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system 2-przewodowy
panele zewnętrzne LINIA 3000, AUDIO ECO

Pak. Nr ref. Panele zewnętrzne LINIA 3000
Panel natynkowy audio

1 343071 Panel natynkowy do systemu 2-przewodowego. 
Możliwość skonfi gurowania do instalacji jedno- lub 
dwurodzinnej. 
Pozwala na otwarcie zamka podłączonego 
bezpośrednio do zacisków S+ i S- (18 V 4 A impuls, 
250 mA podtrzymanie, maks. 30 Ω). 
Podświetlenie plakietki opisowej przycisków białą LED.
Sygnalizacja połączenia i otwarcia zamka 
dedykowanymi LED.
Przy montażu natynkowym może być wyposażony 
w dodatkowy daszek nr ref. 343051. 
Może być montowany podtynkowo w puszce 350020 
z wykorzystaniem akcesorium 343061.
Stopień ochrony IP54. Wytrzymałość IK10.
Temperatura pracy: od -25˚ C do +70˚ C
Wymiary w mm (wys. x szer. x głęb.): 190 x 100 x 26.
Panel natynkowy wideo z kamerą szerokokątną

1 343081 Panel natynkowy do systemu 2-przewodowego. 
Możliwość skonfi gurowania do instalacji jedno- lub 
dwurodzinnej. 
Wyposażony w kolorową kamerę szerokokątną (105˚ 
w poziomie, 80˚ w pionie) i białe LED do doświetlenia 
pola widzenia przy słabym świetle. Pozwala 
na otwarcie zamka podłączonego bezpośrednio 
do zacisków S+ i S- (18 V 4 A impuls, 250 mA 
podtrzymanie, maks. 30 Ω). 
Podświetlenie plakietki opisowej przycisków białą LED.
Sygnalizacja połączenia i otwarcia zamka 
dedykowanymi LED.
Przy montażu natynkowym może być wyposażony 
w dodatkowy daszek nr ref. 343051. 
Może być montowany podtynkowo w puszce 350020 
z wykorzystaniem akcesorium 343061.
Stopień ochrony IP54. Wytrzymałość IK10.
Temperatura pracy: od -25˚ C do +70˚ C
Wymiary w mm (wys. x szer. x głęb.): 190 x 100 x 26
Panel natynkowy wideo z kamerą szerokokątną 
i czytnikiem zbliżeniowym

1 343091 Jak wyżej.
Wyposażony w czytnik zbliżeniowy obsługujący 
maksymalnie 20 breloków (125 kHz) do otwarcia 
zamka (w tym breloki administratora).
Dostarczany z kompletem 6 breloków i 2 dysków

Akcesoria do paneli LINIA 3000
1 343051 Daszek (tylko przy montażu natynkowym)
1 343061 Akcesorium do montażu podtynkowego
1 350020 Puszka podtynkowa
1 348260 Zestaw 6 breloków zbliżeniowych (125 kHz)
1 348261 Zestaw 2 dysków zbliżeniowych (125 kHz)

Panel natynkowy AUDIO ECO
1 343100 Panel zewnętrzny audio do pracy w systemie

2-przewodowym. Montaż natynkowy.
Wyposażony w klawiaturę numeryczną
z dodatkowymi przyciskami: potwierdzenia,
otwarcia zamka kodem, wywołania portierni
oraz klawisze A, B, C do wywoływania adresów
alfanumerycznych. Panel umożliwia wywołanie
lokalu po wpisaniu przypisanego mu numeru
oraz otwarcie zamka za pomocą indywidualnego
kodu. Posiada zestyki (C-NO-NC) do podłączenia
aktora lub zamka (do zasilenia zamka należy
użyć transformatora 336842) oraz zaciski PL do
przyłączenia lokalnego przycisku otwarcia zamka.
Stopień ochrony IP44. Wytrzymałość IK08.

Narzędzie
do projektowania 

i konfi guracji systemów 
wideodomofonowych 

i domofonowych. 

Projektowanie
 dobór realizowanych funkcji systemu

 jednokreskowy schemat połączeń elementów

 eksport schematu instalacji
do AutoCad (DXF) lub PDF

 szczegółowy schemat połączeń wszystkich 
elementów

Konfi guracja i parametry
 automatyczna lub ręczna konfi guracja urządzeń

 automatyczne sprawdzanie poprawności instalacji

 automatyczna weryfi kacja obciążeń

Specyfi kacja i wycena
 lista użytych elementów

 generowanie kosztorysu systemu materiałowego 
(PDF, XLS)

Gotowa dokumentacja 
wykonawcza

Narzędzie
do projektowania 

i konfi guracji systemów 
wideodomofonowych 

PROGRAM PROJEKTOWY
YOUDIAGRAM

W celu pobrania YOUDIAGRAM lub zapisania się
na szkolenie zapraszamy na www.legrand.pl
lub do kontaku z infolinią:
801 133 084 (z telefonów stacjonarnych) lub
22 549 23 22 (z telefonów komórkowych).

343081
343091

343051 + 343081 343061 + 343081 348261

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym
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