
Un sistem complet
pentru siguranța ta  



     
• Instalare ușoară pe 2 fire
• Rezistență la intemperii (IP54)
• Apărătoare de ploaie
• Cameră cu unghi de 95°
• Fundal iluminat pentru nume,  

personalizabil pentru 1 sau 2 familii
• Conexiune la camera de supraveghere video

Afișaj color de 10” sau 7”
Ecran tactil

Alege și combină
unitățile de interior

Unitate interioară tip mâini libere
• Finisaj argintiu
• Ecran tactil
• Screensaver “Ceas”
• Melodie MP3 și ramă foto digitală  

(slot pentru card SD)
• Captarea feței vizitatorului și robot telefonic
• Comandă iluminat

Afișaj color de 7”
Oglindă

Unitate 
interioară tip 
mâini libere
• Finisaj oglindă

Fundal iluminat  
pentru nume.

Afișaj
color de 4,3” 

Unitate 
interioară tip 
mâini libere
• Finisaj alb

• Finisaj alb
• Impermeabilitate (IP66)
• Vizibilitate pe timp de noapte
• Adecvată pentru utilizare în interior și în exterior
• Transformator, cablu de alimentare și cablu audio incluse

INSTALEAZĂ 1 KIT VIDEO
                 Adaugă și combină 2 unități interioare:
intercom și control acces de pe fiecare etaj.

Cameră de supraveghere video

CABLES
INCLUDED

Protecție suplimentară

Caracteristici comune
ale tuturor unităților interioare
• Instalare ușoară pe 2 fire
• Extensibilitate (poți adăuga până la 

2 unități de interior; toate unitățile video 
sunt interschimbabile și compatibile 
între ele)

• Deschidere dublă (poartă și ușă)
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+ +
INSTALEAZĂ 1 KIT VIDEO ȘI
1 PANOU EXTERIOR SUPLIMENTAR
                 Adaugă și combină 2 unități interioare:
intercom și control acces de pe fiecare etaj.

INSTALEAZĂ 1 KIT VIDEO ȘI O UNITATE  
SUPLIMENTARĂ DE INTERIOR
                 Adaugă și combină 2 unități interioare:  
intercom și control acces de pe fiecare etaj.

10” 7”

Conectează camera  
de supraveghere  

video

Apasă butonul  al unității interioare
pentru a vizualiza imaginile 

surprinse de panoul exterior 
sau de camera video suplimentară.

Gestionezi o singură intrare?    Locuiești într-o casă bifamilială?Trebuie să controlezi două intrări?Interfonie și 
supraveghere video
pentru securitate
totală

Controlează-ți locuința de la fiecare etaj

Transformă-ți
fosta sonerie
într-un sistem 
complet de
video interfonie.

FAMILIA 1 FAMILIA 2

CABLURI 
INCLUSE

FAMILIE FAMILIE



Casă pentru două familii
cu 1 intrare

Extensibilitate maximă
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Casă 
cu 2 intrări

Cleme de conectare detașabile 
pe panoul exterior și unitățile de interior

1 2 3

Casă
cu 1 intrare



Alege-ți kitul...
... și extinde-l

Descriere  

PANOU EXTERIOR ROBUST                                              

Rezistent la intemperii IP54 IP54       IP54 IP54 IP54 IP66

Kit de montaj și șuruburi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Închidere poartă (G+/G-): 12/24V AC/DC, 1A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Închidere ușă (L+/L-): 18V, 4A impuls, 250 mA menținere ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

UNITATE DE INTERIOR

Afișaj color de 10” ✔

Afișaj color de 7” ✔ ✔

Afișaj color de 4,3” ✔

Ecran tactil ✔ ✔

Modul tip mâini libere ✔ ✔ ✔ ✔

Deschidere dublă (poartă și ușă) ✔ ✔ ✔ ✔

Volum ajustabil ✔ ✔ ✔ ✔

Comandă iluminat ✔ ✔ ✔

Screensaver “Ceas” ✔ ✔

Melodie MP3 și ramă de fotografie digitală
(Slot pentru card SD) ✔ ✔

Captarea feței vizitatorului și robot telefonic ✔ ✔

Instalarea a până la 3 unități de interior ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Funcție intercom audio ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

COD PRODUS/FINISAJ KIT 369330/Argintiu 369320/Argintiu 369220/Oglindă 369110/Alb 369339/Argintiu 369400/Alb

COD PRODUS/FINISAJ UNITĂȚI SUPLIMENTARE
Extinde sistemul prin adăugarea a până la 2 unități de interior.

369335/Argintiu 369325/Argintiu 369225/Oglindă 369115/Alb



Vino în showroom-ul Legrand din 
București pentru a testa soluțiile 

noastre de interfonie.
Strada Ghețarilor, Nr. 15, Sector 1

www.legrand.ro


