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Více komfortu
s WI-FI video sadami Legrand a Bticino

ŘEŠENÍ JE SNADNÉ
Vaše dítě si zapomnělo klíče? 

Otevřete mu vzdáleně pomocí 

aplikace.

DEN JE HNED 
JEDNODUŠŠÍ 
Když nejste doma a přijde kurýr, 

můžete mu přes aplikaci říct, 

ať nechá balík za dveřmi nebo u 

sousedů. 

VŠE POD 
KONTROLOU
Zkontrolujte si co se u vás děje 

ať jste kdekoliv.

KONTROLA VSTUPU
Otevírejte jen lidem které znáte. 

Co se děje před dveřmi vidíte 

v aplikaci stějně jako na video 

telefonu.



54

Legrand Smart Home
video sady Easy Kit Wi-Fi

3 692 35 3 692 25

3 694 20

3 694 01

Bal. Obj. č. Video sady Easy Kit - Wi-Fi                  

Možnost přesměrování hovorů na smartphony 
a tablety:

–  až 20 mobilních telefonů přiřazených max. 
10 uživatelským účtům

–  lze rozšířit na 2 byty, 2 vchody a 2 externí video 
kamery

–  každý byt může obsahovat další 2 video telefony 
s interkomem

Video telefon:
–  7” barevná obrazovka
–  napájení ze zásuvky 230 V pomocí adaptéru 

(napájí video telefon i vstupní panel, konektory pro 
prodloužení kabelu součástí dodávky)

–  handsfree
–  nastavení hlasitosti vyzvánění, jasu a kontrastu 

(vyzvánění je možné zcela vypnout)
–  barva bílá nebo černá
–  ovládání el. zámku 12 V přímo připojeného na 

vstupní panel
–  ovládání dalších 2 beznapěťových kontaktů ve 

vstupním panelu 
–  povrchová montáž
–  přesměrování hovorů na smartphony a tablety
–  připojení k WiFi 2,4 GHz
Vstupní panel:
–  povrchová montáž
–  možnost připojit externí kameru obj. č. 369401
–  přímé připojení el. zámku 12 V
–  2 přídavné beznapěťové kontakty (12–24 V AC/DC; 

1 A) ovládané z video telefonu
–  stříška proti dešti, krytí IP 44, IK 07
–  nastavení hlasitosti komunikace
–  2 tlačítka pro 1 nebo 2 byty

1 3 694 20 Video sada – bílá
1 3 694 30 Video sada – černá

Bal. Obj. č. Přídavné video telefony

Sady lze rozšířit o další 2 video telefony v jednom bytě. 
V případě použití wi-fi video telefonů je v každém bytě 
pouze jeden tento telefon připojen na wi-fi síť 
a spárován s mobilní aplikací. Napájení ze zásuvky 230 
V pomocí adaptéru (napájí video telefon i vstupní panel, 
konektory pro prodloužení kabelu součástí dodávky).

1 3 694 25 Přídavný wi-fi video telefon – bílý
1 3 694 35 Přídavný wi-fi video telefon – černý
1 3 692 35 Přídavný video telefon – bílý
1 3 692 25 Přídavný video telefon se zrcadlovou obrazovkou – 

černý

Příslušenství
1 3 693 39 Přídavný vstupní panel, lze přidat max. 1 ke každé sadě
1 3 694 01 Přídavná analogová kamera, lze připojit max. 1 přímo 

na každý vstupní panel. Napájení pomocí dodávaného 
zásuvkového adaptéru.

Wi-Fi video sady

Přídavné video telefony

3 694 30

pracuje 
s aplikací

Door Entry
pro Classe 

300X

*

Aplikace Door Entry* je dostupná
zdarma na Google Play a App Store

* Aplikace Door Entry bude v budoucnu nahrazena aplikací 
Home + Security.

*
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Legrand Smart Home
video sady Easy Kit Wi-Fi – příklady instalace

■ Příklady instalací

– každý vstupní panel lze doplnit o kameru obj. č. 369401
–  pokud se ze vstupního panelu vyzvání současně na 1, 2 nebo 3 video telefony tak pouze jeden z nich může být Wi-Fi. Ostatní ve skupině jsou 

obj. č. 369225, 369235 a nebo Wi-Fi, které však nejsou připojeny k Wi-Fi síti.
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Standardní instalace

 Instalace pro 2 domy
–  z každého vstupního panelu lze vyzvánět 

odděleně na každý dům zvlášť, oba telefony 
v domě vyzvánějí současně a lze mezi nimi 
uskutečnit interkomové volání

–  pro každý dům lze doplnit ještě třetí video telefon 
s možností interkomu

–  každý vstupní panel lze doplnit o kameru 
obj. č. 369401

Instalace s přídavnou kamerou 
– obj. č. 369401
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 Instalace pro 1 dům se dvěma vchody
– každý vstupní panel lze doplnit o kameru 
obj. č. 369401

Instalace pro 1 dům se dvěma byty
– ze vstupního panelu lze vyzvánět na oba byty současně nebo na každý zvlášť
–  mezi oběma byty lze realizovat interkomové volání v případě, že se na ně 

z venkovního panelu vyzvání současně
–  vstupní panel lze doplnit o kameru obj. č. 369401


