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VŠEOBECNÉ 

Rozměry 122 x 86 x 32 mm (D x Š x V) 

Napájení 
15 Vss nebo Power over Ethernet (PoE 

802.3af Mode-A) 

Provozní 
podmínky 

Od -25 do 55°C 

Konektory 

         SMA konektor, RJ45,  

         svorkovnice 12pinová: 

• Vstup 15 V ss  (+, -) 

• Spínací relé 1 
(max. 1-24 V ss / V stř, 1A) 

• Spínací relé 2 
(max. 1-24 V ss / V stř, 1A) 

• Spínací relé 3 (max. 1-24 V 
ss / V stř, 1A) 

• Externí vstup 1 
(bezpotenciálový), pro 
externí tlačítko na otvírání 

dveří 

• Externí vstup 2 
(bezpotenciálový), pro 
externí tlačítko na otvírání 

dveří 

WiFi 2,4 GHz, 802.11b/g/n 

PoE IEEE 802.3af/at (Mode-A) 

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 server 

 
Síť: 802.11b/g/n 2,4 GHz nebo síť typu 

ethernet s DHCP serverem 

 
kompatibilní se všemi DoorBird IP 

dveřními stanicemi 

Obsah balení 

1 × DoorBird IP otevírač dveří 

1 ×   Síťový kabel 
1 x Napájecí zdroj (síťový adaptér) se 

čtyřmi adaptéry k zásuvkám různých zemí 

(ze 110 - 240 V stř na 15 V ss)  
1 × Montáž na DIN lištu 

1 × Šablona pro vrtání 

1 x Drobné součástky 

Schválení CE, FCC, UL, RoHS, IP50 

Odolnost vůči 
počasí 

Ne 

Hmotnost 174 g 

EAN 4260423860346 

• Bezpečné ovládání tří dveří nebo 

bran 

• Šifrování založené na bankovních 
standardech 

• Monitorování dvou externích 

senzorů 

• Tři volně konfigurovatelná, 
stabilní spínací relé (trvale 

otevřená, trvale zavřená, 

přepínatelná) 

• Spínací relé udržují svůj stav 
i v případě výpadku napájení 

• Upozornění na alarm 

prostřednictvím oznámení (push 
notifikací) na smartphonu nebo 

tabletu 

• Vhodné pro montáž na stěny, 
stropy a do rozvaděčů 

 

 

Vlastnosti 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
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