PARTIZAN PRÉMIUM OKOS OTTHON RENDSZEREK

VEZETÉK NÉLKÜLI IP-ESZKÖZÖK
és VEZETÉK NÉLKÜLI INTELIGENS RELÉ

2MP VEZETÉK NÉLKÜLI KAPUCSENGŐ

MBD-100

Innovatív kapucsengő FullHD CCTV kamerával.
Az akkumulátor kímélése érdekében ez a CCTV kamera csak akkor
aktiválódik, ha megnyomja a hívás gombot, vagy amikor az ember
felismerésű mozgásérzékelő bekapcsol.
Látó távolság sötétben — több mint 3 méter.
A Partizan IOS és Android mobilalkalmazásban megnézheti mi
történik a CCTV kamera előtt, láthatja a vendéget és beszélhet vele
a készülékbe épített mikrofonnak és hangszórónak köszönhetően.
Hozzáférés a világ bármely pontjáról, akkor is, ha nincs otthon,
és nincsenek vezetékek!

Wi-Fi
kapcsolat

20 óra folyamatos
mükődés töltés nélkül

Ember
észlelése

MicroSD kártya
támogatás (akár 128 Gb)

Mikrofon és
hangszóró

Felbontás 2.0MP
(1920x1080 px)

Széles
látószög

IP65 — kültéri vagy
ipari használatra

AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

CSENGŐ

az MBD-100 vezeték nélküli kapucsengőhöz

ÉJSZAK

KÉP
AI

TISZTA

Tápellátás USB -n keresztül.
Vezeték nélküli csatlakozás
az MBD-100-hoz.

A KÉSZLET TARTALMA: Eszköz • Konzol • USB tápkábel az ajtócsengő akkumulátorának feltöltéséhez • Szerelőkészlet
* A készlet nem tartalmazza a Micro SD kártyát, a tápegységet és a csipogót a vezeték nélküli kaputelefonhoz MBD-100.

INTELIGENS RELÉ

MSR12-4

Az intelligens Wi-Fi relének köszönhetően
nemcsak a hozzáférési pontokat láthatja,
hanem vezérelheti is.
Ez az eszköz bármilyen tárgyat
intelligens otthonná alakít, vezérléssel
a Partizan mobilalkalmazáson keresztül —
egyszerű és modern!
A Myers MSR12-4 lehetővé teszi
az alábbiak vezérlését: elektromágneses
és elektromechanikus zárak, háztartási
készülékek és világítóberendezések,
tolókapuk és korlátok.
Wi-Fi
kapcsolat

4 független
relé

Csatlakoztatható egy
hordozható töltőhöz

Kis
méret

MUNKAMÓDOK
Behúzó mód
zárakhoz

Önzáró üzemmód
háztartási készülékekhez

Önzáró üzemmód
világításhoz és
elektromos készülékekhez

Interlock mód
kapúkhoz

Interlock mód vagy
automatikus kapuk

Interlock mód
"Átjáró" bejáratokhoz

IMPULZUSKAPCSOLÁSI ÜZEMMÓD

INTERLOCK MÓD

ÖNZÁRÓ MÓD

INTERLOCK MÓD

2MP VEZETÉK NÉLKÜLI IP-KAMERA

MBC-BULLET

Teljesen akkumulátorral működő szabadtéri FullHD
CCTV kamera.
Megbízhatóan védett a portól és a nedvességtől.
Az MBC-Bullet csak akkor kapcsol aktív üzemmódba,
ha mozgást észlel a látómezejében, és amikor
csatlakozik a CCTV kamerájához a Partizan
mobilalkalmazásban, aminek köszönhetően hosszabb
idő telik el a töltések között.
És mindezt a legcsekélyebb huzal nélkül!
Wi-Fi
kapcsolat

Mozgás
érzékelés

40 óra folyamatos
mükődés töltés nélkül

Mikrofon
és hangszóró

MicroSD kártya
támogatás (akár 128 Gb)

Felbontás 2.0MP
(1920x1080 px)

Széles
látószög

Kíváló
éjszakai kép

IP65 — kültéri vagy
ipari használatra

A KÉSZLET TARTALMA:
• Eszköz • Konzol • Szerelőkészlet • USB tápkábel
a fényképezőgép akkumulátorának feltöltéséhez
* A Micro SD kártya és a tápegység nem része a készletnek.

2MP VEZETÉK NÉLKÜLI IP-KAMERA

MBC-CUBIC

Otthoni FullHD CCTV kamera, amelyhez nincs
szükség vezetékekre!
Kompakt, megbízható, stílusos.
Por és nedvesség ellen védett, kültéren is felszerelhető.
A Cubic aktiválása akkor következik be, amikor egy
embert észlel a látómezőben, ami jelentősen megtakarítja
az eszköz energiáját.
Könnyen használható a díjnyertes Partizan
mobilalkalmazásban az IOS és az Android számára.
Wi-Fi
kapcsolat

Mozgás
érzékelés

20 óra folyamatos
mükődés töltés nélkül

Mikrofon
és hangszóró

MicroSD kártya
támogatás (akár 128 Gb)

Felbontás 2.0MP
(1920x1080 px)

Széles
látószög

Kíváló
éjszakai kép

IP65 — kültéri vagy
ipari használatra

A KÉSZLET TARTALMA:
• Eszköz • Konzol
• Szerelőkészlet
• USB tápkábel
a fényképezőgép
akkumulátorának
feltöltéséhez
* A Micro SD kártya és a tápegység
nem része a készletnek.

NORMÁL IP-KAMERA
Bármely vezetékes kamera telepítésekor
ki kell fúrni egy lyukat a kábelezéshez!

NORMÁL WI-FI KAMERA
Még a Wi-Fi kamera telepítésekor is
szükséges a lyuk a tápkábelhez!

VEZETÉK NÉLKÜLI MYERS ESZKÖZÖK
De vezeték nélküli Myers kapúcsengő
vagy kamerák telepítésekor nincs
szükség kábelekre!

VEZETÉKMENTES MYERS ESZKÖZÖK
Nincsenek vezetékek — nincsenek fúrások!
Autonóm működés, könnyű telepítés
és szükség esetén a telepítési hely
megváltoztatása.

PARTIZAN PRÉMIUM OKOS
OTTHON RENDSZEREK

A Myers vezeték nélküli MBD-100 kapúcsengő, az MBC-Bullet IP kamera,
az MBC-Cubic IP kamera és a Wi-Fi INTELIGENS RELÉ MSR12-4

DÍJNYERTES PARTIZAN MOBILALKALMAZÁS
Európai minőség, magas biztonsági előírások, széles funkcionalitás.
Stílusos és leginkább felhasználóbarát felület.
Feladatok: az otthoni CCTV kamera videóinak megtekintésétől
a professzionális videomegfigyelő rendszer megfigyeléséig.

IRATKOZZON fel YouTube -csatornánkra,
és nézze meg, hogyan adhat hozzá és használhat
Myers -eszközöket:

KAPÚCSENGŐ
MBD-100

KAMERÁK
INTELIGENS RELÉ
MBC-BULLET/CUBIC
MSR12-4

Próbálja ki a PARTIZAN -t iOS -re és Androidra:

A LEGJOBB CCTV
MOBIL APPLIKÁCIÓ

EXCELLENCE DÍJ

PARTIZAN PRÉMIUM OKOS OTTHON RENDSZEREK

Elérhetőségek:

