
PREMIUM CHYTRÉ DOMÁCÍ SYSTÉMY
od PARTIZANU

BEZDRÁTOVÁ IP ZAŘÍZENÍ
a BEZDRÁTOVÝ INTELIGENTNÍ VYSÍLAČ



SADA OBSAHUJE:  Přístroj  •  Držák  •  USB napájecí kabel k nabíjení baterie dveřního zvonku  •  Montážní sada
* Karta Micro SD, napájecí zdroj a zvonek pro bezdrátový zvonek MBD-100 nejsou součástí sady.

2.0MP BEZDRÁTOVÝ DVEŘNÍ ZVONEK

MBD-100
Inovativní dveřní zvonek s FullHD CCTV kamerou.

Aby se šetřila energie baterie, je tato CCTV kamera aktivována 
pouze po stisknutí tlačítka volání nebo při spuštění detektoru 
pohybu s rozpoznáváním člověka.

Viditelnost ve tmě - přes 3 metry.

V mobilní aplikaci Partizan pro iOs a Android můžete sledovat 
dění před CCTV kamerou, vidět hosta a mluvit s ním díky 
mikrofonu a reproduktoru zabudovanému v zařízení.

Přístup odkudkoli na světě, i když nejste doma, a bez kabelů!

Mikrofon 
a reproduktor

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘIJÍMAČ 
pro Bezdrátový Dveřní Zvonek MBD-100

Napájení přes USB. 
Bezdrátové připojení  MBD-100.

Rozlišení 2.0MP
(1920 x 1080 px)

Podpora MicroSD 
karet (až 128 Gb)

Wi-Fi
připojení

20 hodin nepřetržité 
práce bez nabíjení

Detekce 
člověka

Široký 
pozorovací úhel

IP65 — pro venkovní 
nebo průmyslové použití

JA
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É N
OČNÍ VIDĚNÍ



REŽIM BLOKOVÁNÍ

CHYTRÉ RELÉ

PRACOVNÍ REŽIMY

MSR12-4
Díky chytrému  Wi-Fi vysílači můžete 
nejen vidět, ale také ovládat přístupové body.

Toto zařízení změní jakýkoli objekt na 
inteligentní dům s ovládáním 
prostřednictvím mobilní aplikace Partizan — 
jednoduché a moderní!

Myers MSR12-4 vám umožňuje používat: 
elektromagnetické a elektromechanické 
zámky, domácí spotřebiče a osvětlovací 
zařízení, posuvné brány a závory.

Palcový režim 
pro zámky

Malá 
velikost

Samozamykací režim 
pro domácí spotřebiče

Samozamykaci režim 
pro osvětlení a elektriku

Režim blokování 
překážek

Režim blokování 
pro automatické brány

Režim blokování 
pro vstup „Brána“

Wi-Fi
připojení

4 nezávislé 
vysílače

Lze napájet 
z powerbanky

PALCOVÝ REŽIM SAMOZAMYKACÍ REŽIM

REŽIM BLOKOVÁNÍ



2.0MP BEZDRÁTOVÁ IP KAMERA

MBC-BULLET
Venkovní FullHD CCTV kamera  napájená bateriemi.

Spolehlivě chráněno před prachem a vlhkostí.

MBC-Bullet se přepne do aktivního režimu pouze 
tehdy, když je v záběru detekován pohyb a když 
se připojíte ke své CCTV kameře v mobilní aplikaci 
Partizan, což prodlouží dobu mezi nabitím.

A to vše bez potřeby datového napojení!

Mikrofon 
a reproduktor

Rozlišení 2.0MP
(1920 x 1080 px)

Wi-Fi
connection

40 hodin nepřetržité 
práce bez nabíjení

Široký 
pozorovací úhel

Detekce
pohybu

Vynikající 
obraz ve tmě

Podpora MicroSD 
karet (až 128 Gb)

IP65 — pro venkovní 
nebo průmyslové použití

* Karta Micro SD a napájecí zdroj nejsou součástí sady.

SADA OBSAHUJE:  
•  Přístroj  •  Držák  •  Montážní sada  
•  USB napájecí kabel k nabíjení baterie kamery



* Karta Micro SD a napájecí 
   zdroj nejsou součástí sady.

SADA OBSAHUJE:  
•  Přístroj  •  Držák  
•  Montážní sada  
•  USB napájecí 
    kabel k nabíjení 
    baterie kamery

2.0MP BEZDRÁTOVÁ IP KAMERA 

MBC-CUBIC
Domácí FullHD CCTV kamera, která nepotřebuje kabely!

Kompaktní, spolehlivá, stylová.

Chráněna před prachem a vlhkostí, lze instalovat venku.

K aktivaci dochází, když je v záběru detekován člověk, 
což výrazně šetří energii zařízení.

Snadné použití v oceňované mobilní aplikaci Partizan 
pro iOS a Android.

Mikrofon 
a reproduktor

Rozlišení 2.0MP
(1920 x 1080 px)

Wi-Fi
connection

40 hodin nepřetržité 
práce bez nabíjení

Široký 
pozorovací úhel

Detekce
pohybu

Vynikající 
obraz ve tmě

Podpora MicroSD 
karet (až 128 Gb)

IP65 — pro venkovní 
nebo průmyslové použití



Při instalaci jakékoli kabelové 
kamery je nutné vyvrtat 
potřebné otvory pro elektroinstalaci!

I při instalaci Wi-Fi kamery je 
vyžadován otvor pro napájecí kabel!

BĚŽNÁ IP KAMERA

BĚŽNÁ WI-FI KAMERA

Ale při instalaci bezdrátového zvonku 
nebo kamer Myers,
nepotřebuješ žádné kabely! 

BEZDRÁTOVÁ ZAŘÍZENÍ MYERS

Žádné dráty — žádné vrtání! 
Autonomní provoz, snadná 
instalace a v případě potřeby 
změna místa instalace.

BEZDRÁTOVÁ ZAŘÍZENÍ MYERS



PREMIUM CHYTRÉ DOMÁCÍ SYSTÉMY
od PARTIZANU

Zvonek Myers Wire-Free MBD-100, IP kamera MBC-Bullet, 
IP kamera MBC-Cubic a Wi-Fi Smart Relay MSR12-4 pracují s 
OCENĚNOU VÍTĚZNOU MOBILNÍ APLIKACÍ PARTIZAN

Evropská kvalita, vysoké bezpečnostní standardy, široký soubor funkcí.

Stylové a uživatelsky přívětivé rozhraní.

Úkoly: od sledování videa z domácí CCTV kamery 
po monitorování profesionálního video monitorovacího systému.

           PŘIHLASTE SE to k odběru našeho kanálu YouTube 
a můžete sledovat, jak přidat a používat zařízení Myers:

DVEŘNÍ ZVONEK
MBD-100

KAMERY
MBC-BULLET/CUBIC

CHYTRÉ RELÉ
MSR12-4

Vyzkoušejte PARTIZAN pro iOS a Android:

NEJLEPŠÍ
MOBILNÍ APLIKACE
EXCELLENCE AWARD



PREMIUM CHYTRÉ DOMÁCÍ SYSTÉMY
od PARTIZANU

Kontaktní údaje:


