CLASSE 300X13E WI-FI

VIDEOINTERFONUL
CONECTAT
Mereu în legătură
cu casa ta

Noua unitate video interioară
CLASSE 300X13E îţi permite
să transformi orice locuinţă
într-o locuinţă conectată, care
poate fi ușor controlată din
interior și de la distanță
folosind un smartphone.

IoT este programul Legrand dedicat dispozitivelor conectate (IoT - Internet
of Things) care include toate produsele sau sistemele care, datorită faptului
că pot fi conectate la Cloud, oferă valoare adaugată în ceea ce priveşte
funcţionalitatea, informaţiile gestionate, interacţiunea cu mediul şi modul de
utilizare.
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Modern, conectat, simplu
Ce poți face cu CLASSE 300X13E?
Avantaje
Aplicația Door Entry - concepută pentru utilizatorul final
Conectare și configurare rapidă
Perfect pentru a înlocui vechea unitate interioară cu 2 fire
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CLASSE 300 - O alegere cu stil
O abordare simplă a gesturilor de zi cu zi
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Imaginile afișate pe ecran sunt exclusiv cu titlu de exemplu şi au rol promoțional.

CLASSE 300X13E

MODERN
CONECTAT
SIMPLU
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Facilitățile tehnologiei pe 2 fire de la BTicino,
acum cu avantajul conectării
pentru funcţii suplimentare avansate.*
CLASSE 300X13E este noul
videointerfon conectat care combină
modernitatea cu inovația mulțumită
comunicării între smartphone și
unitatea video internă.
Tehnologia integrată Wi-Fi permite
conectarea** cu smartphone-ul tău
și, datoriță aplicației dedicate,
poți gestiona uşor apelurile
videointerfonului într-un mod
inovator.

Dispunând de un ecran tactil de 7“
și un design unic, este ideal pentru
toți clienții care apreciază tehnologia
și inovația.

Mereu în legătură
cu casa ta.
Posibilitatea de a controla
diferite funcții folosind
smartphone-ul se adaugă la
simplitatea instalării oferite
de videointerfonul CLASSE
300X13E.
Atât în interiorul, cât și
în exteriorul casei tale,
vei putea să gestionezi
apelurile, să deschizi poarta,
să activezi camera video sau
să controlezi iluminatul din
grădină...
Totul cu o simplă atingere.

* Poate necesita echipamente adiţionale
** Pentru conectare ai nevoie de o rețea de acces la internet cu Wi-Fi. Consultă secțiunea MENŢIUNI LEGALE la pagina 27.
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CE POŢI
FACE CU
CLASSE 300
X13E?
Răspunde la apel
de oriunde în lume

Deschide poarta atunci
când nu ai la tine telecomanda

Udă grădina

(activezi sistemul
de irigaţii)

Sună direct
acasă

Poți să controlezi o
varietate de funcții*
folosind aplicaţia
gratuită pentru
smartphone** Android
şi iOS.

Aprinde luminile
exterioare

Răspunde confortabil
de pe canapea

* Pentru funcţii avansate poate necesita echipamente adiţionale
** Curând și pentru tabletă – verifică disponibilitatea în magazinele digitale
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Vezi ce se întâmplă
acasă

RĂSPUNDE
CONFORTABIL DE PE
CANAPEA

RĂSPUNDE
LA APEL DE ORIUNDE
DIN LUME

Libertate absolută de mișcare
în casă. Poți răspunde
apelurilor videointerfonului
din orice cameră a locuinţei.

Când ești plecat în vacanță,
sau la birou, poți răspunde
apelurilor videointerfonului de oriunde.

Bună Ana, intră,
deschid ușa imediat!

"Lăsaţi pachetul
la vecinul meu,
mulțumesc!"

CATALOG
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CE POŢI FACE
CU CLASSE 300X13E?

SUNĂ ACASĂ
DIRECT
Mereu în legătura
cu oricine se află acasă.
Telefonul de tip smartphone este un
terminal de comunicare
cu unitatea video interioară.

DESCHIDE POARTA
ATUNCI CÂND NU AI
LA TINE TELECOMANDA
Te întorci acasă cu mașina și
nu găsești telecomanda pentru poartă?
Nicio problemă, poţi deschide poarta
cu ajutorul smartphone-ului.

Buna Ana, poţi să verifici
dacă portofelul meu este
în sufragerie?

NOTĂ toate încuietorile conectate la sistemul de
videointerfonie cu 2 fire pot fi controlate cu ajutorul unui
smartphone.
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VEZI CE SE ÎNTÂMPLĂ
ACASĂ

APRINDE LUMINILE
EXTERIOARE SAU
UDĂ GRĂDINA

Mai multă securitate pentru casa ta.
Utilizând telefonul de tip smartphone poţi
activa camerele video exterioare şi
interioare conectate la sistemul de
videointerfonie.

Chiar și atunci când ești plecat, poți
activa ușor și confortabil sistemul
de irigare a grădinii sau aprinde
luminile direct de pe smartphone.

... până și grădina
este udată!

NOTĂ: toate camerele video conectate la sistemul de
videointerfonie pe 2 fire pot fi controlate cu ajutorul unui
smartphone.

NOTE: actuatoarele temporizate conectate la sistemul de
videointerfonie pe 2 fire pot fi controlate cu ajutorul unui
smartphone.
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Instalare standard pe
2 fire
Datorită conectivității integrate
Wi-Fi, Classe 300X13E
nu necesită lucrări de zidărie
suplimentare și respectă aceleași
reguli de instalare ca și o unitate
video interioară standard pe 2 fire.

AVANTAJE

CLASSE 300X13E
NU MODIFICĂ
REGULILE DE INSTALARE
10

Uită de instalări complicate și configurări de rețele
Ethernet și alege simplitatea conexiunii pe 2 fire. Totul
va rămâne la fel datorită tehnologiei Wi-Fi integrate în
unitatea video interioară.

Configurare simplă și intuitivă
Configurarea unităţii nu necesită
abilități IT. Trebuie doar să
configurezi parametrii clasici pentru
sistemele pe 2 fire (adresele SCS
pentru panoul exterior și unitatea
interioară etc.). Beneficiarul
gestionează toate configurațiile

rețelei Wi-Fi și ale aplicației în mod
independent și intuitiv.
Dacă este necesar, acesta poate apela
direct serviciul post-vânzare Legrand
apăsând pe butonul Ajutor integrat
în aplicaţie.
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DOOR ENTRY este aplicația care îți
permite să utilizezi telefonul de tip
smartphone pentru a gestiona apelurile
videointerfonului local și de la distanță
sau, cu o simplă atingere, să deschizi
poarta, să activezi camerele video
și să aprinzi luminile de grădină cu
temporizator.
Pentru configurarea aplicației sunt
necesari numai câțiva pași și, datorită
Cloud-ului BTicino, conexiunea la
distanță este complet automatizată
și gestionată cu un nivel maxim de
securitate.

APLICAȚIA

DOOR ENTRY

Scanează codul QR cu
smartphone-ul și descarcă
aplicația Android.
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Scanează codul QR
cu smartphone-ul și
descarcă aplicația iOS.

PROIECTATĂ
PENTRU
UTILIZATORUL
FINAL

Interfață utilizator proiectată pornind de
la cele mai utilizate funcții.
Setările aplicației

Intrare

Intrare

Cameră video
Apasa pentru activare

POARTĂ

Gestionare
apeluri

POARTĂ

Yală

Gestionare
încuietori

POARTĂ SECUNDARĂ

SUNĂ ACASĂ

Pagină principală

Selectează camera
şi apasă pentru a o activa
Intrare

Sună acasă direct

POARTĂ

Este la fel de uşor să
răspunzi la interfon ca
şi la un apel normal

Apel

Pagină Apel recepţionat

Pentru a deschide ușa,
glisează cheia spre dreapta
- astfel vei evita deschiderea
accidentală a ușii

POARTĂ
Yală

POARTĂ
POARTĂ SECUNDARĂ
apasă pentru activare

POARTĂ

Apel

Glisați pentru a deschide

CATALOG
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CONECTARE
ȘI CONFIGURARE
RAPIDĂ
După instalarea
aplicației, cu
ajutorul unei
proceduri ghidate,
poţi asocia
smartphone-ul
cu dispozitivul
CLASSE 300X13E
în 3 pași simpli.
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1

Odată ce conexiunea Wi-Fi
este activată, selectează
rețeaua la care dorești să te
conectezi.

3
2

Odată ce tasta de configurare
este apăsată, aplicația va căuta
dispozitivul Classe 300X13E și se va
conecta automat, configurându-se
automat.

Introdu parola
reţelei Wi-Fi

LOCAL

Conexiunea la cloud-ul dedicat garantează
configurarea automată a reţelei domestice
(NU trebuie să configurezi routerul).
Unitatea video interioară transferă configuraţia
sistemului de videointerfonie pe 2 fire (camere,
încuietori, activări etc.) către aplicație și se
actualizează automat după fiecare modificare.

LA DISTANŢĂ

3G/4G

Pe unitatea video interioară poți afișa mereu
dispozitivele mobile asociate acestuia și poţi decide
pe care să le deconectezi şi pe care să le anulezi
în orice moment.
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PERFECT
PENTRU A ÎNLOCUI

VECHEA UNITATE
INTERIOARĂ PE 2 FIRE
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Classe 300X13E este
cea mai bună soluție
disponibilă pentru
actualizarea unităţii
interioare.
Pentru case sau
locuinţe monofamiliale

Pentru sistemele existente pe 2 fire
poţi actualiza sau înlocui vechea
unitate video interioară (*) cu
CLASSE 300X13E.
Datorită conectivității Wi-Fi, nu ai
nevoie niciun cablu suplimentar.

Blocuri de apartamente
sau locuinţe multifamiliale

CLASSE 300X13E
unitate video
interioară

Sursă
suplimentară
de alimentare

CLASSE 300X13E
unitate video
interioară
Coloană de
distribuţie pe
2 fire pentru
apartamente de
bloc

Panou exterior cu
buton de apel

Panou exterior cu
buton de apel

1 2

2
1 2
2

2
2

Nod A/V + sursă de alimentare

Adaptor
video

Sursă de
alimentare
2

2

2

Pentru sistemele multi-familiale (blocuri
de apartamente) ai nevoie de o sursă de
alimentare suplimentară pentru unitatea
video interioară CLASSE 300X13E.

Este, de asemenea, potrivit
pentru actualizarea întregului sistem.
CLASSE 300X13E are la bază tehnologia pe 2 fire. Spre deosebire de soluții
bazate pe sisteme Ethernet/IP, tehnologia pe 2 fire este cea mai bună soluție
pentru renovări deoarece se pot utiliza firele deja existente.

(*) Numai apelul audio va fi transferat
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CLASSE 300

O ALEGERE CU STIL
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Imaginile afișate pe ecran sunt exclusiv cu titlu de exemplu şi au rol promoțional.

Design elegant
și tehnologie
modernă
CLASSE 300 este o gamă de unități
video interioare cu funcţie tip "mâini
libere" cu ecran cu ecran TACTIL de 7"
completat de finisajul lucios
cu efect de sticlă.

Profilul curbat și metalizat cu colțuri
rotunjite ajută la anularea percepţiei
grosimii, oferind un EFECT STILISTIC
UNIC.
Funcțiile principale pot fi activate
prin intermediul butoanelor TACTILE
plasate într-o zonă ușor de identificat,
prevăzute cu GHID TACTIL pentru o
recunoaștere
mai ușoară.

CLASSE 300 a fost premiat cu această distincție internațională de prestigiu care
confirmă capacitatea BTicino de a combina tehnologia cu designul.
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CLASSE 300
O ALEGERE CU STIL

CLASSE 300X13E combină stilul
unic și inovator cu tehnologia
avansată, care permite o libertate
absolută datorită conexiunii Wi-Fi.
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CLASSE 300 este disponibil
în două finisaje, de culoare
deschisă şi culoare închisă.
Poate fi montat pe birou şi
perete.

Finisaj de culoare deschisă

Finisaj de culoare închisă

Montare pe masă cu cadru de susținere auxiliar 344632

CATALOG
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Butoanele TACTILE, care
controlează funcțiile principale
ale videointerfonului, sunt prevăzute
cu ghiduri tactile pentru o
recunoaștere mai ușoară.

O ABORDARE
SIMPLĂ
A GESTURILOR
DE ZI CU ZI
Deschiderea
ușii

22

Activarea
camerei

Setări favorite care
pot fi configurate

Comunicare tip
"mâini libere"

Acces intuitiv la toate funcțiile
Permite accesul
vizitatorilor doriți

Răspunde

la apelurile vizitatorilor
Poți ajusta setările ecranului
şi selecta diverse imagini de fundal
şi tonuri de apel

Poţi vedea ce se întâmplă afară:

puteți vedea imaginile provenite de la camera de pe
panoul exterior cu buton de apel sau de la camerele
video conectate la sistem.

Utilizează CLASSE 300 pentru a comunica
cu celelalte camere în locuinţa ta sau cu alte
locuinţe
Poți decide dacă CLASSE 300

poate deschide automat ușa

A

atunci când primești un apel (poți activa sau
dezactiva funcția oricând dorești)

Dacă ai nevoie de liniște poți

să dezactivezi CLASSE 300 și să îl reactivezi

oricând dorești.

Poți activa și alte funcții care sunt

conectate la sistem, cum ar fi aprinderea luminii
din casa scărilor sau activarea încuietorilor altor
porți

Lasă un mesaj
cu funcția NOTĂ

Activează robotul videointerfonului
(numai pentru CLASSE 300X13E - CLASSE 300V13M),
pentru a înregistra un clip cu persoana care te
caută. Când ești plecat, poți înregistra un mesaj
pentru persoanele care te caută.

CATALOG
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CLASSE 300
Caracteristici și funcții

Classe 300X13E

344642

VIDEO COLOR

Classe 300X13E

344643

Classe 300V13E

Classe 300V13E

344612

344613

344622

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

de culoare

de culoare

de culoare

de culoare

de culoare

deschisă

închisă

deschisă

închisă

deschisă

perete/birou

perete/birou

perete/birou

perete/birou

perete/birou

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

INTERCOM (2)

•

•

•

•

•

FUNCȚIE MEMORIE

•

•

FUNCȚIE NOTĂ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ECRAN TACTIL DE 7"
FUNCŢIE DE TIP "MÂINI
LIBERE"
BUCLĂ INDUCTIVĂ (1)
FINISAJ
MONTARE
SISTEM DE DESCHIDERE A
UŞII
CONTROLUL LUMINII DIN
CASA SCĂRII
PANOU EXTERIOR /
ACTIVARE DERULARE

FUNCȚIE SEDIU
PROFESIONAL (BIROU)
CONEXIUNE WI-FI
DISPONIBIL SUB FORMĂ DE
KIT

•

•

1) Pentru utilizarea de către persoanele cu aparate auditive cu selector T
2) Apel audio, max. 3 minute, între unitățile interioare ale aceluiași apartament/apartamente diferite
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Classe 300V13M

•

Vedere frontală
Ecran LCD tactil de 7 "

Notificări LED

Microfon

Conexiune Wi-Fi

Robot videointerfon

Prezența mesajelor
de tip NOTĂ

Dezactivarea
soneriei

Ghid tactil

Butoane tactile

Activare
încuietoare uşă

Vedere din spate

Legăturile rapide

pot fi personalizate pentru
a activa funcțiile rapide
utilizate cel mai frecvent (de
ex.: intercom, lumini casa
scării, activări suplimentare).

Activarea
panoului
exterior

Mufă pentru
configurator

Comunicare tip
"mâini libere"

Terminaţie linie
Comutator ON/OFF

Mufă MINI-USB
pentru actualizarea
firmware-ului

Conectori cu cleme cu şurub
pentru conexiuni

Difuzor

CATALOG
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CLASSE 300
CATALOG

344642

344632

Articol
344642

344643
Articol
344632
336803
Articol
346020
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344612

344643

336803

344622

346020

UNITATE VIDEO INTERIOARĂ CLASSE 300X13E CU FUNCŢIE DE TIP
"MÂINI LIBERE"
Unitate video interioară cu 2 fire/Wi-Fi, cu buclă inductivă,
ecran LCD tactil de 7" și robot videointerfon cu memorie
pentru apeluri video/audio - finisaj de culoare deschisă.
Este prevăzut cu taste capacitive pentru controlul funcțiilor principale
ale videointerfonului: deschiderea ușii, activarea funcţiei de tip
"mâini libere", activarea panoului exterior/derularea camerei și o
tastă pentru Setări Favorite (poate fi configurată pentru a activa
acțiunile rapide utilizate cel mai frecvent - de exemplu: interfon,
aprindere/stingere lumină în casa scării, activări suplimentare).
Ghid tactil pentru acces facil la tastele de închidere a
uşii şi de activare a funcţiei "mâini libere". LED-urile
sunt utilizate pentru: excluderea apelurilor, notificarea
mesajelor pe modulul portar și pentru funcţia "Notă".
Acces la reglaje și funcții prin intermediul ecranului tactil.
Funcția NOTĂ - pentru scrierea cu ajutorul tastaturii sau
pentru înregistrarea vocală a mesajelor și/sau notificărilor
pentru ceilalți rezidenți ai apartamentului (de exemplu:
chemare instalator, mers la cumpărături etc.).
Posibilitatea de comunicare vocală cu modulul portar dacă este prezent în sistem - după un anumit apel.
Dispozitivul trebuie configurat prin conectarea fizică a
configuratorilor sau prin utilizarea meniului, care vă oferă mai multe
posibilități de personalizare a funcțiilor și a textelor asociate.
De asemenea, datorită conexiunii Wi-Fi, puteți asocia unitatea dvs. video
interioară cu aplicația Door Entry (disponibilă pentru Android și iOS).
Puteți gestiona funcțiile principale ale unității video interioare
(primirea apelurilor, deschiderea ușii, activarea panoului
exterior/derularea, precum și activările suplimentare).
Similar cu 344642, dar cu finisaj de culoare închisă.
ACCESORIU PENTRU SUPORT CABLU ŞI DE BIROU
Suport accesorii pentru montarea pe birou a gamei
de unități video interioare Classe 300.
Cablu cu conector, cu 8 căi pentru conexiune la montarea pe birou
SURSĂ ALIMENTARE SUPLIMENTARĂ 2 DIN
Sursă alimentare suplimentară 2 DIN pentru a fi utilizată
pentru alimentarea locală a unităților video interioare
Classe 300X13E în cadrul sistemelor multi-familiale.

344613

Articol
344612

344613
Articol
344622

UNITATE VIDEO INTERIOARĂ CLASSE 300V13E CU FUNCŢIE DE TIP
"MÂINI LIBERE"
Unitate video interioară cu 2 fire/funcţie de tip "mâini libere", cu
buclă inductivă şi ecran LCD tactil de 7" - finisaj de culoare deschisă.
Este prevăzut cu taste capacitive pentru controlul funcțiilor principale
ale videointerfonului: deschiderea ușii, activarea funcţiei de tip
"mâini libere", activarea panoului exterior/derularea camerei și o
tastă pentru Setări Favorite (poate fi configurată pentru a activa
acțiunile rapide utilizate cel mai frecvent - de exemplu: interfon,
aprindere/stingere lumină în casa scării, activări suplimentare).
Ghid tactil pentru acces facil la tastele de închidere a uşii şi
de activare a funcţiei "mâini libere". LED-urile sunt utilizate
pentru: excluderea apelurilor, notificarea mesajelor pe modulul
portar și pentru funcţia "Notă". Acces la reglaje și funcții prin
intermediul ecranului tactil. Funcția NOTĂ - pentru scrierea cu
ajutorul tastaturii sau pentru înregistrarea vocală a mesajelor și/
sau notificărilor pentru ceilalți rezidenți ai apartamentului (de
exemplu: chemare instalator, mers la cumpărături etc.).
Posibilitatea de comunicare vocală cu modulul portar dacă este prezent în sistem - după un anumit apel.
Dispozitivul trebuie configurat prin conectarea fizică a
configuratorilor sau prin utilizarea meniului, care vă oferă mai multe
posibilități de personalizare a funcțiilor și a textelor asociate.
Similar cu 344612, dar cu finisaj de culoare închisă.
UNITATE VIDEO INTERIOARĂ CLASSE 300V13M CU FUNCŢIE DE
TIP "MÂINI LIBERE"
Unitate video interioară cu 2 fire/funcţie de tip "mâini libere", cu
buclă inductivă, ecran LCD tactil de 7" și robot videointerfon cu
memorie pentru apeluri video/audio - finisaj de culoare deschisă. Este
prevăzut cu taste capacitive pentru controlul funcțiilor principale ale
videointerfonului: deschiderea ușii, activarea funcţiei de tip "mâini
libere", activarea panoului exterior/derularea camerei și o tastă
pentru Setări Favorite (poate fi configurată pentru a activa acțiunile
rapide utilizate cel mai frecvent - de exemplu: interfon, aprindere/
stingere lumină în casa scării, activări suplimentare). Ghid tactil
pentru acces facil la tastele de închidere a uşii şi de activare a funcţiei
"mâini libere". LED-urile sunt utilizate pentru: excluderea apelurilor,
notificarea mesajelor pe modulul portar și pentru funcţia "Notă". Acces
la reglaje și funcții prin intermediul ecranului tactil. Funcția NOTĂ pentru scrierea cu ajutorul tastaturii sau pentru înregistrarea vocală a
mesajelor și/sau notificărilor pentru ceilalți rezidenți ai apartamentului
(de exemplu: chemare instalator, mers la cumpărături etc.).
Posibilitatea de comunicare vocală cu modulul portar dacă este prezent în sistem - după un anumit apel.
Dispozitivul trebuie configurat prin conectarea fizică a
configuratorilor sau prin utilizarea meniului, care vă oferă mai multe
posibilități de personalizare a funcțiilor și a textelor asociate.

CLASSE 300
Date dimensionale

DATE DIMENSIONALE
147

22

162

96

194

344632

344612 – 344613 – 344642 – 344643 – 344622
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Dimensiune în mm

CLASSE 300
De asemenea, disponibil şi sub formă de kit
363911
Kit cu funcţie de "mâini libere", cu memorie şi redirecționare
a apelurilor către smartphone, cameră cu unghi larg și
cartelă pentru deschiderea ușii.
Poate include uşor până la 2 apeluri prin achiziţionarea unei
unităţi interioare suplimentare - panoul cu buton de apel
este deja configurat pentru 1 sau 2 apeluri.

363611
Kit cu funcţie de "mâini libere", cameră cu unghi larg și
cartelă pentru deschiderea uşii. Poate include uşor până
la 2 apeluri prin achiziţionarea unei unităţi interioare
suplimentare - panoul cu buton de apel este deja configurat
pentru 1 sau 2 apeluri.
363911
363611

CLASSE 300X13E
Menţiuni 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 nici un rol aici. Clientul
trebuie să instaleze aplicația Door Entry pe telefonul său smartphone 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 300X13E. Serviciile oferite prin intermediul aplicației necesită
posibilitatea de a interacționa cu Classe 300X13E de la distanță și prin Internet.
În aceste cazuri, integrarea și buna funcționare între Classe 300X13E 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 defecțiuni. 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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