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      REAGUJTE NA
NÁVŠTĚVNÍKY ZA DVEŘMI, 

AŤ UŽ JSTE  
KDEKOLI.
S DOORBIRDEM NIKDY  
NEPROPÁSNETE  
NÁVŠTĚVU.
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KVALITA
VYROBENÁ
V NĚMECKU
DoorBird je navržen, vyvinut a vyro-
ben v německém Berlíně. „Vyrobeno 
v Německu“ není jen mottem, ale také 
filozofií. Všechny IP video dveřní sta-
nice DoorBird jsou vyráběny a testová-
ny v Berlíně, aby byla zaručena nejvyšší 
možná kvalita, dlouhá životnost a spo-
kojenost zákazníků.

CHYTRÁ
DOMÁCNOST
ZAČÍNÁ
U VCHODOVÝCH
DVEŘÍ
DoorBird je chytrým řešením pro vaše 
vstupní dveře. IP video dveřní stanici lze 
použít jako samostatnou jednotku nebo ji 
integrovat do již existujícího systému 
chytré domácnosti. Dokonce i existující 
klasické instalace, jako jsou dveřní zvonek 
nebo elektrické otevírání vrat či dveří, 
můžete připojit a ovládat prostřednictvím 
aplikace DoorBird.
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3G/4G

WiFi

3G/4G

WiFi

Představte si, že nejste doma a vaše děti si zabouchly klíče nebo přede 
dveřmi čeká kurýr se zásilkou. S DoorBirdem to už nebude žádný pro-
blém. Pokaždé, když někdo zazvoní, vám na smartphone nebo tablet 
přijde push notifikace. Prostřednictvím aplikace DoorBird můžete 
s návštěvou nejen hovořit, ale dokonce ji i vidět v HD kvalitě. Již nikdy 
nepropásnete žádnou návštěvu. S DoorBird můžete být na cestách 
a přesto doma. A to i když zazvoní zloděj, aby zjistil, zda je někdo doma.

JAK TO FUNGUJE?
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VÝHODY

Hlasová komunikace  
a videohovory
•  Prostřednictvím chytrých 

telefonů a tabletů (iOS,  
Android) nebo pevných 
linek (SIP telefony)

Otevřené API
•   Místní rozhraní pro  

integraci se systémy třetích 
stran a SIP

API

Automatické otevírání dveří
•  Vhodné pro zdravotnická 

zařízení a kancelářské 
budovy

Zásilku převezměte kdykoli
•  Nasměrujte kurýra např. 

k sousedům nebo otevřete 
garážová vrata pomocí  
chytrého telefonu

Kompatibilní s chytrou 
domácností a ONVIF
•  Control4, Loxone, Crestron,  

Synology, URC, QNAP, RTI, 
Fibaro, Bang & Olufsen a další

Individuální časové  
nastavení, např.
•  Přístup pomocí RFID čipu 

„abc“ je možný pouze ve 
středu od 9:00 do 11:00

•  4D snímač pohybu spouští 
venkovní světlo mezi 21:00 
a 6:00

Nahrávání na cloud zdarma
•  Lze volitelně aktivovat pro 

historii návštěv

Zónové monitorování 
(geofencing)
• Automatické otevírání dveří 
a brány při návratu domů

Ochrana proti krádeži
• Zabraňuje neoprávněnému 
vniknutí do objektu lépe než 
bezpečnostní systém

JAK TO FUNGUJE?
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Více než 50 barev a povrchů!

Objevte úžasný výběr vzhledů 
a přizpůsobte si svůj DoorBird.

PŘIZPŮSOBENO  
VAŠIM POTŘEBÁM 

Každý si u nás vybere ten správný interkom pro svůj 
domov. Ať již kompaktní základní model, nebo třeba 
klasickou dveřní stanici s klávesnicí. A díky doplňkovým 
produktům lze DoorBird rozšířit o různé užitečné 
funkce.

Chromový povrch, leštěný

Mosazný povrch, leštěný

Zlatý povrch, broušený

Bronzový povrch, broušený

Titanový povrch, leštěný

Antracit RAL 7016

Nerez ocel, broušená

Titanový povrch, broušený

Bílá, RAL 9016
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Noční vidění
• Díky nasvícení 12 LEDIR

Světelný senzor
• Pro režim nočního vidění

Pohybový snímač se 4D 
technologií
•  Nastavitelný přes aplikaci 
na vzdálenost až 10 metrů 
(nastavitelná po 1 m)

4D

Vysoké rozlišení
•  Super široký pohled kamery 
se záběrem 180°

HD

Redukce šumu a odstranění 
ozvěny (AEC, ANR)

Čtečka RFID karet
•  Nastavitelné na dálku přes 
aplikaci (např. časový rámec)

Call button
Volací tlačítko
•  S podsvíceným štítkem  
se jménem

• Až 3 volací tlačítka

IP VIDEO DVEŘNÍ STANICE
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D21DKV

D21DKH

DOORBIRD D21x

REL1 REL2 BELL EXT
15 VDC

Modul displeje
•  Zapnutí/vypnutí citlivosti 

na vzdálenost
•  Individuální nastavení, 

např. zobrazení sezna-
mu rezidentů, obrazovka 
různých režimů

i

Klávesnicový modul
•  Konfigurace prostřednictvím 

aplikace
• Individuální PIN kódy
•  Individuální nastavení  

(např. spínání relé, push 
notifikace apod.)
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D2101KV
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Snadné připojení k síti
•  Připojení přes RJ45 zásuvku 

nebo telefonní kabel 
prostřednictvím 2drátového 
převodníku (PoE, síťová data)

Dvě volně konfigurovatelná 
bistabilní spínací relé
•  Prostřednictvím aplikace 

lze ovládat dvoje dveře 
nebo brány

•  Režim nastavitelný přes 
aplikaci: trvale sepnuté 
nebo impuls

Všechny naše modely jsou dodávány 
s krabicí pro zápustnou montáž. Krabici 
pro montáž na povrch lze koupit 
samostatně.

DoorBird D2101KV krabice pro montáž 
na povrch

DoorBird D2101KV krabice pro  
zápustnou montáž

IP VIDEO DVEŘNÍ STANICE
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VYBERTE SI SVOJI BARVU!

Vzhled barev není závazný. Pro přesný vzhled dané barvy se podívejte do RAL vzorníku.

MOŽNOSTI BAREV

RAL 1001
béžová

RAL 1003
signální žlutá

RAL 1004
zlatožlutá 

RAL 1016
sírová žlutá 

RAL 1017
žlutá šafránová

RAL 1037
sluneční žlutá

RAL 2002
rumělková

RAL 2004 
oranžová

RAL 3000
ohnivě červená

RAL 3007
červenočerná 

RAL 3014
starorůžová

RAL 3028
červená

RAL 4004
burgundská fialová

RAL 4005
modrofialová

RAL 4006
dopravní purpurová

RAL 4009
pastelová fialová

RAL 5002
ultramarínová

RAL 5004
modročerná

RAL 5012
světle modrá

RAL 5013
kobaltová

RAL 5018
tyrkysová modrá

RAL 5022
noční modrá

RAL 6000
zelená patina

RAL 6006
olivová zelenošedá

RAL 6018
zelenožlutá

RAL 6019
pastelová zelená

RAL 6027
světle zelená

RAL 7001
stříbrošedá

RAL 7004
signální šedá

RAL 7006
béžovošedá

RAL 7011
ocelová šedá

RAL 7015
břidlicová šedá

RAL 7016
antracitová šedá 

RAL 7023
betonová šedá

RAL 7033
cementová šedá

RAL 7044
hedvábná šedá

RAL 8004
měděná hnědá

RAL 8011
oříšková hnědá

RAL 8016
mahagonová hnědá

RAL 8023
hnědooranžová

RAL 8028
zemní hnědá

RAL 9002
šedobílá

RAL 9006
bílý hliník

RAL 9007
šedý hliník

RAL 9010
bílá

RAL 9016
čistá bílá

11



SMART RETROFITTING 
Systém DoorBird D301 proměňuje obvyklý analogový interkom 
v systém dveřního IP interkomu. Stačí pouze pomocí kabelu připojit 
malou bílou krabičku, D301, k již existující vnitřní dveřní stanici. 
Funkční rozsah stanice zůstane zcela zachován. Jednotka D301 je 
poté připojena k internetu přes WiFi nebo přes síťový kabel a PoE. 
Router se dá pohodlně nakonfigurovat pomocí aplikace DoorBird, 
která je pro iOS i Android ke stažení zdarma.

JEDNODUCHÁ INSTALACE
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D301

VÝHODY
• Vysoká kvalita přenášeného zvuku
• Otevírání dveří/brány přes aplikaci
•  Rozlišení vyzváněcího tónu podle 
typu zvonění (od předních dveří 
nebo mezi patry)

• WiFi, Ethernet, PoE, Bluetooth®
•  Žádné průběžné náklady,  
a to ani pro vzdálený přístup

•  Šifrovací technologie podle 
standardů v bankovnictví

• Neomezený rozsah (LAN, Internet)
• Automatické otevírání dveří
• Historie návštěv
• Zónové monitorování (Geofencing)
•  Kompatibilní s API a ONVIF (platí 
pouze pro D302AV)

•  Možnosti integrace pro firemní 
klientelu, např.: doručovací 
a pečovatelská služba

• Vyrobeno v Německu

SNADNÁ MONTÁŽ
D301 se pouze připojí k existují vnitřní jednotce pomocí dodaného 
kabelu. Funkce vnitřní jednotky zůstane zachována. D301 se připojuje 
k internetu pomocí WiFi, případně pomocí Ethernetu a PoE.  
Nastavení se provádí snadno a pohodlně pomocí aplikace DoorBird, 
která je zdarma pro iOS a Android.

PODPOROVANÉ ZNAČKY

DoorBird D301A (Audio):
Navštivte: www.doorbird.com/d301

DoorBird D302A (Audio)  
a DoorBird D302AV (Audio + Video), 
dostupné 2018:

• Aiphone • Bticino • Comelit  
• Commax • Commend • Elcom
• Feller • Fermax  • Golmar 
• Gira • Merten  • René Koch  
• Ritto • Siedle • SKS
• STR • TCS • Urmet

UPGRADE DVEŘNÍ STANICE NA IP
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A1061W

A1091

A1071

DOORBIRD IP DVEŘNÍ  
ZVONEK A1061W

Vlastnosti
•  Možnost komunikace od vstupních dveří 
a mezi patry

•  WiFi, Ethernet, PoE
•  Nastavitelné přes aplikaci odkudkoli  
na světě

• K dispozici režim Nerušit
• Online a offline režim
• Přes 50 vyzváněcích tónů
• Neomezený rozsah, pracuje kdekoli
• Nenápadný design
• Vyrobeno v Německu

DOORBIRD POE
INJEKTOR A1081

Vlastnosti
∙ Gigabitová rychlost přenosu
•  Automatické určení požadovaného 
napětí pro napájení

•  Plug and play, není nutná konfigurace
• Jednoduchá a rychlá instalace
•  Vysoce kvalitní kovová konstrukce  
vhodná pro upevnění na zdi, stropy 
nebo do elektrického rozvaděče

PR
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C
E

DOORBIRD 2DRÁTOVÝ
PŘEVODNÍK ETHERNETU  
S POE A1071

Přenos síťových dat (Ethernet) a napájení
(PoE) pomocí jednoduchého dvoudrátového 
kabelu na velké vzdálenosti.

Vlastnosti 
• Použití stávající kabeláže
•  Jeden dvoudrátový kabel jak pro přenos 
dat, tak pro napájení (PoE)

•  Kompaktní design, robustní kovová  
konstrukce

• Jednoduchá a rychlá instalace
•  Vhodné pro upevnění na zdi, stropy  
nebo do elektrického rozvaděče
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A1081
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IT DOORBIRD OTEVÍRAČ  

DVEŘÍ A1081

Vlastnosti
•  Odolnost proti neoprávněné manipulaci, ovládání  
až 3 dveří nebo bran

• Šifrovací technologie podle standardu v bankovnictví
• Sledování dvou externích senzorů
•  Tři volně konfigurovatelná, bistabilní spínací relé  
(trvale otevřené, trvale zavřené, přepínání)

•  Spínací relé si zachovají svá nastavení i v případě  
výpadku proudu

• Bezdrátová síť, Ethernet, PoE
•  Upozornění přes push notifikace přímo do chytrého 
telefonu nebo tabletu

•  Vhodné pro upevnění na zdi, stropy nebo  
do elektrického rozvaděče

DOORBIRD 125 KHZ
PŘÍSTUPOVÝ ČIP
64bit, pro D21x a novější,
10 kusů

DVEŘNÍ STANICE D2100E
ENGINEERING EDITION

Vlastnosti
•  stejné funkce jako ostatní dveřní stanice řady D21x
•  dodáváno bez krycí desky, ale včetně 1 tlačítka
•  pomocí modulu MTM18A lze připojit až 18 tlačítek
•  určena pro zabudování do vlastních schránek či plotů

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
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DoorBird je produktem
Bird Home Automation Group.
Joachimsthaler Str. 12
10719 Berlín
Německo

Distributor pro ČR a SR
YATUN, s.r.o.
V Olšinách 75
100 00 Praha
Česká republika
Telefon (CZ): +420 222 364 491
Telefon (SK): +421 233 329 900
Obecné dotazy: info@yatun.cz
Objednávky: obchod@yatun.cz
Technická podpora: podpora@yatun.cz

www.doorbird.cz


