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Ongeziene
mogelijkheden  

in functionaliteit 
en montage
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CLASSE100AUDIO-VIDEO

Handenvrije parlofoon  
met basisfuncties

De ideale basisoplossing:
simpel, compact en essentieel

Eén toestel voor videofonie  
en visualistatie van energieverbruik

Traditionele parlofoons 
met hoorn
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De nieuwe standaard  
op gebied van montage  
en functionaliteit. 
De 4 basisfuncties samen met  
de 4 programmeerbare toetsen  
zorgen voor een intuïtief en  
veelzijdige bediening. 

Classe 100 
 V12E
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344522
De basisreferentie 
wordt geleverd met 
muurbeugel.

344522 + 344572
De inbouwdoos  
garandeert minimale 
opbouwdiepte:  
slechts 9 mm.

OPBOUW INBOUW KANTELBAAR

344522 + 344592  344522 + 344562
Opbouw- of inbouwdoos met kantelfunctie  
voor montage op lagere hoogte.  
Bij gebruik door mindervalide.

MET HOORN

344522 + 344582
Een traditionele  
oplossing met hoorn 
voor discrete  
gesprekken.

ALS TAFELMODEL

344522 + 344552  344522 + 344582 + 2x 344552
Een uitvoering met tafelstandaard voor zowel de handenvrije oplossing, 
als de variante met hoorn.



Ref. Kits video kleur Classe 100 V12E - Linea 
Metal
Kit video kleur uitbreidbaar met max. 2 extra
monitoren en buitenposten Sfera, MiniSfera of  Linea.
Alle specificaties van het 2-draadssysteem
Samenstelling:
- ref. 346000: voeding
- ref. 346830: video interface
- ref. 346250: relais met potentiaalvrij contact voor
buitenposten Linea 2000, Linea Metal en MiniSfera

366711 Met 1 binnenpost Classe 100 V12E video ref. 344522 
en buitenpost Linea Metal 1 drukknop ref. 342991

366721 Met 2 binnenposten Classe 100 V12E video  
ref. 344522 en buitenpost Linea Metal 2 drukknoppen 
ref. 342992

366711 366911

Ref. Kits audio Classe 100 A12M - Linea 2000
Kit audio met binnenpost Classe 100 A12M en 
buitenpost
Linea 2000. Alle specificaties van het 2-draads-
systeem. Muurbevestiging
Samenstelling:
- ref. 346040: voeding

366911 Met 1 binnenpost Classe 100 A12M ref. 344272 en 
buitenpost Linea 2000, 1 drukknop ref. 342911

366921 Met 2 binnenpost Classe 100 A12M ref. 344272 en 
buitenpost Linea 2000, 2 drukknoppen ref. 342921

366931 Met 3 binnenpost Classe 100 A12M ref. 344272 en 
buitenpost Linea 2000, 3 drukknoppen ref. 342931

366941 Met 4 binnenposten Classe 100 A12M ref. 344272 en 
buitenpost Linea 2000, 4 drukknoppen ref. 342941
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Een complete
installatie in

één verpakking
Met één enkele referentie  

biedt een kit al de nodige onderdelen  
van een installatie: voeding, deurstation,

binnenpost en toebehoren.

Kit audio-video 2-draads 
kits video kleur

Kit audio-video 2-draads 
kits audio



Ref. Classe 100 V12E
344522 2-draads handenvrije kleurenmonitor met inductieve 

lus, vooraf  ingesteld voor verschillende soorten 
installaties, afhankelijk van het gebruikte toebehoren: 
voor muurbevestiging, voor inbouwmontage, 
als tafelmodel, met bijbehorend handtoestel, en 
zowel bij muurbevestiging als inbouwmontage 
kantelbaar. Uitgerust met een 4,3” (16:9) LCD-
kleurenscherm. Beschikbare toetsen: activatie 
deurstation / cameraselectie, bediening deurslot, 
traphalverlichting, handenvrije communicatie en 
4 configureerbare toetsen. Afhankelijk van de op 
(M) aangesloten configuratoren vervullen de 4 
configureerbare toetsen verschillende functies 
(bv. intercom, extra activatie deurslot, algemene 
activaties). 16 verschillende beltonen beschikbaar. 
Voor muurbevestiging moet de bijgeleverde 
muurbeugel worden gebruikt. Voor alle andere 
soorten installatie is het gepaste toebehoren apart 
verkrijgbaar.

 
Classe 100 X12B

344602 2-draads handenvrije kleurenmonitor met inductieve 
lus, vooraf  ingesteld voor verschillende soorten 
installaties, afhankelijk van het gebruikte toebehoren: 
voor muurbevestiging, voor inbouwmontage, 
als tafelmodel, met bijbehorend handtoestel, en 
zowel bij muurbevestiging als inbouwmontage 
kantelbaar. Uitgerust met een 4,3” (16:9) LCD-
kleurenscherm. Beschikbare toetsen: activatie 
deurstation / cameraselectie, bediening deurslot, 
traphalverlichting, handenvrije communicatie. Het 
toestel is uitgerust met een energiebeheersysteem 
en geeft het verbruik grafisch weer. 16 verschillende 
beltonen beschikbaar. Voor muurbevestiging moet de 
bijgeleverde muurbeugel worden gebruikt. Voor alle 
andere soorten installatie is het gepaste toebehoren 
apart verkrijgbaar.

 
Classe 100 V12B

344502 2-draads handenvrije kleurenmonitor voor 
muurbevestiging of  als tafelmodel (tafelstandaard 
apart verkrijgbaar).
Uitgerust met een 3,5” LCD-kleurenscherm. 
Beschikbare toetsen: activatie deurstation / 
cameraselectie, bediening deurslot, traphalverlichting 
en handenvrije communicatie. LED’s gebruikt voor: 
oproepweigering, deurstatus, verbinding met het 
toegangspaneel. Onafhankelijke regeling voor: het 
belvolume (inclusief  oproepweigering), het volume 
van de luidspreker, de kleur en helderheid van het 
display. 16 verschillende beltonen beschikbaar. Voor 
muurbevestiging moet de bijgeleverde muurbeugel 
worden gebruikt.

 
Classe 100 A12B

344252 2-draads handenvrije parlofoon voor muurbevestiging 
of  als tafelmodel (tafelstandaard apart verkrijgbaar). 
Beschikbare toetsen: activatie deurstation, 
bediening deurslot, traphalverlichting en handenvrije 
communicatie. 16 verschillende beltonen 
beschikbaar. Voor muurbevestiging moet de 
(bijgeleverde) muurbeugel worden gebruikt.

Ref. Classe 100 A12C
344262 2-draads parlofoon met hoorn voor muurbevestiging 

of  als tafelmodel (tafelstandaard apart verkrijgbaar). 
Beschikbare toetsen: activatie deurstation, bediening 
deurslot en traphalverlichting. 
16 verschillende beltonen beschikbaar. Voor 
muurbevestiging moet de bijgeleverde muurbeugel 
worden gebruikt.

 
Classe 100 A12M

344272 2-draads parlofoon met hoorn voor muurbevestiging 
of  als tafelmodel (tafelstandaard apart verkrijgbaar). 
Beschikbare toetsen: auto-activatie deurstation, 
bediening deurslot, traphalverlichting en 4 
configureerbare toetsen. Afhankelijk van de op 
(M) aangesloten configuratoren vervullen de 4 
configureerbare toetsen verschillende functies 
(bv. intercom, extra activatie deurslot, algemene 
activaties). 16 verschillende beltonen beschikbaar. 
Voor muurbevestiging moet de bijgeleverde 
muurbeugel worden gebruikt. 

Toebehoren
344572 Toebehoren voor de inbouwmontage van de 

kleurenmonitors Classe 100 V12E (344522) en Classe 
100 X12B (344602).

344562 Toebehoren voor de kantelbare inbouwmontage van 
de kleurenmonitors Classe 100 V12E (344522) en 
Classe 100 X12B (344602). Bij deze installatiewijze 
kan de gebruiker de kleurenmonitor kantelen om 
het display aan te passen aan de verschillende 
kijkhoeken (bv. installatie van het toestel op lage 
hoogte voor gebruik door gehandicapten).

344592 Toebehoren voor de kantelbare opbouwmontage van 
de kleurenmonitors Classe 100 V12E (344522) en 
Classe 100 X12B (344602). Bij deze installatiewijze 
kan de gebruiker de kleurenmonitor kantelen om 
het display aan te passen aan de verschillende 
kijkhoeken (bv. installatie van het toestel op lage 
hoogte voor gebruik door gehandicapten). 

344552 Toebehoren voor de installatie van alle parlofoons en 
kleurenmonitors CLASSE 100 als tafelmodel.

336803 kabel met connector voor installatie van de 
tafelstandaard.

344582 Toebehoren voor muurbevestiging of  installatie als 
tafelmodel van kleurenmonitors(tafelstandaard apart 
verkrijgbaar) Classe 100 V12E (344522) en Classe 
100 X12B (344602).
Met dit soort installatie kan het toestel worden 
gebruikt om op twee manieren te communiceren: met 
hoorn of  handenvrij.
Voor de installatie als tafelmodel met hoorn zijn 
er twee tafelstandaarden 344552 nodig (apart 
verkrijgbaar).

344522 344602 344502 344252 344572344562
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Classe 100 



b Inspired
Bij Legrand Group maken we je leven graag een stuk 

eenvoudiger en functioneler. Daarom gaan we elke dag 

op zoek naar oplossingen op het vlak van domotica en 

stellen we het gerenommeerde design en de esthetische 

keuzemogelijkheden van ons schakelmateriaal volledig in 

functie van jouw ideeën en behoeften. Dat kan alleen door 

een constante stroom van inspiratie die we graag met je 

willen delen. Benieuwd? Bezoek onze Concept Store en...  

“b Inspired”!

www.bticino.be • www.conceptstore.be

CONCEPT STORE
Steenkoolkaai 10, 
1000 Brussel
T: +32 (0)2 719 54 81
F: +32 (0)2 719 54 80 
Open van dinsdag tot zaterdag

LEGRAND GROUP BELGIUM
Kouterveldstraat 9, 
1831 Diegem
T: +32 (0)2 719 17 11
F: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be
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