
Moderní a uživatelsky 
příjemné ovládání: 

■ jednoduše dostupné 
základní funkce

■ 7” dotyková obrazovka

Pro nástěnnou i stolní montáž

 Classe 300
standard
 V13e a V13M
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Classe 300 video telefony

Classe 300 – standard
Hands-free video telefon s barevnou 7“ obrazovkou.
Možnosti:
– sepnutí el. zámku nebo přídavné zátěže (garážová vrata, osvětlení...)
– přídavné vyzváněcí tlačítko – přímé připojení
– přehledová funkce (přepínání mezi kamerami)
– napájení z komunikační sběrnice (svorka BUS) nebo lokální (svorka 1 a 2)
– interkom  – adresný pro 50 účastníků
 – generální volání na všechny telefony v instalaci
 – volání na všechny telefony se stejnou adreso
 – volání na telefony s adresou N=1
–  funkce profesionální studio (zámek se otevře automaticky ihned po zazvonění z panelu 

– vhodné např. pro lékaře s ordinací v rodinném domě)
– přídavný zvonek (obj. č. 336910)
– volba vyzváněcích melodií a hlasitosti
– konfigurace pomocí konfigurátorů nebo dotykové obrazovky 

Obj. č.  Popis

344612 Classe 300 Standard – bílá

344613  Classe 300 Standard – hliník

Classe 300 – MeMory
Možnosti:
–  umožňuje v nepřítomnosti zaznamenat příchozí návštěvu (video), nebo nahrát vzkaz pro 

návštěvníky
– sepnutí el. zámku nebo přídavné zátěže (garážová vrata, osvětlení...)
– přídavné vyzváněcí tlačítko – přímé připojení
– přehledová funkce (přepínání mezi kamerami)
– napájení z komunikační sběrnice (svorka BUS) nebo lokální (svorka 1 a 2)
– interkom  – adresný pro 50 účastníků
 – generální volání na všechny telefony v instalaci
 – volání na všechny telefony se stejnou adreso
 – volání na telefony s adresou N=1
–  funkce profesionální studio (zámek se otevře automaticky ihned po zazvonění z panelu 

– vhodné např. pro lékaře s ordinací v rodinném domě)
– přídavný zvonek (např. obj. č. 336910)
– volba vyzváněcích melodií a hlasitosti
– konfigurace pomocí konfigurátorů nebo dotykové obrazovky 

Obj. č.  Popis

344622  Hands-free video telefon s barevnou 7“ obrazovkou a audio i video 
záznamníkem – barva bílá.

PŘÍslUŠenstVÍ teleFony Classe 100 a 300

Obj. č. Popis

344632  Stolní držák pro video telefony Classe 300

344613 

344612

344622

2VODIČOVÝ SYSTÉM

344622 + 344632



Audio přístroj s výhodou 
hands-free řešení

Pro nástěnnou i stolní 
instalaci.
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 Classe 100
Basic hands-free
 a12B
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V1
2B
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Jednoduchý, kompaktní: 
ideální pro instalace se 

základními funkcemi

Cenově výhodný přístroj se 
základními funkcemi pro 

nástěnnou i stolní instalaci.

 Classe 100
Basic
 V12B



Tradiční a funkční 
provedení

Tradiční provedení se sluchátkem 
se základními funkcemi, stolní 
i nástěnné provedení.

a1
2C

 B
as

ic

 Classe 100
Basic
 a12C
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a1
2M
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Tradiční provedení, 
rozšířené funkce

Tradiční provedení pro montáž 
na zeď nebo stolní provedení. 
Programovatelná tlačítka 
umožňují ovládat různé zátěže 
a nebo interkom.

Classe 100
standard
 V12e 
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Maximální funkčnost 
a flexibilita instalace

Základní funkce rozšiřitelné 
o 4 programovatelná tlačítka zaručují 
flexibilitu a široké možnosti využití.

Classe 100
standard
 V12e 
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Maximální funkčnost 
a flexibilita instalace

ŠIROKÁ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ 
PRO RŮZNÉ MOŽNOSTI INSTALACE.

Příslušenství 
pro standardní 
instalaci je 
součástí dodávky.

Instalace s pro-
filem pouze 9 mm.

NÁSTĚNNÁ 
MONTÁŽ

ZAPUŠTĚNÁ 
MONTÁŽ

NÁSTĚNNÁ/ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ 
S NAKLONĚNÝM DISPLEJEM

Zapuštěná nebo nástěnná 
instalace s nakloněným displejem 
pro ideální pozorovací úhel.

MONTÁŽ SE 
SLUCHÁTKEM

Instalace se sluchátkem 
pro uživatele 
upřednostňující klasické 
provedení a funkčnost.

INSTALACE NA STŮL

Stolní instalace se 
stojanem. 

Stolní instalace se 
stojanem a sluchátkem
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Classe 100 audio a video telefony

Classe 100 aUdio teleFony – BasiC
Audio telefony se sluchátkem nebo hands-free – barva bílá.
Možnosti:
– sepnutí el. zámku nebo přídavné zátěže (garážová vrata, osvětlení...)
– přídavné vyzváněcí tlačítko – přímé přípojení
– napájení z komunikační sběrnice (svorka BUS)
– interkom  – volá na telefony se stejnou adresou
  – volá na telefony s adresou 1
– přídavný zvonek  – pro 344252 s rozhraním obj. č. 346833
  – pro 344262 přímé připojení (obj. č. 336910)
– volba vyzváněcích melodií a hlasitosti
– konfigurace pomocí konfigurátorů

Obj. č.  Popis

344252  Audio telefon Basic hands-free – barva bílá

344262  Audio telefon Basic – barva bílá

Classe 100 aUdio teleFon – standard
Možnosti:
– sepnutí el. zámku nebo přídavné zátěže (garážová vrata, osvětlení...)
– přídavné vyzváněcí tlačítko – přímé připojení
– napájení z komunikační sběrnice (svorka BUS)
– interkom  – volání mezi telefony s adresou 1–5
 – generální volání na všechny telefony v instalaci
 – volání na všechny telefony se stejnou adresou
–  funkce profesionální studio (zámek se otevře automaticky ihned po zazvonění z panelu 

– vhodné např. pro lékaře s ordinací v rodinném domě)
– přídavný zvonek – přímé připojení (obj. č. 336910)
– volba vyzváněcích melodií a hlasitosti
– konfigurace pomocí konfigurátorů

Obj. č.  Popis

344272  Audio telefon – barva bílá.

Classe 100 Video teleFon – BasiC
Možnosti:
– sepnutí el. zámku nebo přídavné zátěže (garážová vrata, osvětlení...)
– přídavné vyzváněcí tlačítko – přímé připojení
– přehledová funkce (přepínání mezi kamerami)
– napájení z komunikační sběrnice (svorka BUS)
– interkom  – volá na telefony se stejnou adresou
 – volá na telefony s adresou 1
– přídavný zvonek – přímé připojení (obj. č. 336910)
– volba vyzváněcích melodií a hlasitosti
– konfigurace pomocí konfigurátorů

Obj. č.  Popis

344502  Hands-free video displej s barevnou 3,5” obrazovkou.

Classe 100 Video teleFon – standard
Možnosti:
– sepnutí el. zámku nebo přídavné zátěže (garážová vrata, osvětleni...)
– přídavné vyzváněcí tlačítko – přímé připojeni
– přehledová funkce (přepínání mezi kamerami)
– napájení z komunikační sběrnice (svorka BUS) nebo lokální (svorka 1 a 2)
– interkom  – volání mezi telefony s adresou 1-5
 – generální volání na všechny telefony v instalaci
 – volání na všechny telefony se stejnou adresou
–  funkce profesionální studio (zámek se otevře automaticky ihned po zazvoněni  

z panelu – vhodné např. pro lékaře s ordinaci v rodinném domě) – obj. č. 344824 a 344804
– přídavný zvonek (obj. č. 336910)
– volba vyzváněcích melodii a hlasitosti
– konfigurace pomocí konfigurátorů

Obj. č.  Popis

344522  Hands-free video telefon s barevnou 4,3“ obrazovkou.

344252 344262

344502

344522

2VODIČOVÝ SYSTÉM

344272
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Příslušenství pro telefony Classe 100 a Classe 300

PŘÍslUŠenstVÍ teleFony Classe 100 a 300
Obj. č.  Popis

344552  Stolní držák pro všechny audio i video telefony Classe 100

344572  Zapuštěná instalační krabice pro video telefon Classe 100 Standard 
(obj. č. 344522) 

344562  Zapuštěná naklopená instalační krabice pro video telefon 
Classe 100 Standard (obj. č. 344522), umožňuje umístit video telefon 
v nižší poloze aby byl snadno dostupný např. pro vozíčkáře 

344592  Povrchová naklopená instalační krabice pro video telefon Classe 
100 Standard (obj. č. 344522)

344582 Základna se sluchátkem pro video telefon Classe 100 Standard 
(obj. č. 344522), povrchová montáž nebo stolní provedení s držákem 
obj. č. 344552.

344632 Stolní držák pro všechny video telefony Classe 300

336803 kabel s 8-pinovým konektorem

344552 344552 + 344522

344572

344592

344562

344572 + 344522

344592 + 344522

344562 + 344522

344582

 344582 + 344522

344582 + (2× 544552) + 
344552

2VODIČOVÝ SYSTÉM



Rozšiřitelné sady

2 El. zámek

Vstupní  
panel

Byt č. 2

Byt č. 1

2

Napájecí zdroj
2

2

2

Audio sady

Video sady

SWING SPRINT L2

Classe 100 Basic

SWING

Classe 100 Standard

Classe 300 Memory 
nebo Standard

LINEA 2000 
METAL

SFERA

LINEA 2000

LINEA 2000

LINEA 2000 
METAL

2VODIČOVÉ AUDIO NEBO VIDEO SADY
Ideální řešení pro náhradu klasických zvonků v rodinných  
domech. Sady lze jednoduše rozšířit o další vstupní panel  
nebo paralelní telefon.

NOVÁ SFERA

ZAPOJENÍ 2VODIČOVÉ VIDEO SADY

100% KOMPATIBILITA PŘÍSTROJŮ PRO RŮZNÉ KOMBINACE



VIDEO SADY

2vodičové barevné video sady s audio  
a video záznamníkem a čtečkou el. čipů

 BareVnÁ Video sada s aUdio a Video ZÁZnaMnÍKeM  
a ČteČKoU ČiPŮ – PoVrCHoVÝ VstUPnÍ Panel
Obj. č.  Popis

365711 sada pro 1 byt s barevným video displejem Classe 300 – Memory 
a barevným vstupním panelem LINEA 2000 METAL pro povrchovou 
montáž. Panel je osazen čtečkou elektronických čipů a klíčenek, které 
jsou součástí dodávky (6x el. klíčenka, 2x plochý el. čip). Napájecí zdroj, 
video adaptér (8+2 DIN) jsou součástí sady.

365721 sada pro 2 byty, popis viz. výše

343021 přídavný vstupní panel s 1 tlačítkem a čtečkou el. čipů a klíčenek

348260 sada 6 ks náhradních elektronických klíčenek

348261 sada 2 ks náhradních plochých elektronických čipů

Elektronické klíčenky Ploché elektronické čipy  
např. do peněženky

 ■ Sady jsou dodávány kompletní a obsahují telefony, 
vstupní panely a napájecí zdroje nebo video 
adaptéry

 ■ Veškeré přístroje jsou nakonfigurované 
(naadresované) a stačí pouze připojit kabeláž 
(2 nepolarizované vodiče), přičemž lze využít 
i stávající rozvody např. domovních zvonků 
(pro limity a omezení konatktujte Legrand)

 ■ K panelům je možné připojit klasické el. zámky  
12 V AC / 250 mA

 ■ Pro spínání větších zátěží lze použít různá 
externí relé

ROZŠIŘITELNÉ SADY

IP54 IK07

58/45/±15

Intercom 7



VIDEO SADY

2vodičové barevné video sady

BareVnÁ Video sada – PoVrCHoVÝ VstUPnÍ Panel
Obj. č.  Popis

365611 sada pro 1 byt s barevným video telefonem Classe 300 Standard 
a barevným vstupním panelem LINEA 2000 METAL pro povrchovou 
montáž. Napájecí zdroj, video adaptér (8+2 DIN) a případně konfigurátory 
jsou součástí sady.

Bt365621  sada pro 2 byty, popis viz. výše

PoZnÁMKa:  pro možnosti rozšíření kontaktujte Legrand.

BareVnÁ Video sada – PoVrCHoVÝ VstUPnÍ Panel
Obj. č.  Popis

365511 sada pro 1 byt s barevným video telefonem Classe 100 Basic a barevným 
vstupním panelem LINEA 2000 METAL pro povrchovou montáž. Napájecí 
zdroj, video adaptér (8+2 DIN) a případně konfigurátory jsou součástí sady.

365521  sada pro 2 byty, popis viz. výše

PoZnÁMKa:  pro možnosti rozšíření kontaktujte Legrand.

BareVnÁ Video sada – PoVrCHoVÝ VstUPnÍ Panel
Obj. č.  Popis

366711 sada pro 1 byt s barevným video telefonem Classe 100 Standard 
a barevným vstupním panelem LINEA 2000 METAL pro povrchovou 
montáž. Napájecí zdroj, video adaptér (8+2 DIN) a případně konfigurátory 
jsou součástí sady.

366721  sada pro 2 byty, popis viz. výše

PoZnÁMKa: pro možnosti rozšíření kontaktujte Legrand.

*  Pro aktivaci interkomu je nutné doplnit konfi gurátory – kontaktujte Legrand. 
Způsob fungování interkomu je popsán u jednotlivých telefonů.

IP54

7

IK07

58/45/±15

Intercom

IP54

3,5

IK07

58/45/±15

Intercom

*

IP54

4,3

IK07

58/45/±15

Intercom

*

BareVnÁ Video sada – ZaPUŠtĚnÝ VstUPnÍ Panel
Obj. č.  Popis

366511 sada pro 1 byt s barevným video telefonem Classe 100 Basic a barevným 
vstupním panelem NOVÁ SFERA pro zapuštěnou montáž. Napájecí zdroj 
a video adaptér (8+2 DIN) jsou součástí sady.

PoZnÁMKa: pro rozšíření na 2 byty doplňte následující položky: 
 –  1x 344502 – barevný video telefon CLASSE 100 (nebo jakýkoliv jiný 

2vodičový telefon)
 – 1x 351221 – kryt panelu se 2 tlačítky
 – 1x 3501/1 – konfigurátory s číslem „1“

ROZŠIŘITELNÉ SADY

IP54 IK08

92/60/±10

Intercom

3,5

*



*  Pro aktivaci interkomu je nutné doplnit konfi gurátory – kontaktujte Legrand. 
Způsob fungování interkomu je popsán u jednotlivých telefonů.

VIDEO SADY

2vodičové audio a barevné video sady
ROZŠIŘITELNÉ SADY

IP54 IK08

92/60/±10

Intercom

4

*

aUdio sada – PoVrCHoVÝ VstUPnÍ Panel
Obj. č.  Popis

368111 sada pro 1 byt s audio telefonem SWING a vstupním panelem 
LINEA 2000 METAL pro povrchovou montáž. Napájecí zdroj (8 DIN) 
a případně konfigurátory jsou součástí sady.

368121  sada pro 2 byty, popis viz. výše

PoZnÁMKa:  pro možnosti rozšíření kontaktujte Legrand.

aUdio sada – ZaPUŠtĚnÝ VstUPnÍ Panel
Obj. č.  Popis

367211 sada pro 1 byt s audio telefonem SWING a vstupním panelem  
SFERA pro zapuštěnou montáž. Napájecí zdroj (8 DIN)  
a případně konfigurátory jsou součástí sady.

367221  sada pro 2 byty, popis viz. výše

PoZnÁMKa:  pro možnosti rozšíření kontaktujte Legrand.

IP34 IK07 Intercom

*

IK10 Intercom

*

IP54

IK07

*

IP54

 BareVnÁ Video sada – ZaPUŠtĚnÝ VstUPnÍ Panel
Obj. č.  Popis

369311 sada pro 1 byt s barevným video telefonem SWING a barevným vstupním 
panelem NOVÁ SFERA pro zapuštěnou montáž. Napájecí zdroj a video 
adaptér (8+2 DIN) jsou součástí sady.

PoZnÁMKa: pro rozšíření na 2 byty doplňte následující položky: 
 – 1x 344824 – barevný video telefon SWING (nebo jakýkoliv jiný 2vodičový telefon) 
 – 1x 351221 – kryt panelu se 2 tlačítky 
 – 1x 3501/1 – konfigurátory s číslem „1“

 aUdio sada – PoVrCHoVÝ VstUPnÍ Panel
Obj. č.  Popis

366811 sada pro 1 byt s audio telefonem SPRINT L2 a vstupním panelem LINEA 
2000 pro povrchovou montáž. Napájecí zdroj (8 DIN)  
a případně konfigurátory jsou součástí sady.

366821  sada pro 2 byty, popis viz. výše

PoZnÁMKa:  pro možnosti rozšíření kontaktujte Legrand.


