat cu o baterie cu autonomie de 10 ani - durata 
de viață maximă pentru toate detectoarele de fum. Funcția 
de autotestare verifică dacă detectorul inteligent de fum 
funcționează corect. Dacă detectează o problemă, îți trimite o 
notificare pe smartphone. Fiabilitate garantată de certificările 
CE (EN 14604) și NF. Dispozitiv autonom, nu este necesar 
hub. Compatibil cu Apple HomeKit. Operare prin intermediul 
aplicației Home + Security. Cerințe: Este necesară o conexiune 
la internet wireless de mare viteză. Hotspoturile publice nu 
sunt acceptate. Detectorul inteligent de fum va detecta fumul 
și va declanșa alarma chiar dacă Wi-Fi-ul nu este configurat. 
Cu toate acestea, vei avea nevoie de Wi-Fi pentru a primi 
alerte de smartphone. Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Open/
WEP/WPA/ WPA2-Personal, Bluetooth Low Energy (BLE).

Articol SIRENĂ INTELIGENTĂ DE INTERIOR
NIS-01-PRO Sirenă inteligentă interioară cu un nivel sonor de 110 

dB, sunete preînregistrate și senzor de vibrații pentru 
detectarea manipulării. Alimentare cu baterie sau cu 
un cablu (nu este inclus) folosind portul micro USB.
Funcționează numai cu camera inteligentă interioară 
și trebuie instalată în aceeași cameră: Conexiune 
wireless Bluetooth Low Energy (BLE) cu camera 
inteligentă interioară. Declarație de conformitate și 
declarații FCC. Compatibilitate open-source. Utilizare 
prin intermediul aplicației Home + Security.

NDB - PRO NSA - PRO - EU NIS - 01 - PRO NCO - PRO
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Classe 300EOS with Netatmo
Mențiuni legale

Pentru a utiliza serviciul de transmitere a apelurilor de videointerfonie pe un smartphone, clientul trebuie să achiziționeze echipamentul tehnic care 
permite accesul la internet, pe baza unui acord încheiat în mod direct între client și un furnizor de servicii de internet. BTicino și Legrand România nu au 
nicio responsabilitate în acest sens. Clientul trebuie să instaleze aplicația Home + Security pe telefonul său smartphone, astfel încât să poată utiliza unele 
servicii pe care BTicino și Legrand România le furnizează în plus față de funcțiile de bază normale ale unității video interioare Classe 300EOS. Serviciile 
oferite prin intermediul aplicației necesită posibilitatea de a interacționa cu Classe 300EOS de la distanță și prin internet. 

În aceste cazuri, integrarea și buna funcționare între unitatea video interioară și aplicație 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 dintre aceste 3 elemente nu respectă specificațiile necesare pentru funcționarea produsului, BTicino și Legrand România nu își asumă nicio 
răspundere pentru eventualele defecțiuni. Produsul acceptă un sistem de streaming VoIP. Prin urmare, trebuie să te asiguri că respectivul contract pentru 
smartphone - rețeaua de date - nu blochează streamingul. De asemenea, dorim să te informăm că serviciul oferit de BTicino și Legrand România - utilizare 
la distanță prin aplicație - implică utilizarea datelor. Costul legat de utilizarea datelor depinde de tipul de contract pe care clientul l-a semnat cu FSI-ul său 
(furnizorul de servicii de internet) și revine exclusiv clientului.

UNITATE VIDEO INTERIOARĂ CONECTATĂ CLASSE 300EOS
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Date referitoare la dimensiuni
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The Evolution Of Smart
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