The Evolution Of Smart.

De Smarttechnologie
van morgen,
vandaag

De Classe 300EOS is de allernieuwste revelatie op het vlak van intercomsystemen.
Dankzij de waaier aan Smart Home-functies en mogelijke uitbreidingen creëert u
snel en eenvoudig een geconnecteerd huis voor uw klanten. De deur openen, het
weer opvragen of het alarm inschakelen, met de Classe 300EOS legt u de lat voor
videofonie en toegangscontrole hoger zonder in te boeten aan gebruiksgemak.

Effen het pad voor een Smart Home
Classe 300EOS: slimme technologie voor een slimmer leven

videodeurcontrole

BTicino blaast het standaard videofoonsysteem nieuw leven in en brengt spitstechnologie in het dagelijkse leven van de consument. Toegangspoorten openen vanop
afstand, een volledig veiligheidssysteem opzetten, slimme schakelaars of andere
domotica koppelen… U kunt het zo gek niet bedenken of BTicino heeft het geïntegreerd in de Classe 300EOS.
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Uitzonderlijk design
Spraakbesturing met Alexa
Display & interface
Nieuwe functies
Geïntegreerd veiligheidssysteem: Netatmo
Partnernetwerk
Installatie
Opleiding

Uitzonderlijk design
Verticale display met
gebogen vorm

5” touchscreen (12,7 cm)

Persoonsherkenning

Horizontale display

Gebogen vorm

Verticale display voor
optimale beeldvorming

Automatische
centrering

Dubbelklik voor
horizontale weergave

Verwelkomende vorm voor
bewoners & gasten

De Classe 300EOS wordt gekenmerkt door een uniek,
verticaal design. Dankzij de nette en moderne look past
deze videofoon in elk type woning of appartement. De
grote display en handige user interface garanderen een
optimale gebruikservaring.

Tips & tricks

Intuïtief gebruik

Handige suggesties dankzij
digitale assistent

Eenvoudige bediening met
swipe-functie

Spraakbesturingssysteem Alexa
Amazon Alexa: de volgende stap voor een slim huis
Met Alexa - het spraakbesturingssysteem van Amazon - installeert u een Smart Home binnen stembereik. Dit innovatieve nextgeneration systeem zorgt ervoor dat de gebruiker alle slimme producten aan één hub - de BTicino Classe 300EOS - kan koppelen
en vervolgens met zijn stem of smartphone kan besturen. Denk hierbij niet enkel aan slimme camera’s of alarmen, maar ook
andere domotica-uitbreidingen zoals slimme verlichting, muziekinstallaties en televisies.
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Led
- Status wifiverbinding
- Notificaties
- Geluid
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Suggesties
- Configuraties
- Systeeminformatie
- Laatste notificatie
- Handige tips
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Notificaties
- Gemiste oproepen
- Berichten
- Systeeminformatie
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Toegangscontrole
- Activatie camera
- Deuroproep beantwoorden
- Favoriete functies
- Deur/poort openen
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Favoriete functies
- 2 sneltoetsen
- Favorieten
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Home + Security App
De beste applicatie
voor een veilige thuis
De Home + Security-applicatie van BTicino en Smart Homeexpert Netatmo is de meest gebruiksvriendelijke en complete
applicatie voor remote control in en rond een woning. Dankzij
de geïntegreerde veiligheidsmodule krijgt de gebruiker
notificaties en waarschuwingen bij inkomende (deur)oproepen,

bewegingen of gebeurtenissen in en rond de woning. Met enkele
simpele kliks kan de gebruiker de deuroproep beantwoorden
en elektrische sloten, camera’s of alarmen activeren. Alle
gebeurtenissen worden op elk moment weergegeven in een
overzichtelijke tijdlijn.

Basis veiligheidsfuncties

Deuroproep beantwoorden
De gebruiker krijgt een
notificatie wanneer er iemand
aan de deur staat.

Camerabeelden bekijken
De gebruiker kan vanop
afstand kijken wie er aan de
deur staat en de deur openen
in één klik.

Nieuwe functies
The best is yet to come
Bij BTicino gaan we vol voor de
toekomst, uw toekomst. Daarom zoeken
we continu naar optimalisaties en
nieuwe Smart Home- functionaliteiten
voor de Classe 300EOS. De updates
worden automatisch (en gratis)
doorgevoerd voor een nog slimmere
woning.

Tijdlijn bekijken
Een tijdlijn maakt de
videofoon inzichtelijk en
bezorgt berichten van
bezoekers aan de gebruiker.

Een Smart Home in
één ecosysteem met 2
eenvoudige apps

Actie ondernemen
De gebruiker kan de deur
openen, camerabeelden
bekijken, alarmen activeren
en nog zoveel meer.

Home + Security
Eenvoudig beheer van alle deur- en veiligheidssystemen
in en rond de woning.
Home + Control
Alle Smart Home-functionaliteiten binnen handbereik:
lichten, thermostaat, stopcontacten, rolluiken, etc.

Geconnecteerde apparaten Verbind slimme apparaten zoals lichtschakelaars en
stopcontacten draadloos én in een handomdraai.
MyHome-automatisering

Automatiseer uw woning en verbind thermostaten,
buitenverlichting, rolluiken en dergelijke met de Classe
300EOS.
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Houd controle
en garandeer
veiligheid met
Netatmo
De Classe 300EOS is uit te breiden met de
veiligheidsoplossingen van Netatmo. Dankzij
deze koppeling, kunt u een eenvoudig, snel
en gebruiksvriendelijk beveiligingssysteem

Smart
buitencamera

Smart buitencamera
met alarm

Smart
binnencamera

Smart deur- en
raamsensoren

ontwikkelen voor elk type woning. Denk hierbij
aan slimme camera’s, deur- en raamsensoren,
geluidsalarmen en zelfs rook- en CO-detectoren.
Door de geconnecteerde installatie wordt het hele
beveiligingssysteem inzichtelijk en kan het zowel
spraakgestuurd als vanop afstand bediend worden.

Smart
videodeurbel

Smart
rookalarm

Smart
binnenalarm

Smart
CO-detector
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Een unieke
opportuniteit
voor
installateurs

Als installateur kunt u het volledige Smart Home-pakket aanbieden en uw klanten
zo voorzien in een volledig besturingssysteem voor meer veiligheid en eenvoud.
Ontdek op deze pagina hoe Legrand de installateurs ondersteunt en welke
voordelen en opleidingen het biedt.

Geniet als partner-installateur van
interessante voordelen
Bij Legrand Group zijn we ervan overtuigd dat de partner-installateurs de drijvende
kracht vormen achter het bedrijf. Wie zich bij ons aanmeldt als partner-installateur
(Certified Member) geniet van de beste ondersteuning en voordelen.

Wilt u zich aansluiten bij het partnerprogramma van Legrand
of wenst u eerst wat meer informatie? Neem dan volledig
vrijblijvend contact op via marketing.be@legrandgroup.be.

Classe
300EOS:
de installatie

Voor de installatie van de BTicino Classe 300EOS heeft u geen bijzondere kennis
nodig. Net als andere videofoonsystemen, installeert u de BTicino Classe 300EOS
aan de hand van tweedraadsverbinding. Vergeet complexe installatie en Ethernetconfiguraties. De Classe 300EOS werkt met een simpele tweedraadsverbinding die
u snel en eenvoudig koppelt. Dankzij de ingebouwde wificonnectie is het volledige
systeem in minder dan geen tijd up and running en behoeft de installatie geen extra
bekabeling. Hierdoor leent de Classe 300EOS zich ook als ideale oplossing voor
zowel nieuwbouwwoningen als renovaties.

Intuïtieve configuratie
Net als de installatie is ook de configuratie van de Classe 300EOS erg intuïtief en
gebruiksvriendelijk. De configuratie kan door de klant zelf worden gedaan of kunt u
als installateur als extra service aanbieden.

Download de applicatie
Na de installatie en configuratie downloadt de gebruiker de applicatie en kan hij
zelf - of onder uw begeleiding - alle parameters instellen voor de Smart Homefunctionaliteiten.
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Volg een gerichte
opleiding over de
installatie van de
Classe 300EOS
De Classe 300EOS biedt de gebruikers uiteraard tal van
voordelen, maar ook voor u als installateur heeft deze
videofonie-oplossing heel wat pluspunten. Het toestel wordt
namelijk aan de hand van een tweedraadssysteem geïnstalleerd
en vervolgens gekoppeld via wifi of vast netwerk.

Om u wegwijs te maken bij de installatie organiseert Legrand
Group een online training door Market Manager Jurgen Van
Zaelen. Hij loopt u door de basisregels en overloopt stap voor
stap hoe u de Classe 300EOS moet instellen. Alle functies,
uitbreidingen en toepassingen van het systeem komen aan bod,
inclusief de configuratie.

Wilt u deze opleiding volgen?
Laat uw mailadres achter op onze website en klik op de knop ‘bekijk nu het webinar’.

Legrand Group Belgium nv
Hector Henneaulaan, 366
1930 Zaventem
T +32 (0)2 719 17 11
E info.be@legrandgroup.be

