
Classe 100
NOWA GAMA



Kombinacja klawiszy 
mechanicznych 
i dotykowych dla wyższego 
komfortu użytkownika
Duży klawisz mechaniczny do odbierania  
i kończenia rozmowy oraz klawisze  
dotykowe do obsługi innych funkcji  
w aparatach głośnomówiących

Szerokokątny (16:9) 
kolorowy ekran LCD

Delikatny i minimalistyczny
Estetyka łącząca subtelny kształt, lekkość 
i trwałość, to wyznaczniki nowoczesnego 
designu charakteryzującego Classe 100
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Nowa gama 
Classe 100  
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Domofon głośnomówiący 
z klawiszami do sterowania 
dodatkowymi funkcjami

Domofon słuchawkowy 
z klawiszami do sterowania 
dodatkowymi funkcjami

Bogaty wybór modeli od wersji audio do wideo – dla każdego 
i dla wszystkich potrzeb instalacyjnych.

3442 82 3442 92
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Wersja głośnomówiąca z 
ekranem 5” (16:9), z klawiszami 
do sterowania dodatkowymi 
funkcjami. Doskonała dla 
domów jednorodzinnych 
i obiektów wielorodzinnych 
z np. dodatkowymi wejściami

3446 72
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Wersja głośnomówiąca 
podstawowa z ekranem 5” 
(16:9). Idealna dla budynków 
wielorodzinnych dzięki 
prostej intuicyjnej obsłudze

3446 52
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Wersja podstawowa ze 
słuchawką i ekranem 4,3” 
(16:9). Dedykowana dla  
budownictwa wielorodzinnego, 
dla osób preferujących 
tradycyjne rozwiązanie

3446 25
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Instalacja na ścianie (z wykorzystaniem dostarczonego uchwytu) i na blacie za pomocą podstawki 3446 92 
(zamawianej oddzielnie)

2 x 3446 92 1 x 3446 92

+ +
WIDEODOMOFONY* DOMOFONY

Instalacja na ścianie Instalacja na ścianie

Instalacja na blacie

* Nie dotyczy wideodomofonu ze słuchawką ref. 3446 25
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Wideodomofony 2-przewodowe BTicino są wyposażone w wyjmowane kostki 
zaciskowe SCS BUS: podłączenie jest maksymalnie proste

Wykorzystaj nową gamę wideodomofonów 
Classe 100, aby zmodernizować estetycznie 
i funkcjonalnie swoją instalację:

KOMPATYBILNE WIDEODOMOFONY

PIVOT POLYX

SWING

NIGHTER/WHICE
VIDEO STATION

CLASSE 100

VIDEO
DISPLAY

Odłącz stary wideodomofon
2-przewodowy BTicino

Zainstaluj Classe 100, bez dodatkowych 
urządzeń lub zmiany okablowania1 2
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OTWIERAJ BRAMĄ WJAZDOWĄ

WŁĄCZAJ OŚWIETLENIE

PODLEWAJ OGRÓD

SPRAWDZAJ, CO DZIEJE SIĘ 
W OTOCZENIU DOMU

Większa estetyka
i funkcjonalność

Skonfiguruj nowy wideodomofon Classe 100 i ciesz 
się nowoczesnym wyglądem, jeszcze wygodniejszą 
obsługą i dodatkowymi funkcjami*

*  w zależności od elementów użytych w systemie, np. dodatkowych 
aktorów przekaźnikowych

3

Minimum pracy instalatora.
Wyższa funkcjonalność dla 

użytkownika
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Otwarcie zamka

Aktywacja panelu 
zewnętrznego / podgląd 
kamer 

Włączenie oświetlenia

Klawisze programowalne 
do obsługi dodatkowych 
funkcjii (np. interkomu, 
otwarcia dodatkowego 
zamka, włączania innych 
urządzeń)

CLASSE 100
Widok z przodu

Widok z tyłu

Wyjmowane kostki 
przyłączeniowe 
z zaciskami 
śrubowymi

Joystick dostępu,  
nawigacji i regulacji 
w menu ustawień 
i programowania

Mikroprzełącznik 
ON/OFF zamknięcia 
linii

Mikroprzełącznik 
ON/OFF opcji 
zasilacza lokalnego

Mikroprzełącznik 
ON/OFF do aktywacji 
funkcji Bezpieczny 
Zamek

Gniazda konfiguratorów

Klawisze 
dotykowe

Punkty orientacyjne 
/ prowadzące

Klawisz  
mechaniczny
Odebranie rozmowy

Klawisz 
mechaniczny
Zakończenie rozmowy

Dioda sygnalizacyjna 
Wyłączenie dzwonka 
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Cechy i funkcje

Kolorowy ekran LCD 16:9 5” 5” 4,3”

Głośnomówiący

Kolor biały biały biały biały biały

Instalacja ściana / blat ściana / blat ściana ściana / blat ściana / blat

CECHY

Otwarcie zamka

Włączanie oświetlenia

Aktywacja panelu zewnętrznego / 
podgląd kamer

Intercom (1)

Pętla indukcyjne (2)

Wywołanie z przycisku dzwonka

4 klawisze programowalne

Liczba dźwięków dzwonka 20 16 20 20 20

Pracownia / Gabinet zawodowy

FUNKCJE DOSTĘPNE W APARACIE

3446 72 3446 52 3446 25 3442 82 3442 92

Classe 100 

V16E 

Classe 100 

V16B 

Classe 100 

A16E 

Classe 100 

A16M

Classe 100 

V16M

(1)  Połączenie głosowe o długości maks. 3 minut między aparatami w tym samym lub między różnymi mieszkaniami (zależnie od konfiguracji i systemu)
(2) Współpraca z aparatami słuchowymi wyposażonymi w przełącznik T
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Nr ref. WIDEODOMOFON CLASSE 100V16B
3446 52 Wideodomofon głośnomówiący dla systemu 

2-przewodowego z 5-calowym kolorowym ekranem LCD.
Posiada 2 klawisze mechaniczne do obsługi głównych 
funkcji – odebranie i zakończenie rozmowy. 
3 klawisze dotykowe służą sterowaniu funkcjami:
- otwarcie zamka
- aktywacja panelu zewnętrznego / podgląd kamer
-  aktywacji dodatkowej funkcji określonej 

konfiguracją (np. włączenie oświetlenia na klatce 
schodowej, interkom, otwarcie bramy itd.).

Z boku aparatu znajduje się joystick, służący ustawieniom 
i regulacji: koloru, jasności, kontrastu, poziomu głośności 
(głośnika i sygnału wywołania - dedykowana dioda 
sygnalizuje wyciszenie sygnału wywołania).
W wideodomofonie może być włączona 
funkcja Bezpieczny zamek.
Aparat może być zainstalowany na ścianie przy użyciu 
dostarczonego uchwytu lub na blacie z wykorzystaniem 
podstawek (2 x 3446 92) zamawianych oddzielnie

WIDEODOMOFON SŁUCHAWKOWY CLASSE 100V16M
3446 25 Wideodomofon słuchawkowy dla systemu 2-przewodowego 

z kolorowym ekranem LCD 4,3 cala. 
3 klawisze dotykowe służą sterowaniu funkcjami:
- otwarcie zamka
- aktywacja panelu zewnętrznego / podgląd kamer
- funkcja dodatkowa określona konfiguracją
Regulacja głośności sygnału wywołania (3 stopnie: 
głośno – cicho – wyciszenie) oraz jasności 
i nasycenia obrazu za pomocą pokręteł z boku.
W wideodomofonie może być włączona funkcja 
Bezpieczny zamek. Aparat instalowany na ścianie 
przy użyciu dostarczonego uchwytu

Nr ref. WIDEODOMOFON CLASSE 100V16E
3446 72 Wideodomofon głośnomówiący dla systemu 2-przewodowego, 

wyposażony w pętlę indukcyjną i 5-calowy kolorowy ekran LCD.
Posiada 2 klawisze mechaniczne do obsługi głównych 
funkcji – odebranie i zakończenie rozmowy. 
3 klawisze dotykowe służą sterowaniu funkcjami:
- otwarcie zamka
- włączenie oświetlenia na klatce schodowej
- aktywacja panelu zewnętrznego / podgląd kamer
Aparat został też wyposażony w 4 dodatkowe 
klawisze dotykowe, które pozwalają obsługiwać inne 
funkcje (np. interkom, otwarcie bramy, podlewanie 
ogrodu itd.), zależnie od przyjętej konfiguracji.
Z boku aparatu znajduje się joystick, służący ustawieniom 
i regulacji: koloru, jasności, kontrastu, poziomu głośności 
(głośnika i sygnału wywołania - dedykowana dioda 
sygnalizuje wyciszenie sygnału wywołania).
Aparat może być zainstalowany na ścianie przy użyciu 
dostarczonego uchwytu lub na blacie z wykorzystaniem 
podstawek (2 x 3446 92) zamawianych oddzielnie.
W wideodomofonie mogą być (poprzez odpowiednią 
konfigurację) włączone dodatkowe funkcje, między innymi: 
funkcja Pracownia / Gabinet zawodowy, Bezpieczny Zamek

CLASSE 100
Strony katalogowe

3446 72 3446 52 3446 25
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DOMOFON SŁUCHAWKOWY CLASSE 100A16M
3442 92 Domofon słuchawkowy dla systemu 2-przewodowego.

3 klawisze dotykowe służą sterowaniu funkcjami:
- otwarcie zamka
- aktywacja panelu zewnętrznego / podgląd kamer
- włączenie oświetlenia na klatce schodowej
Aparat został też wyposażony w 4 dodatkowe 
klawisze dotykowe, które pozwalają obsługiwać inne 
funkcje (np. interkom, otwarcie bramy, podlewanie 
ogrodu itd.), zależnie od przyjętej konfiguracji.
Regulacja głośności sygnału wywołania za pomocą 
przełącznika (3 stopnie: głośno – cicho – wyciszenie).
Aparat może być zainstalowany na ścianie przy użyciu 
dostarczonego uchwytu lub na blacie z wykorzystaniem 
podstawki (1 x 3446 92) zamawianej oddzielnie.
W domofonie mogą być (poprzez odpowiednią konfigurację) 
włączone dodatkowe funkcje, między innymi: funkcja 
Pracownia / Gabinet zawodowy, Bezpieczny Zamek

Nr ref. DOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY CLASSE 100A16E
3442 82 Domofon głośnomówiący dla systemu 2-przewodowego.

Posiada 2 klawisze mechaniczne do obsługi głównych 
funkcji – odebranie i zakończenie rozmowy. 
3 klawisze dotykowe służą sterowaniu funkcjami:
- otwarcie zamka
- włączenie oświetlenia na klatce schodowej
- aktywacja panelu zewnętrznego / podgląd kamer
Aparat został też wyposażony w 4 dodatkowe 
klawisze dotykowe, które pozwalają obsługiwać inne 
funkcje (np. interkom, otwarcie bramy, podlewanie 
ogrodu itd.), zależnie od przyjętej konfiguracji.
Z boku aparatu znajduje się joystick, służący regulacji poziomu 
głośności (głośnika i sygnału wywołania – dedykowana 
dioda sygnalizuje wyciszenie sygnału wywołania).
Aparat może być zainstalowany na ścianie przy użyciu 
dostarczonego uchwytu lub na blacie z wykorzystaniem 
podstawki (1 x 3446 92) zamawianej oddzielnie.
W domofonie mogą być (poprzez odpowiednią konfigurację) 
włączone dodatkowe funkcje, między innymi: funkcja 
Pracownia / Gabinet zawodowy, Bezpieczny Zamek

3442 82 3446 92 3368 03 3369 82 3460 20

Nr ref. AKCESORIA
3446 92 Podstawka biurkowa dla domofonów 

i wideodomofonów CLASSE 100
3368 03 Przewód 8-żyłowy ze złączem. Przeznaczony do  podłączenia 

aparatu montowanego na podstawce biurkowej.

3494 18
3494 14
3494 15

Gniazdo 8-pinowe Axolute. Przeznaczony do  podłączenia 
przewodu aparatu montowanego na podstawce biurkowej.
Białe
Aluminium
Antracyt

ZASILACZ DODATKOWY 
3460 20 Zasilacz dodatkowy do lokalnego zasilania wideodomofonów 

(zależnie od potrzeb instalacyjnych / wymagań systemowych)
Wielkość: 2 moduły na szynie TH35

3442 92
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DANE WYMIAROWE
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Informacja techniczna 
o produktach 
(w godz. od 8.30 do 16.30)

801 133 084
+48 22 549 23 22

www.legrand.pl

www.legrandwdomu.pl

www.facebook.com
/LegrandPoland

www.youtube.com
/LegrandPolska

info@legrand.com.pl

ZNAJDŹ 
NAS:

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57–200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
ul. Domaniewska 48
02–672 Warszawa
tel.: +48 22 549 23 30


