ПРЕМІАЛЬНІ СИСТЕМИ
ДЛЯ РОЗУМНОГО ДОМУ
від PARTIZAN

БЕЗДРОТОВІ IP ПРИСТРОЇ
та РОЗУМНЕ РЕЛЕ

2.0 МП БЕЗДРОТОВА ПАНЕЛЬ ВИКЛИКУ

MBD-100

Інноваційний дверний дзвінок з FullHD камерою.
Щоб заощадити заряд акумулятора, камера активується лише
при натисканні кнопки виклику або при спрацьовуванні
детектора руху з розпізнаванням людини.
Видимість у темряві — понад 3 метри.
У мобільному додатку Partizan для iOs і Android ви можете
спостерігати за тим, що відбувається перед панелью виклику,
бачити гостя і розмовляти з ним завдяки вбудованим мікрофону
і динаміку.
Користуйтеся навіть коли вас немає вдома. І жодних дротів!

Підключення
по Wi-Fi

20 годин безперервної
роботи без підзарядки

Розпізнавання
людини

Роздільна здатність
2.0 Мп (1920х1080 пікс.)

Мікрофон
та динамік

Підтримка карт
MicroSD (до 128 Гб)

Широкий
кут огляду

IP65 — захист
від пилу та вологи

РЕКОМЕНДОВАНИЙ АКСЕСУАР

ДЗВІНОК

для панелі MBD-100

БРАЖЕН
ЗО

ВНОЧІ
НЯ

ВІДМІННЕ

Живлення через USB.
Бездротове підключення.

СКЛАД КОМПЛЕКТУ: Пристрій • Кронштейн • Кабель живлення USB для заряджання акумулятора панелі виклику • Монтажний набір
* Карта MicroSD, блок живлення та дзвінок для бездротової панелі виклику MBD-100 в комплект не входять

РОЗУМНЕ РЕЛЕ

MSR12-4

Завдяки Розумному Wi-Fi Реле ви можете
не тільки спостерігати за точками доступу,
але й керувати ними.
Пристрій перетворить будь-який об'єкт
нерухомості на “розумний дім” за
допомогою мобільного додатка Partizan.
Просто та сучасно!
Myers MSR12-4 дозволяє управляти:
електромагнітними та електромеханічними
замками, побутовою технікою,
освітлювальними приладами,
автоматичними воротами та шлагбаумами.
Підключення
по Wi-Fi

4 незалежних
реле

Може живитись
від повербанка

Компактні
розміри

РОБОЧІ РЕЖИМИ
Імпульсний режим
для замків

Тригерний режим
для побутової техніки

Тригерний режим
для освітлення

Спарений режим
для шлагбаумів

Спарений режим
для відкатних воріт

Спарений режим
для функції "шлюз"

ІМПУЛЬСНИЙ РЕЖИМ

СПАРЕНИЙ РЕЖИМ

ТРИГЕРНИЙ РЕЖИМ

СПАРЕНИЙ РЕЖИМ

2.0 МП БЕЗДРОТОВА IP КАМЕРА

MBC-BULLET

Повністю автономна FullHD камера
з живленням від акумулятора.
Надійно захищена від пилу та вологи.
MBC-Bullet перемикається в активний режим
лише при виявленні руху в кадрі
та при підключенні до камери
в мобільному додатку Partizan, що збільшує
час роботи без підзарядки.
І все це без найменшого натяку на дроти!
Підключення
по Wi-Fi

Детекція
руху

40 годин безперервної
роботи без підзарядки

Мікрофон
та динамік

Підтримка карт
MicroSD (до 128 Гб)

Роздільна здатність 2.0 Мп
(1920х1080 пикс.)

Широкий
кут огляду

Відмінне зображення
у темряві

IP65 — захист
від пилу та вологи

СКЛАД КОМПЛЕКТУ:
• Пристрій • Кронштейн • Монтажний комплект
• Кабель живлення USB для заряджання акумулятора
* Карта MicroSD та блок живлення в комплект не входять

2.0 МП БЕЗДРОТОВА IP-КАМЕРА

MBC-CUBIC

Домашня FullHD камера, якій не потрібні дроти!
Компактна, надійна, стильна.
Захищена від пилу та вологи, може бути встановлена
на відкритому повітрі.
Активація "Кубика" відбувається при виявленні
людини в кадрі, що значно заощаджує
заряд акумулятора.
Легко використовувати у відзначеному нагородами
мобільному додатку Partizan для iOS та Android.
Підключення
по Wi-Fi

Детекція
руху

40 годин безперервної
роботи без підзарядки

Мікрофон
та динамік

Підтримка карт
MicroSD (до 128 Гб)

Роздільна здатність 2.0 Мп
(1920х1080 пикс.)

Широкий
кут огляду

Відмінне зображення
у темряві

IP65 — захист
від пилу та вологи

СКЛАД КОМПЛЕКТУ:
• Пристрій • Кронштейн
• Монтажний комплект
• Кабель живлення USB
для заряджання
акумулятора камери

* Карта MicroSD та блок живлення
в комплект не входять

ЗВИЧАЙНА IP-КАМЕРА
При встановленні будь-якої
дротової камери
необхідно свердлити отвори!

ЗВИЧАЙНА WI-FI КАМЕРА
При установці звичайної
Wi-Fi камери отвори для кабелю
живлення також обов'язкові!

БЕЗДРОТОВІ ПРИСТРОЇ MYERS
При встановленні бездротової
панелі виклику або камер Myers
не потрібні жодні дроти!

БЕЗДРОТОВІ ПРИСТРОЇ MYERS
Без дротів і без свердління!
Автономна робота, простота
установки, а за необхідності —
зміна місця монтажу.

ПРЕМІАЛЬНІ СИСТЕМИ ДЛЯ РОЗУМНОГО ДОМУ
від PARTIZAN

Бездротова панель виклику Myers MBD-100, IP камера MBC-Bullet,
IP камера MBC-Cubic та Розумне Wi-Fi Реле MSR12-4 працюють з

ВІДЗНАЧЕНИМ НАГОРОДАМИ МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ PARTIZAN
Європейська якість, найвищі стандарти безпеки, широкий функціонал
Стильний та максимально зручний інтерфейс
Завдання — від перегляду відео з домашньої камери
до моніторингу професійної системи відеоспостереження

ПІДПИШІТЬСЯ на наш YouTube-канал і дізнайтеся
як підключати та використовувати пристрої Myers:

ПАНЕЛЬ
MBD-100

КАМЕРИ
MBC-BULLET/CUBIC

РОЗУМНЕ РЕЛЕ
MSR12-4

Завантажте PARTIZAN для iOS та Android:

КРАЩИЙ

МОБІЛЬНИЙ
ДОДАТОК

ДЛЯ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

ПРЕМІАЛЬНІ СИСТЕМИ
ДЛЯ РОЗУМНОГО ДОМУ
від PARTIZAN
Контакти:

