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Vnitřní panel DoorBird je ideálním doplňkem ke každé dveřní 

stanici DoorBird. 

Vyznačuje se vynikající kvalitou audia a videa a jeho kompaktní 

a diskrétní design se hodí do jakéhokoliv prostředí.

Displej vnitřního panelu je vyroben z tvrzeného skla odolného 

proti poškrábání. Všechny funkce jsou k dispozici během 

několika sekund prostřednictvím intuitivního uživatelského 

rozhraní se srozumitelnými symboly.

Všechny hlavní funkce lze aktivovat pomocí tlačítek bez použití 

dotykové obrazovky.

Díky tomu je ovládání

• intuitivní a pohodlné;
• snadné pro každou věkovou kategorii;
• možné dokonce i s rukavicemi.

Individuální zvuk zvonku u dveří, podlaží nebo brány pomáhá 

rozlišit, kde návštěvník stiskne tlačítko volání. Současně se 

rozsvítí LED stavový řádek na spodní straně vnitřního panelu     

v barvě, kterou jste si předem zvolili.



VVVLLLAAASSSTTTNNNOOOSSSTTTIII

VVVÝÝÝHHHOOODDDYYY   PPPRRROOOSSSTTTŘŘŘEEEDDDNNNIIICCCTTTVVVÍÍÍMMM   IIIPPP

• Ovládání otevírání dveří a výtahu

• Historie návštěvníků (bezplatné ukládání na cloudu)

• Předpověď počasí

• Ovládání automatizace domu a domácnosti 

(IP, TCP, HTTPS, relé apod.)
• Nastavitelné přes aplikaci DoorBird odkudkoli na světě

IIINNNTTTUUUIIITTTIIIVVVNNNÍÍÍ   UUUŽŽŽIIIVVVAAATTTEEELLLSSSKKKÉÉÉ   RRROOOZZZHHHRRRAAANNNÍÍÍ

• 4“ dotykový displej True Color 

• Tvrzené sklo Gorilla® odolné proti poškrábání 

OOOBBBOOOUUUSSSMMMĚĚĚRRRNNNÝÝÝ   PPPŘŘŘEEENNNOOOSSS   ZZZVVVUUUKKKUUU

• HD audio až 102 dB

• K dispozici více než 50 zvuků zvonku

KKKOOOMMMPPPAAAKKKTTTNNNÍÍÍ   PPPRRROOOVVVEEEDDDEEENNNÍÍÍ

• 5 tlačítek k ovládání hlavních funkcí

• Nastavitelný RGB LED stavový řádek

NNNEEEOOOMMMEEEZZZEEENNNÝÝÝ   RRROOOZZZSSSAAAHHH

• Podporuje WiFi, Ethernet, PoE

• Podporuje několik dveřních stanic DoorBird

VVVOOOLLLIIITTTEEELLLNNNÉÉÉ   FFFUUUNNNKKKCCCEEE

• Volání vrátnému/správci

• Systém automatického otevírání dveří, např. pro kanceláře
• Podporuje SIP a PBX

Instalaci vnitřního panelu dokončíte za méně než 10 minut. 

Připojuje se k síti pomocí WiFi nebo síťového kabelu. Pokud je 

vnitřní panel připojen pomocí síťového kabelu, lze jej pohodlně 

napájet pomocí PoE. Přeruší-li se připojení k internetu, veškeré 

funkce vnitřního panelu a připojené dveřní stanice DoorBird 

budou i nadále fungovat v rámci místní sítě. Prostřednictvím 

internetu má vnitřní panel přístup ke všem připojeným dveřním 

stanicím DoorBird, a to kdekoli na světě.

Nastavitelné dlaždicové zobrazení

Informace o počasí

Volitelný stojan na stůl A8003

3G/4G

WiFi

3G/4G3G/4G

WiFi

další příklady instalace na straně 5
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TECHNICÁ SPECIFIKACE

OBECNÉ

Způsob upevnění
Uchycení na zeď, stojan na stůl A8003 se 
prodává samostatně

Napájení
15-48 V DC (max. 15 W) nebo Power over 
Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)

Hmotnost 336 g

Konektory

• LAN/PoE (T+, T-, R+, R-)
• Digitální vstup (0 V, 0 A (NO)) #1, 

například pro tlačítko zvonku 
jednoho podlaží

• Digitální vstup (0 V, 0 A (NO)) #2, 
například pro druhé tlačítko zvonku 
dalšího podlaží

• Bistabilní samodržné relé #1, 
max. 24 V DC/AC, 1 A, například pro 
elektrický otvírač dveří nebo výtah

• Bistabilní samodržné relé #2, 
max. 24 V DC/AC, 1 A, například pro 
elektrický otvírač dveří nebo výtah

• Bistabilní samodržné relé #3, 
max. 24 V DC/AC, 1 A, například pro 
elektrický otvírač dveří nebo výtah

• 15-48 V DC vstup (+, -), max. 15 W

Spotřeba energie
5 W

Schválení CE, FCC, IC, RoHS, IP50

Rozměry
179,5 × 115 × 25 mm (V × Š × H)
7,07 × 4,53 × 0,98 in (V × Š × H)

Provozní podmínky
0-55 °C (32-131 °F)
Vlhkost 0-85 % (nekondenzující)

Rozsah dodávky

1× vnitřní panel DoorBird
1× držák
1× napájecí jednotka (hlavní adaptér) 

se 4 specifickými adaptéry pro danou 
zemi (110-240 V AC až 15 V DC)

1× průvodce rychlým startem s digitálním 
pasem

1× návod k obsluze
1× drobné součástky

EAN 4260423860902

Záruka viz www.doorbird.com/warranty

POŽADAVKY NA SYSTÉM

Požadavky na systém

DISPLEJ

Rozměry 4“ LCD displej True Color

Dotyková obrazovka Ano, kapacitní

Rozlišení 800 × 480 px

IPS Ano

AUDIO

Audio komponenty
Reproduktor a mikrofon, redukce šumu a ozvěny 
(AEC, ANR)

Streamování audia Dvoucestné

SÍŤ

Ethernet PoE 802.3af Mode-A

WiFi 802,11 b/g/n 2,4 GHz

111,60 mm
4,39 in

78,90 mm
3,11 in

24,60 mm
0,96 in

179,50 mm
7,07 in

25 mm
0,98 in

76,00 mm
2,99 in

115,00 mm
4,53 in
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INTEGROVANÉ BEZDRÁTOVÉ MODULY

WiFi 802,11 b/g/n 2,4 GHz

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prodávané samostatně viz www.doorbird.com/buy

T R U E 
COLOR

62 mm

2,44 in
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Mobilní zařízení: nejnovější iOS na iPhonu/iPadu, 
nejnovější Android na smartphonu/tabletu

Internet: Vysokorychlostní pevné širokopásmové 
internetové připojení, kabel nebo optické vlákno, 
bez socks nebo proxy serveru

Síť: Ethernet s DHCP

Podporované dveřní stanice Jakékoliv dveřní stanice DoorBird
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INSTALAČNÍ SCHÉMATA

JEDEN VNITŘNÍ PANEL PŘES SÍŤOVÝ KABEL JEDEN VNITŘNÍ PANEL PŘES WIFI

TŘI VNITŘNÍ PANELY PŘES SÍŤOVÝ KABEL TŘI VNITŘNÍ PANELY PŘES WIFI

Elektrický otvírač dveří nebo 
vrat. V případě potřeby lze 
zajistit pomocí I/O dveřního 
ovladače DoorBird 
(bezpečnostní relé)

Samostatné napájení 
15 V DC, 1 A

Samostatné napájení 
12 V DC, 1 A

Dveřní stanice DoorBird

Síťový kabel

Tlačítko zvonku konkrétního 
podlaží

PoE switch
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2žilový kabel

Vnitřní panel

Router s vysokorychlostním 
internetem, DHCP


