
PREMIUM CHYTRÉ DOMÁCÍ SYSTÉMY
od PARTIZANU



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
(1920х1080 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
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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
(1920х1080 px)

Wi-Fi 
připojení

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



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 
(1920х1080 px)

Wi-Fi 
připojení

20 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



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



CHYTRÁ RELÉ

PRACOVNÍ REŽIMY MSR12-4

MSR12-4
MSR12-2x2
Díky inteligentnímu Wi-Fi relé 
můžete přístupové body nejen vidět, 
ale také ovládat. 

Tato zařízení promění jakýkoliv 
objekt v chytrou domácnost s 
ovládáním přes mobilní aplikaci 
Partizan – jednoduché a moderní! 

Myers MSR12-4 / MSR12-2x2 
umožňuje ovládat: elektromagnetické 
a elektromechanické zámky, domácí spotřebiče, 
osvětlovací zařízení, posuvné brány, garážová vrata a závory.

Palcový režim 
pro zamykání

Samozavírací režim 
pro domácí spotřebiče

Samozavírací režim 
pro osvětlení 
a elektroinstalace

Režim blokování 
pro závory

Režim blokování 
pro automatické brány

Režim blokování 
pro vchod "Brány" 

Wi-Fi 
připojení

MSR12-4 — 
4 nezávislé vysílače

Lze napájet 
z powerbanky

Malá 
velikost

Vlastní rozvrhy 
událostí

PRACOVNÍ REŽIMY MSR12-2x2

Palcový režim 
pro zamykání

Režim blokování 
pro závory

Režim blokování 
pro automatické brány

Režim blokování 
pro elektrické žaluzie

MSR12-2x2 — 
2 nezávislá relé 
a 2 alarmové vstupy



Napájení 
220V

Ovládání 
v mobilu

CHYTRÉ RELÉ

MSR220-1
Univerzální Wi-Fi relé pro inteligentní řízení 
napájení 220V pomocí mobilní aplikace Partizan. 

Je připojeno přímo k elektrické síti. 

Funkce monitorování napájení umožňuje sledovat 
úroveň spotřeby elektrické energie. 

Inteligentní relé MSR220-1 je dodáváno v pouzdře, 
což usnadňuje instalaci. 

Zařízení lze instalovat bez použití dalších krabic.

Sledujte stav zavření/otevření vašich bran, 
dveří nebo oken pomocí mobilní aplikace Partizan! 

Inteligentní magnetický kontakt nepotřebuje 
žádné další vodiče, protože pracuje autonomně 
z elektrické baterie. 

Vynikající volba pro tandem s MSR12-2*2 
garážovými vraty chytrého relé. 

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

Wi-Fi 
připojení

Monitorování 
napájení

Elegantní 
pouzdro

1 reléový 
kanál

Wi-Fi 
připojení

Bezdrátové 
zařízení

Ovládání 
v mobilu

Vynikající 
s MSR12-2x2

BEZDRÁTOVÝ MAGNETICKÝ SENZOR BRÁNY

MSS-MS1



CO MŮŽE BÝT PŘIPOJENO K 
CHYTRÉMU ROZBOČOVAČI MSH-ZB?

CHYTRÝ ROZBOČOVAČ

MSH-ZB
Výkonný chytrý rozbočovač pro připojení 
až 128 zařízení prostřednictvím protokolu 
ZigBee! 

Má stylové pouzdro, které dobře zapadne 
do interiéru a nezabere mnoho místa. 

Funguje dobře s mobilní aplikací Partizan, 
pomocí které lze ovládat každé jednotlivé 
sub-zařízení.

INTELIGENTNÍ SPÍNAČ SVĚTEL

MSW-2B-220V100W
Určeno pro osvětlovací zařízení s ovládáním jasu každý 
se 2 kanály. 

Může být během instalace skryt ve zdi nebo jej můžete 
použít s rozvaděčem. 
V prvním případě můžete zařízení ovládat pouze 
prostřednictvím mobilní aplikace Partizan. 
Ve druhém případě můžete navíc použít klíče a stmívače.

INTELIGENTNÍ SPÍNAČ SVĚTEL

MSW-3B-220V100W
Je podobný předchozímu zařízení, ale bez funkce stmívače. 
MSW-3B-220V100W má však 3 kanály, takže s ním můžete 
ovládat tři elektrická zařízení nebo světelné body. 

Ovládání lze provést klasickými spouštěči, nebo 
pohodlnějším způsobem pomocí mobilní aplikace Partizan. 

Pružinová svorka pro tři kabely v sadě.

ZigBee 
protokol

Ovládání 
v mobilu

Elegantní 
pouzdro

Pohodlná 
instalace

Wi-Fi 
připojení

Až 128 
zařízení



INTELIGENTNÍ SPÍNAČ ZÁVĚSŮ

MCR-220V500W
Speciálně navrženo pro ovládání okenních žaluzií 
a automatických záclon. 

Toto kompaktní zařízení bude skvělým doplňkem 
pro pohodlnou správu vašeho domova nebo kanceláře. 

Můžete to udělat pomocí mobilní aplikace Partizan 
nebo dálkového ovládání MRC-RF. 

Pohodlné, v každém případě!

TERMOSTATY PRO ELEKTRICKÝ OHŘEV A OHŘEV VODY, 
REGULÁTOR TEPLOTY

MHT-E1 / MHT-W1 / MHT-HTC1
Důležitá zařízení pro odpovědnou a racionální spotřebu 
energetických zdrojů! 

• Regulátor teploty ohřívače MHT-HTC1 je jako "spínač" 
připojený k topnému zařízení. 

• Elektrický topný termostat MHT-E1 a termostat pro 
ohřev vody MHT-W1 jsou chytrá zařízení pro řízení 
autonomních topných systémů. 

Všechna tato zařízení jsou ovládána přes Wi-Fi pomocí 
mobilní aplikace Partizan. 
Naprogramujte si svůj individuální plán vytápění, 
nastavte časovač a změňte teplotu doma na dálku. 

Jednoduché, inovativní a pohodlné!

BEZDRÁTOVÉ DOTYKOVÉ TLAČÍTKO OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

MSB-LC1
Bezdrátové dotykové tlačítko ovládání osvětlení. 

Lze umístit kdekoli a připojit až k 20 "inteligentním" 
světelným zdrojům pod kontrolou systému Myers. 

Samotné tlačítko můžete používat nebo ovládat jeho 
funkčnost pomocí mobilní aplikace Partizan.

Wi-Fi 
připojení

ZigBee 
protokol

Ovládání 
v mobilu

Vlastní rozvrhy 
událostí



CHYTRÁ ZÁSUVKA

MSP-1EU
Nejjednodušší způsob, jak udělat 
svůj domov "chytřejší"! 

Ovládejte své elektrospotřebiče 
na dálku prostřednictvím mobilní 
aplikace Partizan, sledujte úroveň 
spotřeby elektrické energie, nastavte 
časovač nebo vytvořte podrobný 
plán zapnutí/vypnutí.

CHYTRÁ DVOJZÁSUVKA

MSP-2UK
Dvojnásobný přínos s jedním 
chytrým zařízením! 

Dokonce i třikrát, protože MSP-2UK je 
vybaven nejen dvěma zásuvkami 220 V, 
ale také USB portem. 

Každou zástrčku můžete používat 
samostatně, ovládat ji přes mobilní 
aplikaci Partizan nebo pomocí tlačítek 
na krytu (USB port funguje neustále). 

Zařízení podporuje funkce časovače 
a plánu zapnutí / vypnutí. 

MSP-2UK vypadá jako elegantní nástěnný 
panel, takže dobře zapadne do interiéru. 

Pozor, zařízení používá UK zásuvku!

Euro 
zásuvka

Časovač 
zapnutí/vypnutí

Wi-Fi 
připojení

Sledování 
napájení

Plán 
zařízení

Ovládání 
v mobilu

Ovládání 
v mobilu

UK 
zásuvka

Časovač 
zapnutí/vypnutí

Wi-Fi 
připojení

2 zásuvky + 
USB port

Elegantní 
pouzdro



PREMIUM CHYTRÉ DOMÁCÍ SYSTÉMY
od PARTIZANU

Všechna prémiová zařízení inteligentního domácího systému Myers pracují s  
OCENĚNOU MOBILNÍ APLIKACE 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:


