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ЦЕНОВА  ЛИСТА  ВИДЕОДОМОФОННИ КОМПЛЕКТИ

каталожен 

номер

цена, лв. без 

ДДС

УМНИ 2-ПРОВОДНИ ВИДЕОДОМОФОНИ КОМПЛЕКТИ

3 694 20 1 000,00 

3 694 30 1 000,00 

3 646 14         1 100,00 

3 639 11 1 600,00 

МЕХАНИЗЪМСНИМКА

УМЕН ВИДЕОДОМОФОНЕН КОМПЛЕКТ CLASSE 100X16E - LINEA 3000

За еднофамилни къщи, комплектът се със стои от: Умен вътрешен панел със 7’’ сензорен цветен LCD дисплей, 

препращане на обажданията на смартфон, Wi-fi свързаност, елегантен дизайн с бяло или черно покритие, 

handsfree комуникация, активиране на осветление, съвместимост с камери Netatmo. Входен панел с метален 

дизайн, с рамка за защита против дъжд, цветна широкоъгълна камера и LED за нощно осветяване на зрителното 

поле.

Лесно адаптиране на входния панел като система за двуфамилна къща. Възможност за директно свързване на 

външна цветна CCTV камера към входен панел. Системата може да се разшири с до 3 вътрешни панела без 

слушалки.

Бяло

Черно

CLASSE 300X13E - LINEA 3000

видеодомофонен комплект с пренасочване на повикването към смартфон и отключване на вратата с ключ-карти

Комплектът се състои от: двупроводен, «handsfree» вътрешен видео панел с вградена функционалност за хора с 

увреден слух и/ или зрение. 5’’ LCD дисплей с корпус в бял цвят и елегантен дизайн. Капацитивни бутони за 

управление на основните видеодомофонни функции: отключване на врата, приемане на повикванията, активиране 

на входния панел/ преглед на изображенията от различните камери/ входни панели и бутон «любими» (за най-

често използвана функция, напр: стълбищно осветление, интерком, др. функции). Специални релефни линии, за 

бърз достъп до функциите: отключване на врата и приемане на повикването.

Вградена Wi-Fi връзка. Функция за препращане на повикване към смартфон.                                

        DOOR ENTRY е приложението, което ви позволява, чрез вашия смартфон, да управлявате позвъняванията на 

Classe 100X16Е от дома или от разстояние, както и да отключите вратата само с едно докосване. Може да 

активирате камерите или да включите външното осветление. Входният панел има индекс на защита IP54 и индекс 

на защита срещу механичен удар IK10.

Благодарение на вграден Wi-Fi, вътрешният видео панел може да се свърже с приложението Door Entry App 

(налично за Android и iOS). Възможност

за управление функциите на вътрешния видео панел (получаване на повикване, отваряне на врата, активиране на 

входния панел.) Вътрешния видео панел има аудио/видео памет и функция гласово разпознаване (което го прави 

подходящо за употреба от хора с увреден слух, благодарение на вградения Т селектор). Има капацитивни ключове 

за контролиране на основните функции на видеодомофона: отключване на вратата, handsfree комуникация, 

активиране на входния панел/камера, бутон «любими» (може да се конфигурира така че да се активират бързо най-

използваните функции

- например контрол на стълбищното осветление, интерком, допълнителни функции). Достъпът за конфигуриране и 

настройване на функциите е през сензорния дисплей с графичен интерфейс. За открит монтаж на стена или за 

монтаж на бюро със специален аксесоар (344632) - поръчва се отделно.

Еднофамилен видеодомофонен комплект включващ:

вътрешен  видео  панел  Classe  300X13E  в  светъл  дизайн  с  Wi-Fi,  handsfree, функция  за  гласово  разпознаване,  

7˝  сензорен  LCD  дисплей  и  функция телефонен секретар с аудио/видео памет за повикванията; LINEA 3000 

входен бутонен   панел,   широкоъгълна   цветна   камера,   четец   и   комплект   цветни ключ-карти и 2 диска за 

изчистване на паметта. Може да се конфигурира за еднофамилна  или  двуфамилна  инсталация.  Може  да  

поддържа  до  20  ключ- карти  (125  KHz)  за  отключване  на  електронна  брава.  Държачи  за  етикети  с бели LED 

подсветки. Стенен или вграден монтаж с помощта на специфични аксесоари: (350020) конзола за вграден монтаж с 

(343061) аксесоар за вграден монтаж - поръчват се отделно. Може да се монтира и рамка за защита против дъжд 

(343051) - поръчва се отделно. Входният панел има индекс на защита IP54 и индекс на защита срещу механичен 

удар IK10. Благодарение на вграден Wi- Fi, вътрешният видео панел може да се свърже с приложението Door Entry 

App (налично за Android и iOS). Възможност за управление функциите на вътрешния видео  панел  (получаване  на  

повикване,  отваряне  на  врата,  активиране  на входния  панел.)  Вътрешния  видео  панел  има  аудио/видео  

памет  и  функция гласово разпознаване (което го прави подходящо за употреба от хора с увреден слух,  

благодарение  на  вградения  Т  селектор).  Има  капацитивни  ключове за   контролиране   на   основните   функции   

на   видеодомофона:   отключване на  вратата,  handsfree  комуникация,  активиране  на  входния  панел/камера, 

бутон  «любими»  (може  да  се  конфигурира  така  че  да  се  активират  бързо най-използваните функции - 

например контрол на стълбищното осветление, интерком, допълнителни функции). Достъпът за конфигуриране и 

настройване на  функциите  е  през  сензорния  дисплей  с  графичен  интерфейс.  За  открит монтаж  на  стена  или  

за  монтаж  на  бюро  със  специален  аксесоар  (344632)  - поръчва се отделно.

Door Entry
CLASSE 100X App
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3 635 11 1 400,00 

3 636 11 1 450,00 

4-ПРОВОДНИ ВИДЕОДОМОФОНИ КОМПЛЕКТИ

3 695 80 360,00 

3 695 60 340,00 

3 695 00 150,00 

Ценовата листа е валидна от 01.05,2022г

Легранд България ЕООД си запазва правото на промени без предизвестие!

ВИДЕОДОМОФОН БЕЗ СЛУШАЛКА, С 7’’ ЦВЕТЕН ДИСПЛЕЙ

CLASSE 300V13E – LINEA 3000

видеодомофонен комплект

Еднофамилен видеодомофонен комплект включващ: вътрешен видео панел Classe 300V13М в светъл дизайн с

Wi-Fi,  handsfree,  функция  за  гласово  разпознаване,  7’’  сензорен  LCD дисплей; LINEA 3000 входен бутонен панел 

с функция телефонен секретар с  възможност  за  записване  на  обажданията;  широкоъгълна  камера  и ключ  

карти  за  отключване  на  ел.  брава.   Може  да  управлява  до  20  ключ карти (125 KHz). Може да се конфигурира 

за еднофамилна или двуфамилна инсталация.   Държачи   за   етикети   с   бели   LED   подсветки.   Стенен   или 

вграден  монтаж  с  помощта  на  специфични  аксесоари:  (350020)  конзола за  вграден  монтаж  с  (343061)  

аксесоар  за  вграден  монтаж  -  поръчват  се отделно.  Може  да  се  монтира  и  рамка  за  защита  против  дъжд  

(343051)  - поръчва се отделно. Входният панел има индекс на защита IP54 и индекс на защита срещу механичен 

удар IK10. Възможност за управление функциите на вътрешния видео панел (получаване на повикване, отваряне 

на врата, активиране на входния панел и допълнителни функции.) Вътрешния видео панел  има  аудио/видео  

памет  и  функция  гласово  разпознаване  (което  го прави  подходящо  за  употреба  от  хора  с  увреден  слух,  

благодарение  на вградения  Т  селектор).  Има  капацитивни  ключове  за  контролиране  на основните функции на 

видеодомофона: отключване на вратата, handsfree комуникация,   активиране   на   входния   панел/камера,   бутон   

«любими» (може да се конфигурира така че да се активират бързо най-използваните функции   -   например   

контрол   на   стълбищното   осветление,   интерком, допълнителни  функции).  Достъпът  за  конфигуриране  и  

настройване  на функциите  е  през  сензорния  дисплей  с  графичен  интерфейс.  За  открит монтаж на стена или за 

монтаж на бюро със специален аксесоар (344632) - поръчва се отделно.

CLASSE 300V13M – LINEA 3000 видеодомофонен комплект с ключ карта

Еднофамилен видеодомофонен комплект включващ:

вътрешен  видео  панел  Classe  300V13E  в  светъл  дизайн  с  Wi-Fi,  handsfree, функция  за  гласово  разпознаване,  

7˝  сензорен  LCD  дисплей;  LINEA  3000 входен бутонен панел, широкоъгълна цветна камера. Може да се 

конфигурира за еднофамилна или двуфамилна инсталация. Държачи за етикети с бели LED подсветки. Стенен или 

вграден монтаж с помощта на специфични аксесоари: (350020)  конзола  за  вграден  монтаж  с  (343061)  аксесоар  

за  вграден  монтаж

- поръчват се отделно. Може да се монтира и рамка за защита против дъжд (343051) - поръчва се отделно. 

Входният панел има индекс на защита IP54 и индекс  на  защита  срещу  механичен  удар  IK10.  Възможност  за  

управление функциите на вътрешния видео панел (получаване на повикване, отваряне на врата, активиране на 

входен панел и допълнителни функции.) Вътрешния видео панел има аудио/видео памет и функция гласово 

разпознаване (което го прави подходящо  за  употреба  от  хора  с  увреден  слух,  благодарение  на  вградения Т   

селектор).   Има   капацитивни   ключове   за   контролиране   на   основните функции на видеодомофона: 

отключване на вратата, handsfree комуникация, активиране на входен панел/камера, бутон «любими» (може да се 

конфигурира така че да се активират бързо най-използваните функции - например контрол на  стълбищното  

осветление,  интерком,  допълнителни  функции).  Достъпът за  конфигуриране  и  настройване  на  функциите  е  

през  сензорния  дисплей  с графичен интерфейс. За открит монтаж на стена или за монтаж на бюро със специален 

аксесоар (344632) - поръчва се отделно.

4-проводни цветни видеодомофони за еднофамилни къщи, за монтаж на стена, с вградено захранване. 

Възможност за разширяване с до 4 допълнителни вътрешни панела и с до 1 допълнителен входен панел или 

камера (NTSC или PAL), предлагащи основните функции на

видеодомофонната система: повикване, интерком, отключване на вратата, визуализация. Комплектът се състои от 

вътрешен панел без слушалка,

със 7’’ цветен дисплей и 12 мелодии, сигнален LED и функция без звук; дискретен Zamak входен панел с рамка за 

защита против дъжд, микрофон и високоговорител с възможност за регулиране височината на звука, цветна 

камера и LED за повишаване на осветеността в зрителното поле.

ВИДЕОДОМОФОН БЕЗ СЛУШАЛКА, С 4,3’’ ЦВЕТЕН ДИСПЛЕЙ

4-проводни цветни видеодомофони за еднофамилни къщи, за монтаж на стена, с вградено захранване. 

Възможност за разширяване с до 4 допълнителни вътрешни панела и с до 1 допълнителен входен панел или 

камера (NTSC или PAL), предлагащи основните функции на

видеодомофонната система: повикване, интерком, отключване на вратата, визуализация. Комплектът се състои от 

вътрешен панел без слушалка,

с 4,3’’ цветен дисплей и 12 мелодии, сигнален LED и функция без звук; дискретен Zamak входен панел с рамка за 

защита против дъжд, микрофон и високоговорител с възможност за регулиране височината на звука, цветна 

камера и LED за повишаване на осветеността в зрителното поле.

АУДИОДОМОФОН СЪС СЛУШАЛКА

4-проводни аудиодомофони за еднофамилни къщи, за монтаж на стена, с вградено захранване. Възможност за 

разширяване с до 4 допълнителни вътрешни панела, предлагащи основните функции на домофонната система: 

повикване, интерком, отключване на вратата. Комплектът се състои от вътрешен панел със слушалка, сигнален LED 

и функция без звук; дискретен Zamak входен панел с рамка за защита против дъжд, микрофон и високоговорител с 

възможност за регулиране височината на звука.
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