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  ODPOVĚZTE NA 
ZVONENÍ KDEKOLIV 
NA SVĚTE 
 

JAKO TO FUNGUJE  
 
Představte si, že nejste doma a vaše děti se vymkly nebo při 

dveřích stojí kurýr s balíčkem. S DoorBirdem tohle už není     
problém. Když někdo zazvoní na zvonek, tak vy dostanete     

upozornění na svůj smartphone nebo tablet. S návštěvníkem 
pak nejenom můžete promlouvat, ale ještě ho i vidět v HD    

kvalitě. Nikdy už nepromeškáte návštěvu. A i když budete na,          

cestách tak s DoorBirdem budete mít svoje dveře pod           
kontrolou, dokonce i tehdy, když zloděj projde okolo stanice, 

aby zkontroloval, jestli je někdo doma. 

Chytrá domácnost začíná od dveří 
 
Dveřní stanice DoorBird je chytré řešení pro váš vchod. IP 
video dveřní stanice může být používána samostatně nebo 

může být integrována do existující platformy chytré 
domácnosti. A pomocí aplikace v telefonu můžete ovládat 
otevírač dveří nebo mluvit na hosty skrze reproduktor. 

Kvalita vyrobená v Německu 
 
Výrobky značky DoorBird jsou navrženy a vyrobeny v Berlíně. 

„Made in Germay“ není jenom moto ale i filozofie celé 
společnosti. Všechny IP video dveřní stanice DoorBird jsou 

ručně montovány a odzkoušeny v Berlíně v Německu. Díky 
tomu je zaručena nejvyšší kvalita, dlouhá životnost a 
spokojenost zákazníků. 

Otevřené API 
Lokální rozhraní pro integraci 

s dalšími systémy a SIP 

 

Video a audio hovory 
Na chytré telefony, tablety (iOS i 

Android) nebo pevné linky. 

Smart Home a  
ONVIF kompatibilní 

Control4, Loxone, Crestron, 
Synology, QNAP, AVM FRITZ!fon, 
URC, RTI, ELAN, Fibaro, Bang & 

Olufsen a jíné 

Individuální časové plány, 
např. 

RFID karta má přístup jen v 
pondělí od 9 do 17. Takže 

zahradník se dostane na pozemek 
pomocí karty a vy nemusíte být 

doma. 

VÝHODY 
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Automatický otevírač 
dveří 

Užitečný v medických centrech a 
kancelářském prostředí  

Zdarma nahrávání na 
cloud 

Užitečný v medických centrech a 
kancelářském prostředí  

Zónové monitorován  
Automatické otevření garážových 
vrat nebo brány, když se vracíte 

domů 

Obdržte balík kdykoliv 
Navigujte kurýra k sousedovi 

nebo mu otevřete garážová vrata 

pomocí vašeho chytrého telefonu 

Prevence proti vloupání 
Ochrání vás před vloupáním lépe 

než alarm. 

Noční vidění 
12 infračervených LED žárovek 

Světelní senzor 
Pro mód nočního vidění 

Pohyboví senzor s 4D 
technologii  

Dosah do 10 m, nastavitelný přes 
aplikaci 

Elegantní design 
Žádné viditelné spoje na přední 

straně 

Jednoduché připojení na 
Internet 

Pomocí datového kabelu 

HDTV video 
Ultra široký, 180° úhel snímání  

Potlačování hluku, šumu a 
ozvěny (AEC, ANR) 

 

Čtečka RFID karet 
Nastavitelný dálkově pomocí 

aplikace  

Tlačítko zvonku 
S podsvícenou jmenovkou  

Dvě volně 
konfigurovatelná bi-
stabilní spínací relé 

Dvoje dveře nebo brány můžou 
být ovládány pomocí aplikace 

 
 
 

 
S podsvícenou menovkov  
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VŠEOBECNÉ 

Napájení 15 V ss nebo PoE 802.3af Mode-A 

Hmotnost 360 g 

Konektory 

• RJ45, pro LAN/PoE 
• Bistabilní relé #1, max. 1-24 V ss nebo V 

stř., 1 A, např. pro elektrický zámek 
• Bistabilní relé #2, max. 1-24 V ss nebo V 

stř., 1 A, např. pro elektrický zámek 
• Externí vstup (bez potenciálu), pro externí 

tlačítko na otvírání dveří 
• Vstup 15 V ss (+, -) 

Odolný vůči vlivům 
počasí 

Ano 

Schválení CE, IC, FCC, RoHS, IP54 

Rozměry 186  x 74 x? (V x Š x H) 

Provozní podmínky 
-25 do +55 °C 

vlhkost 10 do 85 % 

Obsah balení 

1 x Hlavní elektronická jednotka 
1 x Napájecí zdroj (síťový adaptér) se čtyřmi 
adaptéry k zásuvkám různých zemí (ze 110-

240 V stř na 15 V ss) 
1 x prémiové volací tlačítko se spínacím relé, 

max 1-24 V ss nebo V stř., 1 A, např. pro 
elektrický zvonek 

1 x přívěsek s čipem 
1 x Drobné součástky 
1 x Návod k instalaci 

EAN 4260423860421 

AKTUÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY 

Systémové požadavky 

Mobilní zařízení: Nejnovější iOS na zařízeních 
iPhone/iPad, nejnovější Android na zařízeních 

Smartphone/Tablet 
 

Internetové připojení: Rychlé širokopásmové 
připojení, DSL, kabel nebo optika, bez socks či 

proxy serveru 
 

Lokální síť: Síť typu ethernet s DHCP serverem 

Doporučená výška 
instalace: 

Objektiv kamery by měl být minimálně 125 cm 
vysoko 

VIDEO 
Kamera HDTV 720 p, dynamická (VGA – HDTV) 

Objektiv 
Špičkový širokoúhlý půlkulový objektiv 180° 

horizontálně, 90° vertikálně, kompenzovaný, 
funkční i v infračerveném spektru 

Noční vidění 
Ano, světelný senzor, automatický filtr 

infračerveného spektra, 12 infračer. LED 
(850 nm) 

ZVUK 

Zvukové součástky 
Reproduktor a mikrofon, omezení 

ozvěny a šumu (AEC, ANR) 

Streamování zvuku Dvousměrné, plně duplexní 

LOKÁLNÍ SÍŤ 
Ethernet Konektor RJ45, PoE 802.3af Mode-A 

POHYBOVÉ ČIDLO 

Typ Aktivní 

Úhel detekce 110° 

Dosah 1–10 m, podle prostředí, 

Technologie 
4D. Je založená na více integrovaných 

senzorech a algoritmech 

Konfigurace 

Prostřednictvím aplikace, např.: 
• Dosah (1–10 m) 

• Směr pohybu (příchod, odchod, 
oboje) 

• Individuální události (např. sepnutí 
relé, vynucená oznámení, SIP hovor 

[audio/video] 
• Individuální časové plány 

IDENTIFIKAČNÍ ČIP (RFID) 

Typ 
Systém aktivní čtečka – pasivní čip 

(ARPT) 

Norma ISO/IEC 18000-2:2009 Část 2 

Frekvence 125 KHz 

Dosah 0–3 cm, podle prostředí 

Anténa Interní 

Kompatibilní transpondér 

Prodáván samostatně, 
 

https://www.yatun.cz/produkty/chytry-
interkom-doorbird/prislusenstvi/ 

Konfigurace 

Prostřednictvím aplikace, např.:  
• Čip 

 • Individuální události 
• Individuální časové plány 

INTEGROVANÉ BEZDRÁTOVÉ MODULY 

RFID 125 KHz 

Senzor 24 GHz, lze zakázat 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
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TECHNICKÝ NÁKŘES 


