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O NÁS

Jsme společnost VNT electronics s.r.o., jediný český výrobce elektronických 
výcvikových pomůcek pro psy a dalších zařízení. Působíme na trhu již od roku 
2004 a úspěch u tuzemských zákazníků nám vytvořil základ pro expanzi do 
zahraničí. Dnes se řadíme mezi nejvýznamnější světové firmy v tomto oboru.

Hlavní oblastí našeho působení je vývoj, výroba, prodej a distribuce vlastních 
výrobků pod obchodními značkami Dogtrace a fencee. 
Klademe důraz na kvalitu a bezpečnost svých výrobků, zejména ve stěžejní 
oblasti elektroniky, proto jsme v roce 2013 založili dceřinou firmu zaměřenou 
na výrobu elektroniky pro průmyslové použití.
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Jsme profesionálové v oboru. Při vývoji 
výrobků úzce spolupracujeme se sportovními 
kynology a veterináři. Inspirujeme se vašimi 
požadavky a zkušenostmi. Všechny naše 
produkty jsou zaměřeny na zefektivnění 
výcviku. Nabízíme vám pomoc při výběru 
výrobku a odbornou konzultaci pro vhodné 

řešení vaší situace. Záleží nám na vzájemném 
vztahu s vaším psem a díky elektronickým 
pomůckám jim chceme zajistit bezpečí, 
ponechat přirozenou svobodu a vám zaručit 
jistotu. Jsme schopni pružně reagovat na 
vaše potřeby.

PROČ Dogtrace?

KVALITA

PROFESIONALITA

OSOBNÍ PŘÍSTUP
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OD ZÁKLADU ČESKÉ
Česká firma. Čeští zaměstnanci. Česká  
výroba. Nemáme žádnou továrnu v Číně  
ani v jiné zemi. Jsme vybaveni nejmoder-
nější technikou. Veškeré klíčové výrobní 
procesy probíhají u nás v Lanškrouně  
a to pod přísnou výstupní kontrolou. 

PRVOTŘÍDNĚ KVALITNÍ
To nejsou jen slova. Všechny součástky si 
buď sami vyrábíme nebo odebíráme od 
renomovaných evropských dodavatelů. 
Máme vlastní vývojový tým se špičko-
vými znalci v oboru a dceřinou firmu na  
osazování desek plošných spojů.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Našim výrobkům naprosto důvěřujeme! 
Stálá kontrola a inovace technologických 
a výrobních procesů zvyšuje úroveň kvality 
našich výrobků. Proto jsme se rozhodli 
prodloužit záruční dobu na 3 roky.

50 ZEMÍ SVĚTA
První obojek značky Dogtrace vznikl  
v době, kdy elektronické pomůcky pro psy 
byly tabu. Dnes naše výrobky vyvážíme do 
50 zemí světa a patříme mezi světové 
firmy.
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Naše společnost VNT electronics s.r.o., jako výrobce profesionálních 
výcvikových pomůcek pro psy značky Dogtrace, je hrdým  

a aktivním členem asociace ECMA (Electronic Collar Manufacturers 
Association).

ECMA se sídlem v Bruselu byla založena v roce 2004 z iniciativy 
VNT electronics s.r.o. a ostatních velkých výrobců elektronických 
výcvikových pomůcek pro psy. Cílem všech členů této asociace je 
vyvíjet a vyrábět kvalitní a spolehlivé tréninkové systémy, které 
respektují bezpečí zvířete a vylepšují komunikaci mezi majitelem  
a jeho psem. Při nákupu elektronických obojků splňujících požadavky 
ECMA si mohou být majitelé jisti, že veškeré produkty jsou navrženy 
tak, aby chránily bezpečí jejich zvířete. Návody a tréninkové příručky 
všech členů asociace obsahují instrukce a rady pro bezpečné 
používání elektronických výcvikových pomůcek, a umožňují tak 
všem majitelům využívat výcvikové systémy efektivně, zodpovědně  
a humánně. Produkty všech členů asociace ECMA splňují nejnovější 
technické normy a bezpečnostní parametry a jejich dodržování je 
přísně kontrolováno.

ECMA je přesvědčena o tom, že elektronické výcvikové obojky jsou 
při zodpovědném použití, a v kombinaci s odměnou a pochvalou, 
efektivní a humánní tréninkové prostředky 
pro profesionální trénink psů, pro výcvik psů 
s problematickým chováním, ale také pro 
každodenní domácí použití.

Pro více informací navštivte internetové stránky 
www.ecma.eu.com

JISTOTA 
BEZPEČNÝCH 
VÝROBKŮ



10



11

OBSAH

ELEKTRONICKÉ VÝCVIKOVÉ OBOJKY

ELEKTRONICKÉ VÝCVIKOVÉ OBOJKY

EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ d-control

SPREJOVÉ VÝCVIKOVÉ OBOJKY

VIBRAČNÍ VÝCVIKOVÉ OBOJKY

GPS VYHLEDÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

ELEKTRONICKÉ NEVIDITELNÉ PLOTY

ELEKTRONICKÉ OBOJKY PROTI ŠTĚKÁNÍ

VÝCVIKOVÉ PODAVAČE MÍČKŮ

d-control  |  d-control professional

d-control mini

ONE TOUCH

d-control AQUA spray

d-control *40

DOG GPS

d-fence

d-balls  |  d-ball mini  |  d-ball UP

d-mute

  14 

  26

  32

  38

  42

  46

  54

  60

  64



12

FUNKCE
VÝCVIKOVÝCH

POMŮCEK

Zvukový signál umožňuje aktivovat  
v přijímači tón, jehož intenzitu vnímá pes vždy stejně, 
nezávisle na vzdálenosti od psovoda. Může nahradit 
píšťalku a je velmi účinnou výstrahou před vysláním 
stimulačního povelu. Zvuk je základní výbavou všech 
produktů.

Stimulační impuls umožňuje 
v několika úrovních aktivovat v přijímači upozornění 
v podobě bezpečných stimulačních impulsů, 
které pes vnímá jako nepříjemný pocit na krku. 
Impulsy jsou přenášeny dvěma kontaktními body 
umístěnými na přijímači. Je možné volit mezi 
krátkým a dlouhým impulsem.

Booster umožňuje rychle použít vyšší 
úroveň intenzity stimulace, než je nastavená u 
funkce stimulační impuls. Pomáhá tak řešit krizové 
situace.

Vibrace umožňuje v několika režimech 
spuštění vibrace v přijímači. Tato funkce byla 
navržena jako alternativní způsob komunikace pro 
psy s poruchami sluchu nebo pro výcvik přecitlivělých 
psů na stimulační impuls. Může se také využívat pro 
upoutání pozornosti psa na psovoda, případně jako 
pochvala psa za správné splnění povelu.

Světlo slouží pro snadnou lokalizaci psa 
ve tmě. Umožňuje v několika režimech spustit 
světelnou signalizaci pomocí výkonných LED 
umístěných v transparentní krabičce přijímače.



13

A
VYHLEDÁVACÍCH

ZAŘÍZENÍ

Sprejová stimulace umožňuje v ně-
kolika úrovních aktivovat v přijímači upozornění  
v podobě nepříjemného chladivého spreje, který 
je směřován na čumák psa. Sprejové náplně jsou  
k dostání s parfemací nebo bez parfemace.

Beeper je chytrá funkce určena pro lov. 
Rozlišuje zda pes stojí nebo je v pohybu. Nastavení 
Beeperu se určuje podle typu lovu - lov ptáků  
a lov divokých prasat. Podle nastavení pak přijímač 
upozorňuje zvukovou nebo vibrační indikací. 

Fence (Geo-fence) slouží jako akustická 
hranice, která vás upozorní, když pes překročí vámi 
určenou vzdálenost. Hranice od přijímače (ruč. 
zařízení) lze nastavit v okruhu 30 m až 2 km. Pokud 
pes překročí nastavenou hranici, začne přijímač 
vydávat přerušované zvukové znamení.

Trasování umožňuje nahrávat trasu 
všech spárovaných a zobrazených vysílačů (obojků) 
a přijímačů (ruč. zařízení) v mapě. Po spuštění 
nahrávání se v mapě začnou vykreslovat trasy.  
V místě štěkání bude linka silnější. Trasy lze ukládat  
a zpětně si je přehrávat.

Detekce štěkotu informuje a zazna-
menává v nahrávané trase místo, dobu a intenzitu  
štěkání psa. Při štěkání se v aplikaci u ukazate-
le psa zobrazuje symbol informující o intenzitě  
štěkotu. Více informací lze zobrazit v kartě "detail psa" 
v aplikaci Dogtrace GPS.
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Elektronické
výcvikové

obojky
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Sady d-control se skládají z vysílače a přijímače. Jsou spolehlivým, 
efektivním a bezpečným prostředkem pro výcvik a vybudování 
pozitivního vztahu mezi člověkem a psem. Vašemu psovi 
zajistíte dostatek volnosti při společných vycházkách a přitom jej 
dokážete včas zastavit před nebezpečím. 
Umožňují provádět korekce nežádoucího chování ve správný čas 
s ohledem na aktuální situaci a temperament psa. Stejně tak jsou 
velmi účinným nástrojem pro upevňování a posilování žádoucího 
chování. 
Výcvikové obojky d-control jsou vhodné pro majitele, kteří 
se zabývají sportovní či loveckou kynologií. A dále ty, kdo 
mají problémy s přivoláním a chtějí mít jistotu, že jim pes při 
společných vycházkách neuteče za zvěří.
Všechny přijímače jsou kompaktní, vodotěsné a vyvinuté tak, aby 
pro psa byly co nejvíce komfortní.

d–control



 easy má vyšší intenzitu stimulace než-li  
 easy small 
 6 úrovní dlouhé stimulace
 Klips pro zavěšení na opasek
 Vysílač: 110 x 52 x 29 mm / 61 g
 Přijímač: 64 x 43 x 34 mm / 56 g
 Baterie: CR2 3 V (životnost 6-12 měs.)

ZVUKOVÝ
SIGNÁL

1 PESSTIMULAČNÍ
IMPULS

DOSAH

200
m

d-control

easy
easy small

VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

PEVNĚ
NASTAVENÉ

IMPULSY
V ŠESTI

ÚROVNÍCH

easy
small

easy



MAGNETICKÉ
ZAPÍNÁNÍ

PŘIJÍMAČE

BESTSELLER
MEZI OBOJKY

UŽ NĚKOLIK LET

 20 úrovní dlouhé stimulace 
 Podsvícený LCD displej
 Klips pro zavěšení na opasek
 Vysílač: 110 x 52 x 29 mm / 64 g
 Přijímač: 64 x 43 x 34 mm / 56 g
 Baterie: CR2 3 V (životnost 6-12 měs.)

ZVUKOVÝ
SIGNÁL

STIMULAČNÍ
IMPULS

DOSAH

250
m

d-control

400

VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

BOOSTER

1-2 PSI

2



ZVUKOVÝ
SIGNÁL

STIMULAČNÍ
IMPULS

DOSAH
d-control 600

600
m

BOOSTER

d-control

600
1000
1600

VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

1-2 PSI

 30 úrovní stimulace - krátká/dlouhá
 Podsvícený LCD displej
 Klips pro zavěšení na opasek
 Transportní kufřík
 Vysílač 600, 1000: 119 x 53 x 28 mm / 88 g
 Vysílač 1600: 119 x 53 x 28 mm / 95 g
 Baterie: 2x AA 1,5 V (životnost 12 měs.)
 Přijímač: 64 x 43 x 34 mm / 56 g
 Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

DOSAH
d-control 1000

1000
m

DOSAH
d-control 1600

1600
m

2

KRATŠÍ I DELŠÍ 
VYCHÁZKY
SPOLEČNĚ

A BEZPEČNĚ

KLIPS PRO
ZAVĚŠENÍ

NA OPASEK



PODSVÍCENÝ 
LCD DISPLEJ

VŠECHNY PŘIJÍMAČE 
ODOLNÉ VŮČI VODĚ
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Dálkové tréninkové obojky d-control professional jsou určené 
především pro sportovní a služební výcvik, uplatnění však  
najdou i při každodenním používání běžnými uživateli. 
Jednou z velkých výhod je, že modely disponují všemi funkcemi 
v několika úrovních - zvuk, světlo, vibrace a stimulační impuls. 
Funkce lze na každé tlačítko libovolně nastavit. 
Druhou výhodou je možnost volby přijímače ve 3 velikostech, 
které jsou spolu kompatibilní - professional, professional mini 
a professional ONE. Tuto vlastnost ocení zejména majitelé psů 
odlišných ras, kdy mohou vysílačem ovládat dva různě velké  
přijímače. Obojky professional mini a ONE jsou svou nižší 
hmotností, velikostí přijímače a slabšími stimulačními impulsy 
vhodné především pro malá a střední plemena psů, mohou však 
stačit i pro velké psy. 
Sady d-control professional jsou vyrobeny z vysoce kvalitních 
materiálů a jsou vodotěsné. Vysílač má navíc prvky pogumování 
pro pohodlné uchopení a je odolný proti nárazu.

d-control
Professional



ODOLNOST 
PROTI 
VODĚ

VIBRACE SVĚTLO 1-2 PSI

2

d-control

Professional
1000/2000

 40 úrovní stimulace - krátká/dlouhá
 4 režimy vibrace, 8 režimů světla 
 Podsvícený LCD displej
 Klips pro zavěšení na opasek
 Transportní kufřík
 Vysílač: 113 x 53 x 29 mm / 125 g
 Baterie: 2x AAA 1,5 V 

2000
m

DOSAH ZVUKOVÝ
SIGNÁL

KRÁTKÝ 
IMPULS

1000
m

DOSAH

VODOTĚSNÉ

DLOUHÝ 
IMPULS



POGUMOVANÉ BOKY 
ZVYŠUJÍ ODOLNOST
PROTI NÁRAZU

VÝJIMEČNÝ V KAŽDÉM 
DETAILU S VÝBAVOU 
NĚKOLIKA FUNKCÍ



d-control

Professional
ONE

 Nejmenší přijímač svého typu
 Rozměr / váha: 55 x 27 x 21 mm / 31 g
 Baterie: Li-Pol dobíjecí baterie

d-control

Professional
 Rozměr / váha: 77 x 39 x 33 mm / 65 g
 Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

d-control

Professional
mini

 Rozměr / váha: 61 x 40 x 31 mm / 45 g
 Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

MAXIMÁLNÍ
DOSAH

VŽDY A VŠUDE

PŘIJÍMAČ 
VE TŘECH
VELIKOSTECH

professional mini

professional ONE

professional



VOLBA PŘIJÍMAČE SE URČUJE PODLE VELIKOSTI A CITLIVOSTI PSA

Model Velikost psa Příklad plemene

Professional velká rotvajler, doga, německý ovčák, ridgeback, setr

Professional mini malá a střední bígl, kokršpaněl, border kolie

Professional ONE malá jezevčík, shi-tzu, jorkšírský teriér

SPLYNUTÍ S PŘÍRODOU
(Professional)

NEJMENŠÍ OBOJEK NA SVĚTĚ
(Professional ONE)

OBLÍBENÁ ORANŽOVÁ
(Professional mini orange)

RYCHLÉ NABÍJENÍ 
A DLOUHÁ VÝDRŽ BATERIE

(Professional ONE)
PŘIJÍMAČ PRO VELKÉ PSY
(Professional)
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Výcvikové obojky d-control mini, jak již z názvu vyplývá, jsou v 
menším provedení než základní modely d-control. Přijímač je  
lehčí, rozměrově menší a celkově disponuje slabšími 
stimulačními impulsy. Díky tomu jsou vhodné především pro 
malá a střední plemena psů nebo velké méně temperamentní 
a citlivější psy.
Obojky jsou vybaveny třemi základními funkcemi, jako je zvuk, 
stimulační impuls a booster. Většina modelů lze použít pro 
výcvik dvou psů najednou a dosahy jsou rozděleny na 200, 500, 
900 a 1500 m. Obojky d-control mini jsou specifické také svou 
barvou.

d-control
mini



 6 úrovní dlouhé stimulace
 Klips pro zavěšení na opasek
 Vysílač: 110 x 52 x 29 mm / 61 g
 Přijímač: 61 x 40 x 31 mm / 44 g
 Baterie: CR2 3 V (životnost 6-12 měs.)

ZVUKOVÝ
SIGNÁL

1 PESSTIMULAČNÍ
IMPULS

DOSAH

200
m

d-control

easy mini

VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ 
SPONA S TKANÝM
ŘEMENEM

OKAMŽITÉ
POUŽITÍ BEZ 
NASTAVOVÁNÍ



 20 úrovní dlouhé stimulace
 Podsvícený LCD displej
 Klips pro zavěšení na opasek
 Vysílač: 110 x 52 x 29 mm / 64 g
 Přijímač: 61 x 40 x 31 mm / 44 g
 Baterie: CR2 3 V (životnost 6-12 měs.)

d-control

200 mini

ZVUKOVÝ
SIGNÁL

STIMULAČNÍ
IMPULS

DOSAH

200
m

VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

BOOSTER

1-2 PSI

2

ŠETRNÉ NEREZOVÉ
KONTAKTNÍ BODY

VE TŘECH DÉLKÁCH



ZVUKOVÝ
SIGNÁL

STIMULAČNÍ
IMPULS

DOSAH
d-control 500

500
m

DOSAH
d-control 900

900
m

BOOSTER

d-control

500 mini
900 mini
1500 mini

VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

1-2 PSI

 30 úrovní stimulace - krátká/dlouhá
 Podsvícený LCD displej
 Klips pro zavěšení na opasek
 Transportní kufřík
 Vysílač 500, 900: 119 x 53 x 28 mm / 88 g
 Vysílač 1500: 119 x 53 x 28 mm / 95 g
 Baterie: 2x AA 1,5 V (životnost 12 měs.)
 Přijímač: 61 x 40 x 31 mm / 44 g
 Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

DOSAH
d-control 1500

1500
m

d–control 500 mini
ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA 

VE VÝKONU

2



KVALITNÍ
SILIKONOVÁ

TLAČÍTKA

OKA PRO UCHYCENÍ 
ŠŇŮRKY NA KRK

d
–c

on
tr

ol
 9

0
0

 m
in

i

d
–control 150

0
 m

ini



32



33

Výcvikové obojky d-control 610, 1010, 1610 a d-control 510, 
910, 1510 mini jsou vybaveny externím dálkovým ovládáním - 
one touch. Ten je užitečným doplňkem při výcviku sportovní 
či lovecké kynologie, ale i při aktivitách jako je běh, jízda na 
kole, na koni apod. One touch umožňuje jedním stiskem 
aktivovat v přijímači navolený stimulační impuls. Tlačítko je 
umístěné na konci kabelu, který je konektorem připojen do 
vysílače. Přijímače disponují všemi funkcemi jako základní 
modely d-control a d-control mini. Ovládání one touch lze 
využít pouze u těchto upravených modelů d-control, které mají 
vstup pro konektor.

d-control
externí ovládání



STIMULAČNÍ
IMPULS

 Přijímače s plastovými řemeny
 Kabel dlouhý 140 cm s tlačítkem
 na konci 
 Aktivace stimulačního impulsu bez 
 manipulace s vysílačem
 Ideální pro sportovní aktivity jako např.: 
běh, jízda na kole, na koni apod.

 Transportní kufřík

d-control

one touch

KONEKTOR
PRO PŘIPOJENÍ

KUFŘÍK Z KVALITNÍHO
MATERIÁLU

PRO POHODLNÝ 
TRANSPORT CELÉ SADY

KABEL 
DLOUHÝ 
1,4 METRU



EXTERNÍ TLAČÍTKO
STIMULAČNÍHO 

IMPULSU

SPORTOVÁNÍ 
NEBYLO 

JEDNODUŠŠÍ
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Sprejové
výcvikové

obojky
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Sprejové výcvikové obojky d-control AQUA spray jsou skvělou 
pomůckou pro výcvik a výchovu méně temperamentních psích 
plemen. Pomáhají vyrušit psa z nevhodného chování ve správný 
čas. Obojky jsou také skvělým pomocníkem při vycházkách, kdy 
pes ocení dostatečnou volnost pohybu, ale bude stále v bezpečí 
a pod vaší kontrolou. 
Hlavní funkcí tohoto zařízení je sprejová korekce v podobě 
nepříjemného chladivého spreje, který je směřován na čumák psa. 
V podstatě i samotný zvuk, vydávaný při použití spreje, je pro psa 
dostatečným impulsem k vyrušení. Dalšími možnými korekcemi 
je zvukový signál a vibrace.
Sprejové náplně jsou k dispozici s citronelovým a levandulovým 
aroma nebo bez parfemace. 

d-control
AQUA spray



NEJMENŠÍ VYSÍLAČ
ZE VŠECH MODELŮ

d-control

AQUA spray 300 
AQUA spray 900 

ZVUKOVÝ
SIGNÁL

DOSAH
d-control 300

300
m

DOSAH
d-control 900

900
m

VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

1-2 PSI

 Stimulace v podobě nepříjemného 
 chladivého spreje
 Sprejová stimulace krátká (5 úrovní) 
 a dlouhá (10 úrovní) 
 Až 300 sprej. korekcí na jedno naplnění
 Multifunkční tlačítko – kombinace funkcí
 Vysílač 300: 103 x 52 x 22 mm / 57 g
 Vysílač 900: 125 x 52 x 29 mm / 60 g
 Přijímač: 68 x 38 x 35 mm / 74 g
 Baterie: CR2 3 V (životnost 6-14 měs.)

VIBRACE

SPREJ

2



VÝBĚR RŮZNÝCH
SPREJOVÝCH NÁPLNÍ 

—
ZA 15 SEKUND
DOPLNĚNO 

AŽ 300 SPREJOVÝCH
STIMULACÍ NA JEDNO

NAPLNĚNÍ
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Vibrační
výcvikové

obojky
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Vibrační výcvikové obojky d-control 440, 640, 1040 a 1640  
disponují funkcemi vibrace, světlo a zvukový signál. Přijímač 
s funkcí vibrace lze spustit v několika režimech. Tato funkce 
byla navržena jako alternativní způsob komunikace pro psy  
s poruchami sluchu nebo pro výcvik přecitlivělých psů na 
stimulační impuls. Dále je možné využívat pro upoutání  
pozornosti na psovoda, případně jako pochvalu psa za správné 
splnění povelu. Nerezové kontaktní body jsou nahrazeny 
plastovými. Funkce světlo umožňuje snadnou lokalizaci vašeho 
psa ve tmě.

d-control
440 - 1640



ZVUKOVÝ
SIGNÁL

DOSAH
d-control 440

250
m

DOSAH
d-control 640

600
m

d-control

440
640
1040
1640

VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

1-2 PSI

 5 režimů vibrace
 8 režimů světla
 Podsvícený LCD displej
 Klips pro zavěšení na opasek
 Transportní kufřík
 Vysílač 440: 110 x 52 x 29 mm / 64 g
 Baterie: CR2 3 V (životnost 12 měs.)
 Vysílač 640, 1040: 119 x 53 x 28 mm / 88 g
 Vysílač 1640: 119 x 53 x 28 mm / 95 g
 Baterie: 2x AA 1,5 V (životnost 12 měs.)
 Přijímač: 64 x 43 x 34 mm / 56 g
 Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

DOSAH
d-control 1040

1000
m

DOSAH
d-control 1640

1600
m

DOSAH
d-control 1040

VIBRACE SVĚTLO

PLASTOVÉ 
KONTAKTNÍ BODY 
NAMÍSTO BĚŽNÝCH 
NEREZOVÝCH

2



TKANÝ ŘEMEN
S BEZPEČNOSTNÍ 
SPONOU

SVĚTLO V PŘIJÍMAČI
PRO LEPŠÍ VIDITELNOST
PSA VE TMĚ
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GPS
vyhledávací

zařízení
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DOG GPS slouží pro sledování psů na vzdálenost více než  
20 km a umožňuje lokalizovat 9 až 13 psů - dle modelu. 
Pro zajištění co nejvyššího dosahu využíváme nejmodernější 
technologii modulace radiového signálu LoRa (Long Range).
DOG GPS se skládá z vysílače, který je umístěn na obojku psa  
a přijímače (ručního zařízení), na kterém psovod vidí vzdálenost  
a směr k poloze psů. Zařízení má praktické a jednoduché 
ovládání. Na displeji přijímače lze sledovat také sílu RF signálu, 
přesnost GPS pozice, stav akumulátoru vysílače i přijímače.
Díky spolupráci s českými a zahraničními myslivci, jsou funkce 
speciálně uzpůsobeny potřebám pro myslivecké hony. 
Přijímač (ruční zařízení) je vyroben z kvalitních materiálů. Vysílač je 
svou velikostí komfortní pro všechna plemena psů.

DOG GPS



20
km 9

BEEPER
DETEKCE STÁNÍ

VODOTĚSNÉ

1-9 PSŮ

WAYPOINT
(TRASOVÝ BOD)

 BEEPER vyhodnocuje zda pes stojí 
 nebo se pohybuje – speciální funkce 
 pro lov divokých prasat a ptáků 
 Nastavení hlasitosti signalizace Beeperu
 Ukládání pozice přijímače (ruč. zařízení)
 Režim CAR MODE pro použití přijímače  
 (ruč. zařízení) ve vozidle
 Výdrž nabité baterie více než 40 hodin
 Rychlý start
 Dobře čitelný, podsvícený LCD displej
 Klips pro zavěšení na opasek
 Transportní kufřík
 Přijímač: 119 x 62 x 15 mm / 192 g
 Vysílač: 77 x 45 x 29 mm / 142 g
 Baterie: Li-Pol 1850 mAh - nabíjecí

DOSAH

DOG GPS

X20

SPOLEHLIVÝ
PARTNER

NEJEN NA LOV

KOMPAS

NABÍJECÍKRUHOVÝ
PLOT



MALÝ A LEHKÝ 
VYSÍLAČ PRO KOMFORT 

VAŠEHO PSA

KLIPS 
PRO POHODLNÉ 
NOŠENÍ

RYCHLÉ 
NABÍJENÍ 
OBOU ZAŘÍZENÍ

DOBŘE 
ČITELNÝ 
LCD DISPLEJ 
I NA PŘÍMÉM 
SLUNCI



TRASOVÁNÍ ZVUKMĚŘENÍ

GEO-PLOT

1-13 ZAŘÍZENÍ

13

VODOTĚSNÉ

DOSAH

20
km

KRUHOVÝ 
PLOT

KOMPAS

MAPY
(online/offline)

DETEKCE
ŠTĚKOTU

STIMULAČNÍ 
IMPULS (X30T)

SVĚTLO
(X30T)

NABÍJECÍ

BEEPER
DETEKCE STÁNÍ

 Bezdrátová komunikace s chytrým 
 mobilním telefonem
 Jednoduché nastavení funkcí přes aplikaci
 Vzájemná komunikace přijímače
 s mobilním telefonem
 Kompatibilní s X20 (omezené funkce)
 Zobrazení všech spárovaných zařízení 
 DOG GPS a jejich podrobných informací
 Záznam pohybu všech zařízení v mapě 
 Klips pro zavěšení na opasek
 Přepravní textilní taška
 Přijímač: 119 x 62 x 15 mm / 192 g
 Vysílač X30: 77 x 45 x 29 mm / 142 g
 Vysílač X30T: 77 x 45 x 34 mm / 166 g
 Baterie: Li-Pol 1850 mAh - nabíjecí

DOG GPS

X30&X30T



DETAILNÍ INFORMACENAHRÁVÁNÍ TRASY KOMPAS

X30T
KOMBINACE 

GPS A VÝCVIKOVÉHO
OBOJKU

MAXIMÁLNÍ VÝKON 
A ODOLNOST



TRASOVÁNÍ ZVUKMĚŘENÍ

GEO-PLOT

1-13 ZAŘÍZENÍ

13

VODOTĚSNÉ

 Bezdrátová komunikace s chytrým 
 mobilním telefonem
 Jednoduché nastavování funkcí přes 
 aplikaci a vzájemná komunikace přijímače 
 s mobilním telefonem
 Kompatibilita s X20 (omezené funkce)
 Zobrazení všech spárovaných zařízení 
 DOG GPS a jejich podrobných informací
 Záznam pohybu všech zařízení v mapě 
 Zvukový lokátor – intenzivní zvuk, slyšitelný 
 až na 300 m, ve 4 úrovních hlasitosti
 Klips pro zavěšení na opasek
 Přepravní textilní taška
 Přijímač: 119 x 62 x 15 mm / 192 g
 Vysílač X30B: 77 x 45 x 44 mm / 154 g
 Vysílač X30TB: 77 x 45 x 49 mm / 172 g
 Baterie: Li-Pol 1850 mAh - nabíjecí

DOSAH

20
km

DOG GPS

X30B&X30TB

KOMPAS

MAPY
(online/offline)

DETEKCE
ŠTĚKOTU

STIMULAČNÍ 
IMPULS (X30TB)

SVĚTLO
(X30TB)

NABÍJECÍ

KRUHOVÝ 
PLOT

BEEPER
DETEKCE STÁNÍ

ZVUKOVÝ
LOKÁTOR



ŘADA X30
JEDEN PŘIJÍMAČ 
PRO VŠECHNY

VYSÍLAČE

OCHRANNÝ KRYT
DO NÁROČNÉHO

TERÉNU

VESTAVĚNÝ
REPRODUKTOR

MĚŘENÍ PLOCHY
A VZDÁLENOSTI

UKLÁDÁNÍ 
DŮLEŽITÝCH MÍST

CHYTRÉ
INTUITIVNÍ
PŘEHLEDNÉ
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PRINCIP ČINNOSTI
Generátor vysílá signál do anténního drátu, 
pomocí kterého ohraničíte zvolený prostor. 
Pes má na krku přijímač, který tento signál 
přijímá a pokud překoná hranici prvního 
(výstražného) pásma, začne přijímač vydávat 
přerušovaný zvukový signál. Nereaguje-li pes na 
zvukové varování a překročí hranici i druhého 
(korekčního) pásma, přijímač vydá současně 
zvukový signál a stimulační impuls. Intenzitu 
stimulace a šířku korekční i výstražné zóny je 
možné jednoduše nastavit. 

Elektronické
neviditelné 

ploty
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Elektronický neviditelný plot d-fence vám umožní velmi jednoduše  
a rychle vymezit hranice prostoru, ve kterém se může váš pes 
svobodně pohybovat. Nabízí ideální řešení v případech, kdy váš pes 
nerespektuje stávající plot a neustále utíká z pozemku, nebo k ohraničení 
oblastí uvnitř pozemku, do kterých nechcete, aby měl váš pes přístup. 
Zařízení lze velice snadno nainstalovat i v 
místech, kde klasický plot není možné 
použít. Díky neviditelnému plotu se tak 
váš pes velmi rychle naučí respektovat 
hranice definovaného prostoru a bude 
se svobodně pohybovat pouze v místech, 
kde mu nehrozí žádné nebezpečí. 
Obojek je vhodný pro všechna plemena 
psů.

Funkce ISIT — Interference Signal Intensity Test detekuje výskyt  
a intenzitu rušivých signálů v místech, kde plánujete instalovat anténní 
drát a zamezí tak dopředu možným problémům se správnou funkcí.

d–fence



 8 úrovní stimulačních impulsů
 Plynulé nastavení zón:
 výstražná zóna v rozmezí 0,4 - 5 m
 korekční zóna v rozmezí 0,3 - 1,5 m
 Bezkontaktní magnetické přepínání
 módů přijímače
 Generátor: 152 x 119 x 42 mm / 216 g
 Adaptér: 230 V/50 Hz, 15 V/100 mA
 Přijímač: 64 x 43 x 34 mm / 56 g
 Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

ANTÉNNÍ DRÁT
 jednoduchý izolovaný drát o průřezu 
 0,75 - 2,5 mm2

 instalace do 400 m ..........................0,75 mm2

 instalace 400 - 600 m ..................1 mm2

 instalace 600 - 900 m ..................1,5 mm2

 instalace 900 - 1200 m ................2,5 mm2

ZVUKOVÝ 
SIGNÁL

STIMULAČNÍ
IMPULS

d-fence

101 / 1001

VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

MAX. DÉLKA
SMYČKY

1200
m

NEOMEZENÝ
POČET PSŮ

SNADNÉ NASTAVENÍ
VÝSTRAŽNÉ A KOREKČNÍ 
ZÓNY 



KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ 
SMYČKY ANTÉNNÍHO DRÁTU

JEDNODUCHÉ
A EFEKTIVNÍ

ŘEŠENÍ PLOTU



 8 úrovní stimulačních impulsů
 Plynulé nastavení zón:
 výstražná zóna v rozmezí 0 - min. 7 m
 korekční zóna v rozmezí 0 - min. 7 m
 Přepínání výkonu generátoru
 Záložní akumulátor pro zajištění 
 chodu zařízení při výpadku síťového 
 napájení až na 16 hodin
 Bezkontaktní magnetické přepínání 
 módů přijímače
 Podsvícený grafický LCD displej
 Vícejazyčné menu
 Generátor: 156 x 116 x 35 mm / 316 g
 Adaptér: 230 V/50 Hz, 15 V/300 mA
 Záložní zdroj: akumulátor 9,6 V
 Přijímač: 64 x 43 x 34 mm / 56 g
 Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

ANTÉNNÍ DRÁT
 jednoduchý izolovaný drát o průřezu 
 0,75 - 2,5 mm2

 instalace do 400 m ..........................0,75 mm2

 instalace 400 - 600 m ..................1 mm2

 instalace 600 - 900 m ..................1,5 mm2

 instalace 900 - 2200 m ...............2,5 mm2

ZVUKOVÝ
SIGNÁL

STIMULAČNÍ
IMPULS

MAX. DÉLKA
SMYČKY

d-fence 6th SENSE

2002 / 202

VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

2200
m

NEOMEZENÝ
POČET PSŮ

MAGNETICKÝ 
SPÍNACÍ
SYSTÉM

PRVOTŘÍDNÍ ZPRACOVÁNÍ
MODERNÍ DESIGN



ZÁLOŽNÍ ZDROJ 
AŽ NA 16 HODIN 

ÚCHYTY PRO MONTÁŽ 
GENERÁTORU NA ZEĎ

IZOLOVANÝ 
DRÁT
K VYTVOŘENÍ
"HRANIC"
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Elektronické
obojky proti 

štěkání
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Elektronický obojek d-mute proti štěkání je bezpečný a efektivní 
prostředek, který pomáhá eliminovat nadměrné štěkání 
vašeho psa. Jednoduše a účinně řeší případy, kdy váš pes reaguje 
štěkotem na sebemenší podnět, nebo dokonce štěká celý den po 
vašem odchodu do zaměstnání, a obtěžuje tak své okolí. 
Obojek, který má pes na krku, je aktivován vibracemi hlasivek psa. 
Tento systém tak zabraňuje riziku falešného spuštění vyvolaného 
štěkotem jiného psa. D-mute disponuje celkem pěti volitelnými 
režimy pro korekci štěkání a jedním testovacím režimem. 
K dispozici jsou modely d-mute a d-mute light, určené pro 
střední a velká plemena psů a modely d-mute small a d-mute 
small light, vhodné pro střední a malá plemena psů.

d-mute



 Pět volitelných režimů – zvuk, tři úrovně  
 stimulace a stimulace se vzrůstající  
 intenzitou v pěti stupních
 Nastavitelný obvod obojku 18 - 75 cm
 Přijímač: 77 x 38 x 37 mm / 67 g
 Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

d-mute
d-mute light

VODOTĚSNÝZVUKOVÝ
SIGNÁL

STIMULAČNÍ
IMPULS

 Pět volitelných režimů – zvuk, tři úrovně  
 stimulace a stimulace se vzrůstající
 intenzitou v pěti stupních
 Nastavitelný obvod obojku 18 - 50 cm
 Přijímač: 61 x 40 x 31 mm / 50 g
 Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

VODOTĚSNÝZVUKOVÝ
SIGNÁL

STIMULAČNÍ
IMPULS

d-mute

small
small light

ČTYŘI MODELY 
VE DVOU VELIKOSTECH



ŠETRNÉ
NEREZOVÉ
KONTAKTNÍ BODY

VOLBA MODELU SE URČUJE PODLE VELIKOSTI A CITLIVOSTI PSA

Model Velikost 
stimulace Velikost psa Příklad plemene

d-mute vysoká velká rotwailer, pitbul, německá doga

d-mute light střední střední a velká německý ovčák, retrívr, ridgeback, setr

d-mute small nízká malá a střední bígl, kokršpaněl, border kolie, špic

d-mute small light nejnižší malá jezevčík, shi-tzu, bišonek
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Výcvikové
podavače 

míčků
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Výcvikové podavače d-balls, d-ball mini a vyhazovače míčků d-ball 
UP jsou vynikající efektivní pomůckou pro motivační trénink a pro 
nácvik různých cvičení. Umožňují odměnit psa vypuštěním míčku 
ve správný moment za dobře provedený cvik. Jsou vhodné pro 
sportovní kynologii, policejní výcviková střediska i domácí použití. 
d-balls
Jedním vysílačem lze ovládat až čtyři podavače, každý z nich 
disponuje funkcí zvuku a zásobníkem na čtyři míčky, které lze 
vypouštět jednotlivě.
d-ball mini
Podavač je vyráběn ve dvou verzích. Jeden z nich lze upevnit 
pomocí suchého zipu na speciálně upravenou vestu psovoda. 
Vynikající pomůcka pro cvičení povelu "k noze" a chůze u nohy. 
Druhý je opatřen magnety pro upevnění na oděv nebo například 
karoserii automobilu.
d-ball UP
Míček je odpalován z přístroje do výšky až 3 m ze šikmé polohy, 
na kovové podpěře může být dostřel až 6 m. Nízký profil (105 mm) 
umožňuje snadné maskování. Vysílačem je možné ovládat až 4 
vyhazovače. D-ball UP je kompatibilní s d-balls.

d–balls



 Vysílač až pro 4 podavače
 Podavač na 4 míčky
 Vypouštění míčků jednotlivě
 Řemen pro uchycení podavače
 Klips vysílače pro zavěšení na opasek
 Vysílač: 110 x 52 x 29 mm / 61 g
 Baterie: CR2 3 V (životnost 12 měs.)
 Podavač: 350 x 184 x 84 mm / 725 g
 Baterie: 4 x AA 1,5 V (životnost 6 měs.)

d-balls

ZVUKOVÝ
SIGNÁL

4 MÍČKY

4
DOSAH

250
m

PRŮMĚR 
DO 62 mm

ZÁSOBNÍK 
NA 4 MÍČKY

VYSÍLAČEM
LZE OVLÁDAT 
AŽ 4 PODAVAČE



DESKA 
SE SUCHÝM 
ZIPEM
K UCHYCENÍ
PODAVAČE
NA VESTU

1

d-ball mini
suchý zip

1 MÍČEKZVUKOVÝ
SIGNÁL

PRŮMĚR 
DO 70 mm

DOSAH

10
m

 Suchý zip pro uchycení na vestu
 Vypouštění míčku v kombinaci
 se zvukovým signálem
 Vysílač: 84 x 36 x 20 mm / 26 g
 Baterie: CR2430 3 V (životnost 6 měs.)
 Podavač: 110 x 100 x 89 mm / 244 g
 Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

1

d-ball mini
magnet

1 MÍČEKZVUKOVÝ
SIGNÁL

PRŮMĚR 
DO 70 mm

DOSAH

10
m

 Magnety pro uchycení na oděv nebo
 ke kovovým předmětům
 Vypouštění míčku v kombinaci
 se zvukovým signálem
 Vysílač: 84 x 36 x 20 mm / 26 g
 Baterie: CR2430 3 V (životnost 6 měs.)
 Podavač: 110 x 100 x 89 mm / 200 g
 Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)



 Výhoz až 3 m do výšky
 Výhoz s kovovou podpěrou až 6 m 
 do dálky
 Kompatibilní s podavači míčků d-balls
 Jeden vysílač až pro 4 vyhazovače 
 a 4 podavače d-balls
 Klips vysílače pro zavěšení na opasek
 Vysílač: 110 x 52 x 29 mm / 61 g
 Baterie: CR2 3 V (životnost 12 měs.)
 Vyhazovač: 255 x 105 x 140 mm / 810 g
 Baterie: 4 x AA 1,5 V (životnost 6 měs.)

d-ball UP

ZVUKOVÝ
SIGNÁL

DOSAH

200
m

PRŮMĚR 
DO 75 mm

VÝHOZ
(VÝŠKA - DÁLKA)

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
NA VZDÁLENOST 200 METRŮ

1 MÍČEK

1

MOTIVAČNÍ ODMĚNA 
V PODOBĚ VYSTŘELENÉHO

MÍČKU



NÍZKÝ PROFIL
PRO SNADNÉ MASKOVÁNÍ
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Kontaktujte nás

VNT electronics s.r.o.
Dvorská 605
563 01 Lanškroun
Česká republika

 +420 731 441 541
 objednavky@dogtrace.com

Sledujte nás
na sociálních sítích

 dogtraceofficial
 dogtraceofficial
 Dogtrace


