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Видеодомофонни системи



Търсите решение подходящо 
дори за хора в неравностойно 
положение?

Искате безупречна снимка на 
всеки, които ви търси?

Искате повече 
сигурност за

дома ви?

Търсите максимален 
комфорт в къщи и 
навън?

Търсите решение подходящо 
и при реновации?

Искате да замените вашият стар, 
обемен, със слушалка и постоянно 
усукан кабел аудиодомофон, с 
ново модерно устройство?

Търсите модерно решение с 
добавена стойност за дома ви?



Видеодомофонните системи 
на Bticino са решението, от 
което се нуждаете.
В ъ н ш н и  п а н е л и  с  б у т о н и
В ъ т р е ш н и  в и д е о  п а н е л и
О б о б щ е н и е  и  х а р а к т е р и с т и к и



Ппанел с бутони - дизайн Allmetal



Решения за вашата къща или апартаментна 
кооперация, с модерен дизайн и широка гама от 

модели, материали и функции.

ВЪНШНИ
                  п а н е л и



Sfera New Sfera Robur

Sfera е иновативен резултат от задълбочени технологични проучвания, 
характеризиращи се с изключителен дизайн, стил, качество и пълна 
гама от функции. Два модерни модела, подходящи за всички видове 
жилища, осигурявайки световно качество за цялата серия.

Две уникални визии:
   стилна и стабилна

Изборът за вашата 
кооперация, 

офис или къща, 
особено ако 

търсите повече 
функционални 
възможности.

Sfera гамата
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Безпогрешен стил

ALLMETAL
ДИЗАЙН

ALLWHITE
ДИЗАЙН

ALLSTREET
ДИЗАЙН

Sfera
N E W

Sfera външни панели имат модулен дизайн. За конфигуриране на система, използвайте on-line конфигуратора или YouDiagram 
Software (вижте в края на брошурата)



Sfera
R O B U R

Изключителна здравина

Единствен по рода си дизайн
Allmetal, Allwhite, Allstreet и Robur. 
Всички модели подчертават красотата 
и стила на дизайна, в резултат на което 
серията има невероятно визуално 
въздействие.

ROBUR
ДИЗАЙН

Sfera Robur външни панели имат модулен дизайн. За конфигуриране на система, използвайте on-line конфигуратора или YouDiagram 
Software (вижте в края на брошурата)



Още по-голям избор
От каквото и да се нуждаете, вашето 
решение е Sfera. Серията предлага 
всевъзможни функционалности 
и осигурява най-високо ниво на 
сигурност.

БЕЗБРОЙ 
КОМБИНАЦИИ



ФУНКЦИЯ ЗА
ОТКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТА

С клавиатура

 
С ключ-карта

ШИРОКОЪГЪЛНА
КАМЕРА

Хоризонтално или
вертикално зрително
поле

Лесно за употреба 
от деца и хора в 
неравностойно 
положение

ИНДУКТИВЕН ДОСТЪП ДО 
ФУНКЦИИТЕ И ГЛАСОВО 
РАЗПОЗНАВАНЕ

Подходящо за хора 
с увреден слух, 
благодарение на Т 
селектор.

Лесно за употреба 
от хора с увредено 
зрение, благодарение 
на гласово 
разпознаване.

КАМЕРА
“ДЕН И НОЩ”

Ясни, перфектни 
изображения дори 
при слаба осветеност, 
благодарение на IR 
LED.

СЪВРЕМЕННИ 
ФУНКЦИИ

Създайте своето Sfera 
устройство
Благодарение на модулността 
си, панелите на Sfera са 
изключително адаптивни. Има 
възможност и за хоризонтално 
и за вертикално позициониране.



Linea 300
Защитни винтове срещу 
демонтаж

Проектирано за максимална устойчивост, Linea 300 
е удароустойчиво решение, характеризиращо се с 
изключителна стоманена здравина или алуминиев лицев 
панел със защитни винтове срещу демонтаж.

Linea 300 
дигитално позвъняване
кат.№ 308040

Linea 300 
позвъняване с бутон
кат.№ 308015

Домофонните системи изискват и допълнителни инсталационни компоненти. За повече информация, консултирайте пълния каталог
за Аудио и Видеодомофонни системи в pdf формат или се свържете с нас на http://www.legrand.bg/contact



IP44

Li
ne

a 
30

0 
- s

ta
in

le
ss

 s
te

el
 fi

ni
sh

Изборът, ако 
търсите решение 
за многофамилни 

жилища.
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Linea 3000
аудио
кат.№ 343071

Linea 3000
видео
кат.№ 343081

Linea 3000 
видео с бадж за 
отключване на 
електронна брава
кат.№ 343091

Специално създадено за вили и еднофамилни къщи, Linea 3000 
е стилен, устойчив панел, с бутони. Това решение, дори още 
по-усъвършенствано благодарение на Zamak дизайна, лесно 
комбинира иновативна технология и дизайн. Предлага се и в 
готов за инсталация комплект с вътрешен панел Classe 300.

Linea 3000

Качество и финес

Домофонните системи изискват и допълнителни инсталационни компоненти. За повече информация, консултирайте пълния каталог 
за Аудио и Видеодомофонни системи в pdf формат или се свържете с нас на http://www.legrand.bg/contact
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Classe 300X13Е вътрешен сензорен видео дисплей



ВЪТРЕШНИ 
       видео панели 

Съвременни решения с интегрирано wi fi, 
“handsfree”, сензорен дисплей, предлага 

се в различен дизайн. Изключителна 
свобода при инсталиране и многобройни 

функции.



Classe 300
X 1 3 E

Classe 300 X13E тъмен дизайн
кат.№ 344643

Classe 300 X13E светъл дизайн
кат.№ 344642

Classe 300X13E е новият свързан вътрешен видео панел, който комбинира 
съвременност и иновации благодарение на връзката между смартфон и 
вътрешния видео панел. Интегрираното Wi-Fi позволява връзка с вашия 
смартфон и благодарение на приложението, може да управлявате входящи видео 
позвънявания по иновативен и удобен начин. Предлага се и в готов за инсталация 
комплект с външен панел Linea 3000 (кат.№ 363911).

Модерен. Свързан.
Изчистен дизайн.

Домофонните системи изискват и допълнителни инсталационни компоненти. За повече информация, консултирайте пълния каталог 
за Аудио и Видеодомофонни системи в pdf формат или се свържете с нас наhttp://www.legrand.bg/contact



Изборът, ако искате 
винаги да сте 

свързани с дома си

Eliot е програма на Bticino посветена на свързаните чрез интернет обекти (Internet of Things) 
и обединява всички продукти или системи, които могат да се свържат с интернет. Eliot е 
регистрирана търговска марка на Legrand Group.
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* Необходима ви е Wi-Fi връзка с вътрешен достъп

МНОГО ПОЛЕЗНИ ФУНКЦИИ НА 
ЕДИН КЛИК РАЗСТОЯНИЕ НА 
СМАРТФОНА.

За максимална свобода
Управлявате различни функции чрез безплатно 

приложение за Android или iOS смартфон.  

ОТГОВАРЯЙТЕ БЕЗ 
ДОРИ ДА СТАВАТЕ 
ОТ ДИВАНА

ОТВОРЕТЕ 
ГАРАЖНАТА 
ВРАТА, КОГАТО 
ДИСТАНЦИОННОТО 
НЕ Е У ВАС

ОТГОВАРЯЙТЕ НА 
ПОЗВЪНЯВАНЕ, ДОРИ 
КОГАТО СТЕ ИЗВЪН 
ДОМА СИ

ВИЖТЕ КАКВО СЕ СЛУЧВА 
ИЗВЪН ДОМА ВИ

ВКЛЮЧЕТЕ 
ОСВЕТЛЕНИЕТО ИЛИ 
ПУСНЕТЕ ПОЛИВНАТА 
СИСТЕМА В ГРАДИНАТА

ОБАДЕТЕ СЕ 
ДИРЕКТНО
ВКЪЩИ



Приложение DOOR ENTRY 
DOOR ENTRY  е приложението, 
което ви дава възможност, чрез 
смартфона си, да управлявате 
позвъняванията на домофона от 
дома или от разстояние, както и 
да отворите вратата само с едно 
докосване. Може да активирате 
камерите или да включите 
градинското осветление. 
Инсталирането и настройването 
на приложението става 
лесно само в няколко стъпки 
благодарение нa BTicino cloud. 
Отдалечената връзка е напълно 
автоматизирана и управлявана с 
максимално ниво на сигурност. Отговарянето на вътрешния панел е също толкова лесно, 

колкото и отговарянето на обикновен телефон

Изберете иконката на камерата и натиснете, за да активирате

За да отворите вратата, плъзнете иконката на ключа на 
дясно - така ще избегнете случайно отваряне на вратата.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС
СЪЗДАДЕН ЗА ВАС

СКАНИРАЙТЕ QR КОДА И 
СВАЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО



Нова гама вътрешни видео панели с широк сензорен дисплей.
Classe 300 е създаден, за да отговори и отрази най- добре вашия стил и вкус - 
светъл и тъмен дизайн. Предлага се и в готов за инсталация комплект с външен 
панел Linea 3000 (кат.№ 363911).

Стилен избор

Classe 300 V13E светъл дизайн
кат.№ 344612

Classe 300 V13E тъмен дизайн
кат.№ 344613

Classe 300
Изборът,

когато искате
да подчертаете

стила си

Домофонните системи изискват и допълнителни инсталационни компоненти. За повече информация, консултирайте пълния каталог 
за Аудио и Видеодомофонни системи в pdf формат или се свържете с нас на http://www.legrand.bg/contact
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Елегантен дизайн и модерна 
технология - неоспорим чар

CLASSE 300 е серия “handsfree” 
вътрешни видео панели с широк 
7” СЕНЗОРЕН ДИСПЛЕЙ, които 

впечатляват с блестящ финиш и 
стъклен ефект. Специалната форма 

на устройството със заоблени ъгли и 
метализиран корпус 

придават усешане за тънък и фин 
дисплей с УНИКАЛЕН СТИЛ.
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CLASSE 300:
ЛЕСЕН ПОДХОД В 
ЕЖЕДНЕВИЕТО

Качество, което можете да видите и 
да почувствате: сензорни бутони  
СЕНЗОРНИТЕ БУТОНИ, които 
контролират основните функции на 
видеопанела имат релефни линии за
бърз достъп.



МЕНЮ СПОРЕД 
ПРЕДПОЧИТАНИЯ

Семпъл, “user-friendly” интерфейс
Преоткрийте ежедневието си, постепенно, ден след ден. 
Вдъхновявайки се от най-модерните потребителски електронни 
устройства, Classe 300 позволява с лекота да управлявате 
повикванията и съобщенията, благодарение на широкия сензорен 
дисплей.

АУДИО И ТЕКСТОВИ 
СЪОБЩЕНИЯ
Функция за записване на текстово 
съобщение  чрез клавиатурата или на 
гласово съобщение предназначено 
за друг обитател.

“HANDSFREE” КОМУНИКАЦИЯ

ВИДЕОДОМОФОНЪТ КАТО 
ТЕЛЕФОНЕН СЕКРЕТАР
Функция, която позволява да 
получите запис на видео кой ви 
е търсил или вие да оставите 
предварително записано видео 
съобщение.
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Classe 100  
V12E
Решението, осигуряващо 
максимална инсталационна 
и функционална гъвкавост.
кат.№ 344522

Изборът за вашия 
дом, магазин или 
офис, отговарящ 

на всички 
инсталационни 

и функционални 
потребности.

Домофонните системи изискват и допълнителни инсталационни компоненти. За повече информация, консултирайте пълния каталог 
за Аудио и Видеодомофонни системи в pdf формат или се свържете с нас на http://www.legrand.bg/contact



Classe 100 е с минималистичен, дискретен и елегантен дизайн, който впечатлява 
с блестящ финиш и стъклен ефект.

Функционалност в различна форма

Classe 100

Classe 100  
V12B
Идеалното решение за 
спецификации: семпло, 
компактно, основно.
кат.№ 344502

Classe 100  
A12B
Аудио “handsfree” 
решениe с разширени 
функции.
кат.№ 344252

Classe 100  
A12M
Аудио решение със 
слушалка
кат.№ 344272

Домофонните системи изискват и допълнителни инсталационни компоненти. За повече информация, консултирайте пълния каталог 
за Аудио и Видеодомофонни системи в pdf формат или се свържете с нас на http://www.legrand.bg/contact



Classe 100 V12E

Classe 100
Елегантен и фин дизайн,
максимална свобода 
при употреба.

включване на
стълбищното
осветление

отключване
на вратата

активиране на 
входен панел

“handsfree”
комуникация
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“handsfree”
комуникация

МОНТАЖ НА БЮРООТКРИТ МОНТАЖ ВГРАДЕН МОНТАЖ

С НАКЛОНЕН ДИСПЛЕЙ

ВКЪЩИ ИЛИ НА РАБОТНОТО МЯСТО -
КАКТО И КЪДЕТО ПОЖЕЛАЕТЕ
Изключителна гъвкавост при инсталиране благодарение на
аксесоарите за вграден монтаж или върху бюро.



Стандартно решение 
със слушалка

Classe 100  
A12M

Classe 100  
A12C

Стандартно 
решение с 
допълнителни 
функции

кат.№ 344272

Само основни 
функции

кат.№ 344262

Изборът за 
основно аудио 
решение със 

слушалка

Изборът за 
аудио решение 
със слушалка и 
допълнителни 

функции

Домофонните системи изискват и допълнителни инсталационни компоненти. За повече информация, консултирайте пълния каталог 
за Аудио и Видеодомофонни системи в pdf формат или се свържете с нас на http://www.legrand.bg/contact
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Основно решение със 
слушалка

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ФУНКЦИИ 
(ПРИМЕР: 
АКТИВИРАНЕ НА 
СТЪЛБИЩНОТО 
ОСВЕТЛЕНИЕ)

ОТКЛЮЧВАНЕ 
НА ВРАТАТА

3 НИВА НА 
ЗВУКА НА 
ПОЗВЪНЯВАНЕ

Изборът за 
основно аудио 
решение със 

слушалка

Само основни 
функции

кат.№ 344232

Sprint  
L2

Домофонните системи изискват и допълнителни инсталационни компоненти. За повече информация, консултирайте пълния каталог 
за Аудио и Видеодомофонни системи в pdf формат или се свържете с нас на http://www.legrand.bg/contact



Обновяването на старата домофонна система е 
лесно и достъпно благодарение на 2-проводната 

система на Bticino. Ползите са както за 
инсталатора - кратко време за инсталация 

и гъвкавост, така и за крайния потребител - 
изключителни естетични характеристики, ниски 

разходи и нови функции.

Само 2
проводника:

лесно решение
за реконструкции

П Р Е Д И М С Т В А Т А  Н А  2 - П Р О В О Д Н И Т Е  Р Е Ш Е Н И Я
Идеално за реконструкции



Повторна употреба на 
съществуващите кабели
Няма нужда от ново окабеляване

Без строителни  
дейности
Повторна употреба на
съществуващите конзоли

Лесна замяна на аудио с 
видео система
Лесно се заменя старата аналогова аудио система 
с 2-проводната цветна видео система.

Естетична и функционална  
актуализация
Модерен дизайн, висококачествени цветни 
изображения и нови функции: пренасочване 
на повикване към смартфон, интерком, 
активиране на стълбищно осветление, 
допълнителен контрол на електрическата 
брава.



КАМЕРА “ДЕН И НОЩ” И
ШИРОКОЪГЪЛНА КАМЕРА
Ясни, перфектни изображения дори при условия на 
слаба осветеност.

Широко хоризонтално и вертикално зрително поле.
По-добра сигурност и безопасна употреба от деца и 
хора в неравностойно положение.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАКЛАНЯНЕ НА 
ВЪТРЕШНИЯ ВИДЕО ПАНЕЛ

Накланящия се панел дава възможност за 
оптимизиране обхвата на зрителното поле, 
независимо от височината на монтаж.

ИНДУКТИВЕН ДОСТЪП ДО ФУНКЦИИТЕ И 
ГЛАСОВО РАЗПОЗНАВАНЕ

Подходящо за употреба от хора с нарушен слух, 
благодарение на вграден Т селектор.

Лесно за употреба и от хора с нарушено зрение, 
благодарение на гласовото разпознаване.

96°

135°

Подходящо за хора в неравностойно положение

Решения за хора 
в неравностойно 

положение



Web configurators

YouDiagram Software

Подробна информация за Classe 300X
http://www.legrand.bg/support-classe300x

Свържете сe с нас за подробна 
информация и обучение.
http://www.legrand.bg/contact

Полезни връзки за професионалисти



D45

Дигитален външен
панел
кат.№ 322011

Домофонните системи изискват и допълнителни инсталационни компоненти. За повече информация, консултирайте пълния каталог
за Аудио и Видеодомофонни системи в pdf формат или се свържете с нас на http://www.legrand.bg/contact

СИСТЕМА ЗА ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ

D45

Външни панели

НОВ ЦИФРОВ 
ВЪНШЕН ПАНЕЛ

•Повикване чрез 
адресна книга или код

•Бързо поименно 
търсене (подобно на 
мобилен телефон)

•LCD дисплей с лесен 
за употреба интерфейс 
и персонализирано 
съобщение

•Директно повикване 
към охраната

IP44



Външен панел с
бутони
кат.№ 322030 + 322033

Бързоефективна система, с бързо изграждане на системната магистрала и свързване на устройствата към нея, благодарение на 
cat.5e UTP и конектори RJ45.

•Италиански дизайн 
с висококачествен 
материал

•Степен на защита 
IP54, устойчивост на 
атмосферни влияния

•Защита срещу 
механичен удар и 
вандализъм

•Минимален размер при 
вграден монтаж, само 
1,5 см

IP44

D45



НОВИ СЕНЗОРНИ 
ВЪТРЕШНИ ДИСПЛЕИ

ИТАЛИАНСКИ
ДИЗАЙН 
с висококачествени 
материали,
декоративна рамка
с метален
финиш

ШИРОК
СЕНЗОРЕН
ДИСПЛЕЙ
в съответствие с
най-новите
тенденции

D45



Домофонните системи изискват и допълнителни инсталационни компоненти. За повече информация, консултирайте пълния каталог
за Аудио и Видеодомофонни системи в pdf формат или се свържете с нас на http://www.legrand.bg/contact

3.5” ДИСПЛЕЙ
С АЛАРМЕНА ФУНКЦИЯ

ТЪНЪК 7”
СЕНЗОРЕН ДИСПЛЕЙ
С АЛАРМЕНА ФУНКЦИЯ

СИСТЕМА ЗА ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ
Вътрешни панели

СИСТЕМА ЗА ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ

D45

кат. ном. 321070

4,3” ВИДЕО
ВЪТРЕШЕН ПАНЕЛ

кат.ном. 321061 кат.ном. 321060
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Видеодомофонни системи

Легранд България ЕООД
София 1766, ж.к.Младост 4
Бизнес Парк София, сгр.7А, партер
тел:02 489 9297

WWW.LEGRAND.BG

Legrand Bulgaria

bureau.sofia@legrandelectric.com


