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Vind een verdeler
in de buurt
Wil je graag de Classe 300EOS installeren bij je  

thuis of wens je wat meer informatie?

Ga naar bticino.be/nl/stores en en zoek  

een verdeler in je buurt.

ZOEK EEN VERDELER

Verhoog de veiligheid 
in en rond je woning 
met de Classe 300EOS

Wie zijn woning wil beveiligen tegen inbrekers, kijkt al snel in de richting van een alarmsysteem 

of bewakingsfirma. Toch is dat niet altijd de beste oplossing. 80% van de woninginbraken wordt 

immers gepleegd door gelegenheidsinbrekers, en die nemen snel de benen wanneer er een 

alarm loeit. 

Wie écht werk wil maken van de veiligheid in en rond zijn woning, is dus beter af met 

een proactieve aanpak en een geïntegreerd systeem dat ook camerabeelden maakt. Het 

gloednieuwe intercomsysteem Classe 300EOS van BTicino combineert videofonie met domotica 

en beveiliging, en maakt zo een volledige integratie mogelijk.

Koppeling met 
Netatmo
Koppel de Classe 300EOS met de 

veiligheidsoplossingen van Netatmo:

Smart buitencamera 
met alarm

Smart 
buitencamera

Smart 
binnencamera

Smart  
videodeurbel

Smart deur- en  
raamsensoren

Smart 
binnenalarm

Inzichtelijke tijdslijn & 
camerabeelden    
Behoud het overzicht over de gebeurtenissen 

in en rond je woning dankzij de tijdlijn in de 

handige Home + Security-applicatie.

Realtime informatie  
& controle
Vergeet onaangename verrassingen wanneer 

je thuiskomt. Met de Classe 300EOS behoud 

je de controle over je woning in real time via 

de applicatie. Zo krijg je een waarschuwing bij 

beweging in en rond je woning en kan je o.a. 

alarmen en camera’s vanop afstand activeren.

Meer dan 
inbraakbeveiliging 
alleen
Naast de inbraakbeveiliging waken de 

oplossingen van Netatmo ook over je 

gezondheid en algemene veiligheid. Zo kan 

je de Classe 300EOS koppelen aan een slim 

rookalarm of een CO-detector.

Installatie & configuratie

Installatie zonder  
breekwerk

Intuïtieve 
configuratie

De Classe 300EOS wordt aangesloten 
aan de hand van een eenvoudige 
tweedraadsverbinding en beschikt over een 
ingebouwde wificonnectie waardoor er geen 
extra bekabeling nodig is. Het toestel zelf 
wordt op de muur gemonteerd en is geschikt 
voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Een virtuele assistent loodst je door de 
configuratie en geeft je de mogelijkheid 
om via QR-codes snel en veilig je Smart-
toestellen te koppelen en in te stellen.

https://www.bticino.be/nl/stores

