
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας ∆ηµιουργήστε το δικό σας σύστηµα!

GT-4Z

GT-1C-L

GT-1C-L

GT-1C-L GT-1C-LGT-1DGT-1AGT-1C-L

GT-1C-LGT-1M-L GT-1M-L

GT-1C-L GT-1D GT-1A

2
2

4

4 4
4

4

4

4

4

4

4 4

4 4 4 2

2

2 4

44

4

4 4

2 monitor και 2 θυροτηλέφωνα στο ίδιο διαµέρισµα

Max 25 συσκευές ανά γραµµή

PS24 PS24

Monitor ανοικτής
συνοµιλίας µε
Pan-Tilt, Zoom
και µνήµη
καταγραφής 
επισκεπτών

GT-2C-L

Θυροτηλέφωνο
ανοικτής
συνοµιλίας

GT-1A

Θυροτηλέφωνο
µε ακουστικό

GT-1D

Monitor
µε ακουστικό

GT-1M-L

Monitor
ανοικτής
συνοµιλίας 
µε Pan-Tilt 
& Zoom

GT-1C-L

GT-4Z

GT-4Z

2 monitor στο ίδιο διαµέρισµα

1 monitor + 2  θυροτηλέφωνα
στο ίδιο διαµέρισµα

BC VBC

GT-1A κουδούνι
εσωτερικής

πόρτας
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Με εξωτερική
CCTV camera

Μπουτονιέρες εισόδου (έως 16 είσοδοι) Συσκευές θυρωρού / φύλακα

Με πληκτρολόγιο
Access Control

κουδούνι
εσωτερικής

πόρτας

GT-MK GT-MK + GFW-S

PS24

Χωρητικότητα Συστήµατος & Τεχνικές Προδιαγραφές

σειράGT
Έγχρωμες Θυροτηλεοράσεις & 

Θυροτηλέφωνα  για πολυκατοικίες
με Υπερευρυγώνιο Φακό, Ψηφιακό Zoom & Κίνηση

Καινοτομία
Υπερευρυγώνιος φακός και χειριστήριο Pan Tilt & Zoom 

Ευελιξία
Πλήθος επιλογών για την κάλυψη τόσο των αισθητικών 
όσο και των οικονομικών σας απαιτήσεων

Ανανέωση
Εύκολη αντικατάσταση παλαιών συστημάτων 

Φροντίδα
Ειδική σήμανση και λειτουργίες για άτομα με δυσκολία 
στην όραση και την ακοή

Μέχρι 16 µπουτονιέρες εισόδου µε εικόνα και ήχο ή µόνο ήχο. 

Μέχρι 4 εσωτερικές συσκευές ανά διαµέρισµα.

25 µόνιτορ ανά γραµµή καλωδίωσης.

∆υνατότητα σύνδεσης στο ίδιο πλήκτρο κλήσης εσωτερικών 
συσκευών από διαφορετικά διαµερίσµατα (max 4).

1 έως 4 συσκευές θυρωρού / φύλακα.

Τροφοδοσία: DC 24V για κάθε GT-BC, GT-VBC, GT-MK, GT-NS.

Ήχος κλήσης: 3 διαφορετικοί ήχοι κλήσης.

Οµιλία: 1 κανάλι οµιλίας µε µυστικότητα και δυνατότητα αυτόκλησης.

Καλωδίωση: Τύπου BUS µε 4 σύρµατα.

Τύπος καλωδίου: Καλώδιο δύο συρµάτων από καθαρό χαλκό χωρίς 
θωράκιση, µόνωση από πολυαιθυλένιο, διαµ. 0,65mm-1,0mm. 

Επικοινωνία: Ταυτόχρονη επικοινωνία µε 1 κανάλι ανοικτής συνοµιλίας. 
∆εν υπάρχει δυνατότητα κλήσης ή επικοινωνίας µεταξύ συσκευών 
διαφορετικών διαµερισµάτων. ∆υνατότητα ενδοεπικοινωνίας στο ίδιο 
διαµέρισµα µόνο µεταξύ των µόνιτορ GT-2C-L και GT-2H-L.

Αποσπόµενες επαφές σύνδεσης καλωδίων 
για ευκολότερη τοποθέτηση. 
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Συνθέστε την µπουτονιέρα που ταιριάζει καλύτερα στην είσοδο της πολυκατοικίας σας
και καλύπτει τις ανάγκες όλων των ενοίκων χρησιµοποιώντας πλαίσια 2, 3ων ή 4ων µονάδων.

Κουτί εντοιχισµού
4 µονάδων

GT-4B

Πλαίσιο και 
µεταλλική βάση 

για το GF-4B

GT-4F

Πλαίσιο και 
µεταλλική βάση 

για το GF-3B

GF-3F.A

Πλαίσιο και 
µεταλλική βάση 

για το GF-2B

GF-2F.A

Κουτί εντοιχισµού
2 µονάδων

GF-2B

Κουτί εντοιχισµού
3 µονάδων

GF-3B

Κουτιά εντοιχισµού και πλαίσια

Αποχρώσεις 
Ασηµί / Χρυσαφί / Χρωµίου

Πρόσοψη 
για µονάδα 
διεύθυνσης

GF-AP.A

Μονάδα 
διεύθυνσης και 

καλώδιο σύνδεσης

GT-AD

Πρόσοψη για τη 
µονάδα ήχου

GT-DP-L

Μονάδα εικόνας 
(κάµερα)

GT-VA

Πρόσοψη µονάδας 
εικόνας/κάµερας

GT-VP

Κεντρική µονάδα ήχου/
θυροµεγάφωνο µε φωτεινές και 
ηχητικές ενδείξεις για άτοµα µε 
δυσκολία στην όραση ή την ακοή

GT-DA-L

Μονάδες µπουτονιέρας (modules)

Αριθµητικό πληκτρολόγιο για 
ψηφιακό ευρετήριο ονοµάτων και 

έλεγχο πρόσβασης

GT-10K

Μονάδα ψηφιακής 
αναζήτησης 
ονοµάτων

GT-NS 

Πρόσοψη για 
το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο

GF-10KP

Αυτόνοµο (stand alone) 
πληκτρολόγιο ελέγχου 

πρόσβασης

GT-AC

Πρόσοψη µονάδας 
ψηφιακής αναζήτησης 

ονοµάτων

GT-NSP-L 
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Επιλέξτε και συνδυάστε τις εσωτερικές συσκευές που θέλετε να τοποθετηθούν  στο κάθε διαµέρισµα.

GT-1M-L

Έγχρωµο µόνιτορ 
µε ακουστικό 

MCWSA

Βάση µε ρυθµιζόµενη κλίση (45O και 60O) για την 
επιτραπέζια τοποθέτηση των µόνιτορ GT-1C-L, 
GT-1M-L και του θυροτηλεφώνου GT-1A-S

GT-HS

Πρόσθετο ακουστικό 
για το µόνιτορ 
GT-1C-L

GFW-S

Βάση για επιτραπέζια 
τοποθέτηση µε κλίση της 
συσκευής θυρωρού/φύλακα 

GT-1D

Θυροτηλέφωνο 
µε ακουστικό 

GT-MK

Συσκευή θυρωρού/
φύλακα µε οθόνη LCD 
για ανάγνωση κλήσης 

GT-1A

Θυροτηλέφωνο 
ανοικτής συνοµιλίας 

GT-1C-L

Έγχρωµο µόνιτορ ανοικτής 
συνοµιλίας  µε χειριστήριο 
Pan-Tilt & Zoom 

Βάση για επιτραπέζια
(µε κλίση) τοποθέτηση του
θυροτηλεφώνου GT-1D

MCWS1
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190 30

14
0

< GT-1A >

125 32

17
5

< GT-HS >

45 46

17
7

14
0

< GT-1M-L >

215 69

21
0

60

83
.5

< GT-1D >

89 63

20
0

60

83
.5

< Direct-select call button >
4-call
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Audio/Video + Name scroll
< Digital name scrolling >
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∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

approx. 90cm

50cm

approx. 85cm

approx. 85cm155cm

approx. 70cm

approx. 225 cm

approx. 75cm

Zoom (up)

Zoom (down) approx. 130cm

approx. 130cm

50cm

approx. 90cm

Zoom (left)

Zoom (right)

approx. 10cm

approx. 10cm

approx. 105cm

approx. 95cm
50cm155cm

approx. 170˚

approx. 105cm

approx. 70cm

(WIDE)

(ZOOM)

(WIDE)

(ZOOM & PanTilt)

GT-2C, GT-1C

ΘΕΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ & 
ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

The image on the monitor is simulated to explain the functions. It is different from the actual image.

Πρόσοψη µε 1 
πλήκτρο κλήσης

GF-1P.A

Πρόσοψη µε 2 
πλήκτρα κλήσης

GF-2P.A

Πρόσοψη µε 3 
πλήκτρα κλήσης

GF-3P.A

Πρόσοψη µε 4 
πλήκτρα κλήσης

GF-4P.A

Πρόσοψη χωρίς 
πλήκτρα (τυφλή)

GF-BP.A

Μονάδα 4 
πλήκτρων και 

καλώδιο σύνδεσης

GT-SW



GT-1D / Θυροτηλέφωνο µε ακουστικό GT-1A / Θυροτηλέφωνο ανοικτής συνοµιλίας 

• Magnetic loop στο ακουστικό.

• Ρύθµιση έντασης 

κουδουνίσµατος.

• Πλήκτρα προαιρετικών 

λειτουργιών για την 

ενεργοποίηση φωτισµού στην 

εισόδο και την επικοινωνία µε 

τη συσκευή θυρωρού / φύλακα.

• Ρύθµιση έντασης 

κουδουνίσµατος.

• Πλήκτρα προαιρετικών 

λειτουργιών για την 

ενεργοποίηση φωτισµού στην 

εισόδο και την επικοινωνία µε 

τη συσκευή θυρωρού / φύλακα.

GT-1C-L / Έγχρωµο µόνιτορ ανοικτής συνοµιλίας µε χειριστήριο Pan-Tilt & Zoom

• Ανοικτή συνοµιλία µε αυτόµατη ενεργοποίηση (hands-free) ή press-to-talk.

• Χειριστήριο µεταβλητής εστίασης Pan-Tilt & Zoom µε 9 επίπεδα εστίασης. 

• Τεχνολογία magnetic loop.

• Αυτόκληση (Monitoring).

• Πλήκτρο για τη ρύθµιση ευαισθησίας φωτεινότητας.

• TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων 3,5”.

• Ρύθµιση φωτεινότητας οθόνης / έντασης οµιλίας / 

 έντασης κουδουνίσµατος.

• Πλήκτρα προαιρετικών λειτουργιών για τον έλεγχο πρόσθετης εξωτερικής 

κάµερας παρακολούθησης, την ενεργοποίηση φωτισµού στην εισόδο και 

την επικοινωνία µε τη συσκευή θυρωρού / φύλακα.

• Έξοδος video σήµατος NTSC για σύνδεση σε Η/Υ, τηλεόραση, DVR κλπ. 

Χειριστήριο 
µεταβλητής 
εστίασης 
Pan-Tilt & 
Zoom.

Τεχνολογία 
Magnetic loop

Η σειρά GT σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε από µια πλούσια γκάµα εσωτερικών 
συσκευών, εκείνες που ταιριάζουν καλύτερα στο δικό σας διαµέρισµα ανάλογα µε τις 
ανάγκες και τις προτιµήσεις σας. 

Μπορούν να τοποθετηθούν µέχρι 4 εσωτερικές συσκευές (µόνιτορ ή θυροτηλέφωνα) 
σε κάθε διαµέρισµα. 

ΜΟΝΙΤΟΡ & ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ

∆υνατότητα αναβάθµισης του συστήµατος µε τα µόνιτορ GT-2C-L και GT-2H-L της
σειράς GT premium line που διαθέτουν ενσωµατωµένη µνήµη καταγραφής επισκεπτών και ενδοεπικοινωνία. 

Ενσωµατωµένα 
LED αυτόµατης 
ενεργοποίησης σε 
συνθήκες χαµηλού 
φωτισµού.

Οι µεταλλικές αντιβανδαλιστικές µπουτονιέρες εισόδου του συστήµατος είναι πλήρως 
συναρµολογούµενες καθώς αποτελούνται από ανεξάρτητα modules (µονάδες). 

Σας δίνουν τη δυνατότητα να συνθέσετε για κάθε είσοδο την µπουτονιέρα που δένει 
πιο αρµονικά στο διαθέσιµο χώρο, ανάλογα µε τον αριθµό των διαµερισµάτων και τις 
προτιµήσεις των ενοίκων. 

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ

Κλήση
σε εξέλιξη

Παρακαλώ
µιλήστε τώρα

Πόρτα
ανοιχτή

Ειδική σήµανση και 
ηχητική καθοδήγηση για 
άτοµα µε δυσκολία στην 
όραση και την ακοή.

Η AIPHONE πρωτοπορεί για µια ακόµα φορά προσφέροντας µια νέα γενιά ψηφιακών 
θυροτηλεοράσεων για πολυκατοικίες. H σειρά GT εξασφαλίζει το διπλάσιο εύρος 
οπτικού ελέγχου της εισόδου σε σχέση µε τις συµβατικές θυροτηλεοράσεις, χάρη στον 
υπερευρυγώνιο φακό µεταβλητής εστίασης που διαθέτει. 

σειρά GT

Η σειρά GT απαιτεί µόνο 4 σύρµατα σε όλη την πολυκατοικία, χωρίς επιστροφές. Σε πολλές περιπτώσεις 
µπορεί να γίνει αντικατάστση του παλαιού συστήµατος θυροτηλεφώνων µε το σύγχρονο ψηφιακό σύστηµα 
θυροτηλεοράσεων της AIPHONE χρησιµοποιώντας τα υπάρχοντα καλώδια. 

Επιπλέον, τα κοµψά επίτοιχα µόνιτορ και θυροτηλέφωνα της σειράς GT και η δυνατότητα επιλογής 
επίτοιχης µπουτονιέρας επιτρέπουν την αντικατάσταση χωρίς σκαψίµατα και µερεµέτια, τόσο στα 
διαµερίσµατα όσο και την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Εύκολη αντικατάσταση παλαιών συστηµάτων 

Μόνο 4 σύρµατα

Χωρίς µερεµέτια

Σύνδεση µε εξωτερική 
κάµερα CCTV για 
ακόµα µεγαλύτερη 
ασφάλεια και πλήρη 
έλεγχο του χώρου.

• Μεικτό σύστηµα θυροτηλεοράσεων και θυρο-
τηλεφώνων: δυνατότητα επιλογής µόνιτορ

 ή/και θυροτηλεφώνου σε κάθε διαφορετικό 
διαµέρισµα.

• Κατάλληλο για πολυκατοικίες µε 2 έως 500 
διαµερίσµατα.

• Καλύπτει µέχρι 16 εισόδους του ίδιου κτιρίου.

• Μέχρι 4 εσωτερικές συσκευές στο ίδιο 
διαµέρισµα.

• ∆υνατότητα αυτόκλησης (παρακολούθησης 
των εισόδων) µε κεντρική ρύθµιση για όλο το 
σύστηµα.

• Μυστικότητα στην κλήση: όταν το σύστηµα είναι 
κατειληµµένο από έναν ένοικο, οι υπόλοιποι 
ένοικοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τη 
συνοµιλία ή να παρακολουθήσουν την είσοδο.

• ∆υνατότητα σύνδεσης πρόσθετης εξωτερικής 
κάµερας CCTV σε κάθε είσοδο µε ενεργοποίηση 
από τα µόνιτορ.

• Λειτουργία ιατρείου: Αυτόµατο άνοιγµα της 
πόρτας µετα την κλήση τις ώρες λειτουργίας 
του ιατρείου. 

• ∆υνατότητα σύνδεσης και του ηλεκτρικού 
κουδουνιού της εσωτερικής πόρτας του κάθε 
διαµερίσµατος στο µόνιτορ / θυροτηλέφωνο. 

• Συσκευή θυρωρού / φύλακα για επικοινωνία µε 
τα διαµερίσµατα και τις εισόδους και δυνατότητα 
λήψης σήµατος εκτάκτου ανάγκης. 

• 3 διαφορετικοί ήχοι κλήσης από: 
  την µπουτονιέρα εισόδου 
  το κουδούνι της εσωτερικής πόρτας 
  τη συσκευή θυρωρού / φύλακα

• Έγχρωµη κάµερα υψηλής ευκρίνειας (high definition).

• Πρωτοποριακός ευρυγώνιος φακός µεταβλητής εστίασης, για πανοραµική εικόνα της εισόδου και κάλυψη 
εύρους οπτικής γωνίας 170Ο οριζόντια και 100Ο κατακόρυφα. 

• Ενσωµατωµένα LED αυτόµατης ενεργοποίησης σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, για τον καλύτερο 
φωτισµό του επισκέπτη σε κοντινή απόσταση και την άριστη απόδοση της εικόνας στα µόνιτορ. 

• Ειδική σήµανση και ηχητική καθοδήγηση για άτοµα µε δυσκολία στην όραση και την ακοή. Τα ειδικά φωτεινά 
γραφήµατα και τα ηχητικά µηνύµατα που µεταδίδονται από την µπουτονιέρα εισόδου υποδεικνύουν στον 
επισκέπτη την κατάσταση λειτουργίας του συστήµατος (κλήση - οµιλία - άνοιγµα πόρτας). 

• ∆υνατότητα προσαρµογής στη µπουτονιέρα αριθµητικού πληκτρολογίου ελέγχου πρόσβασης (access 
 control) ή µονάδας ελέγχου πρόσβασης µε κάρτες εγγύτητας (proximity) για τη διευκόλυνση της 
 πρόσβασης των ενοίκων χωρίς τη χρήση κλειδιών. 

• Αντιβανδαλιστική κατασκευή από χυτό µέταλλο υψηλής αντοχής. 

• Επίτοιχες ή εντοιχιζόµενες. 

• Σε 3 αποχρώσεις: ασηµί, χρυσαφί, χρωµίου.

• Σταθερή εικόνα της εισόδου.

• Magnetic loop στο ακουστικό.

• Αυτόκληση (Monitoring).

• TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων 3,5”.

• Ρύθµιση φωτεινότητας οθόνης / έντασης κουδουνίσµατος.

• Πλήκτρα προαιρετικών λειτουργιών για τον έλεγχο πρόσθετης 

εξωτερικής κάµερας παρακολούθησης, την ενεργοποίηση φωτισµού 

στην εισόδο και την επικοινωνία µε τη συσκευή θυρωρού / φύλακα.

GT-1M-L / Έγχρωµο µόνιτορ µε ακουστικό

Η οικονοµική 
έγχρωµη πρόταση 
της AIPHONE που 
σηµατοδοτεί το 
τέλος εποχής για 
τις ασπρόµαυρες 
θυροτηλεοράσεις. 

Υψηλής ποιότητας 
τεχνολογία µε 
σεβασµό στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
των ατόµων µε 
προβλήµατα στην 
όραση και την ακοή.

∆ιπλάσιο εύρος 
οπτικού ελέγχου 
από τις συµβατικές 
θυροτηλεοράσεις.170ο



GT-1D / Θυροτηλέφωνο µε ακουστικό GT-1A / Θυροτηλέφωνο ανοικτής συνοµιλίας 

• Magnetic loop στο ακουστικό.

• Ρύθµιση έντασης 

κουδουνίσµατος.

• Πλήκτρα προαιρετικών 

λειτουργιών για την 

ενεργοποίηση φωτισµού στην 

εισόδο και την επικοινωνία µε 

τη συσκευή θυρωρού / φύλακα.

• Ρύθµιση έντασης 

κουδουνίσµατος.

• Πλήκτρα προαιρετικών 

λειτουργιών για την 

ενεργοποίηση φωτισµού στην 

εισόδο και την επικοινωνία µε 

τη συσκευή θυρωρού / φύλακα.

GT-1C-L / Έγχρωµο µόνιτορ ανοικτής συνοµιλίας µε χειριστήριο Pan-Tilt & Zoom

• Ανοικτή συνοµιλία µε αυτόµατη ενεργοποίηση (hands-free) ή press-to-talk.

• Χειριστήριο µεταβλητής εστίασης Pan-Tilt & Zoom µε 9 επίπεδα εστίασης. 

• Τεχνολογία magnetic loop.

• Αυτόκληση (Monitoring).

• Πλήκτρο για τη ρύθµιση ευαισθησίας φωτεινότητας.

• TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων 3,5”.

• Ρύθµιση φωτεινότητας οθόνης / έντασης οµιλίας / 

 έντασης κουδουνίσµατος.

• Πλήκτρα προαιρετικών λειτουργιών για τον έλεγχο πρόσθετης εξωτερικής 

κάµερας παρακολούθησης, την ενεργοποίηση φωτισµού στην εισόδο και 

την επικοινωνία µε τη συσκευή θυρωρού / φύλακα.

• Έξοδος video σήµατος NTSC για σύνδεση σε Η/Υ, τηλεόραση, DVR κλπ. 

Χειριστήριο 
µεταβλητής 
εστίασης 
Pan-Tilt & 
Zoom.

Τεχνολογία 
Magnetic loop

Η σειρά GT σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε από µια πλούσια γκάµα εσωτερικών 
συσκευών, εκείνες που ταιριάζουν καλύτερα στο δικό σας διαµέρισµα ανάλογα µε τις 
ανάγκες και τις προτιµήσεις σας. 

Μπορούν να τοποθετηθούν µέχρι 4 εσωτερικές συσκευές (µόνιτορ ή θυροτηλέφωνα) 
σε κάθε διαµέρισµα. 

ΜΟΝΙΤΟΡ & ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ

∆υνατότητα αναβάθµισης του συστήµατος µε τα µόνιτορ GT-2C-L και GT-2H-L της
σειράς GT premium line που διαθέτουν ενσωµατωµένη µνήµη καταγραφής επισκεπτών και ενδοεπικοινωνία. 

Ενσωµατωµένα 
LED αυτόµατης 
ενεργοποίησης σε 
συνθήκες χαµηλού 
φωτισµού.

Οι µεταλλικές αντιβανδαλιστικές µπουτονιέρες εισόδου του συστήµατος είναι πλήρως 
συναρµολογούµενες καθώς αποτελούνται από ανεξάρτητα modules (µονάδες). 

Σας δίνουν τη δυνατότητα να συνθέσετε για κάθε είσοδο την µπουτονιέρα που δένει 
πιο αρµονικά στο διαθέσιµο χώρο, ανάλογα µε τον αριθµό των διαµερισµάτων και τις 
προτιµήσεις των ενοίκων. 

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ

Κλήση
σε εξέλιξη

Παρακαλώ
µιλήστε τώρα

Πόρτα
ανοιχτή

Ειδική σήµανση και 
ηχητική καθοδήγηση για 
άτοµα µε δυσκολία στην 
όραση και την ακοή.

Η AIPHONE πρωτοπορεί για µια ακόµα φορά προσφέροντας µια νέα γενιά ψηφιακών 
θυροτηλεοράσεων για πολυκατοικίες. H σειρά GT εξασφαλίζει το διπλάσιο εύρος 
οπτικού ελέγχου της εισόδου σε σχέση µε τις συµβατικές θυροτηλεοράσεις, χάρη στον 
υπερευρυγώνιο φακό µεταβλητής εστίασης που διαθέτει. 

σειρά GT

Η σειρά GT απαιτεί µόνο 4 σύρµατα σε όλη την πολυκατοικία, χωρίς επιστροφές. Σε πολλές περιπτώσεις 
µπορεί να γίνει αντικατάστση του παλαιού συστήµατος θυροτηλεφώνων µε το σύγχρονο ψηφιακό σύστηµα 
θυροτηλεοράσεων της AIPHONE χρησιµοποιώντας τα υπάρχοντα καλώδια. 

Επιπλέον, τα κοµψά επίτοιχα µόνιτορ και θυροτηλέφωνα της σειράς GT και η δυνατότητα επιλογής 
επίτοιχης µπουτονιέρας επιτρέπουν την αντικατάσταση χωρίς σκαψίµατα και µερεµέτια, τόσο στα 
διαµερίσµατα όσο και την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Εύκολη αντικατάσταση παλαιών συστηµάτων 

Μόνο 4 σύρµατα

Χωρίς µερεµέτια

Σύνδεση µε εξωτερική 
κάµερα CCTV για 
ακόµα µεγαλύτερη 
ασφάλεια και πλήρη 
έλεγχο του χώρου.

• Μεικτό σύστηµα θυροτηλεοράσεων και θυρο-
τηλεφώνων: δυνατότητα επιλογής µόνιτορ

 ή/και θυροτηλεφώνου σε κάθε διαφορετικό 
διαµέρισµα.

• Κατάλληλο για πολυκατοικίες µε 2 έως 500 
διαµερίσµατα.

• Καλύπτει µέχρι 16 εισόδους του ίδιου κτιρίου.

• Μέχρι 4 εσωτερικές συσκευές στο ίδιο 
διαµέρισµα.

• ∆υνατότητα αυτόκλησης (παρακολούθησης 
των εισόδων) µε κεντρική ρύθµιση για όλο το 
σύστηµα.

• Μυστικότητα στην κλήση: όταν το σύστηµα είναι 
κατειληµµένο από έναν ένοικο, οι υπόλοιποι 
ένοικοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τη 
συνοµιλία ή να παρακολουθήσουν την είσοδο.

• ∆υνατότητα σύνδεσης πρόσθετης εξωτερικής 
κάµερας CCTV σε κάθε είσοδο µε ενεργοποίηση 
από τα µόνιτορ.

• Λειτουργία ιατρείου: Αυτόµατο άνοιγµα της 
πόρτας µετα την κλήση τις ώρες λειτουργίας 
του ιατρείου. 

• ∆υνατότητα σύνδεσης και του ηλεκτρικού 
κουδουνιού της εσωτερικής πόρτας του κάθε 
διαµερίσµατος στο µόνιτορ / θυροτηλέφωνο. 

• Συσκευή θυρωρού / φύλακα για επικοινωνία µε 
τα διαµερίσµατα και τις εισόδους και δυνατότητα 
λήψης σήµατος εκτάκτου ανάγκης. 

• 3 διαφορετικοί ήχοι κλήσης από: 
  την µπουτονιέρα εισόδου 
  το κουδούνι της εσωτερικής πόρτας 
  τη συσκευή θυρωρού / φύλακα

• Έγχρωµη κάµερα υψηλής ευκρίνειας (high definition).

• Πρωτοποριακός ευρυγώνιος φακός µεταβλητής εστίασης, για πανοραµική εικόνα της εισόδου και κάλυψη 
εύρους οπτικής γωνίας 170Ο οριζόντια και 100Ο κατακόρυφα. 

• Ενσωµατωµένα LED αυτόµατης ενεργοποίησης σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, για τον καλύτερο 
φωτισµό του επισκέπτη σε κοντινή απόσταση και την άριστη απόδοση της εικόνας στα µόνιτορ. 

• Ειδική σήµανση και ηχητική καθοδήγηση για άτοµα µε δυσκολία στην όραση και την ακοή. Τα ειδικά φωτεινά 
γραφήµατα και τα ηχητικά µηνύµατα που µεταδίδονται από την µπουτονιέρα εισόδου υποδεικνύουν στον 
επισκέπτη την κατάσταση λειτουργίας του συστήµατος (κλήση - οµιλία - άνοιγµα πόρτας). 

• ∆υνατότητα προσαρµογής στη µπουτονιέρα αριθµητικού πληκτρολογίου ελέγχου πρόσβασης (access 
 control) ή µονάδας ελέγχου πρόσβασης µε κάρτες εγγύτητας (proximity) για τη διευκόλυνση της 
 πρόσβασης των ενοίκων χωρίς τη χρήση κλειδιών. 

• Αντιβανδαλιστική κατασκευή από χυτό µέταλλο υψηλής αντοχής. 

• Επίτοιχες ή εντοιχιζόµενες. 

• Σε 3 αποχρώσεις: ασηµί, χρυσαφί, χρωµίου.

• Σταθερή εικόνα της εισόδου.

• Magnetic loop στο ακουστικό.

• Αυτόκληση (Monitoring).

• TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων 3,5”.

• Ρύθµιση φωτεινότητας οθόνης / έντασης κουδουνίσµατος.

• Πλήκτρα προαιρετικών λειτουργιών για τον έλεγχο πρόσθετης 

εξωτερικής κάµερας παρακολούθησης, την ενεργοποίηση φωτισµού 

στην εισόδο και την επικοινωνία µε τη συσκευή θυρωρού / φύλακα.

GT-1M-L / Έγχρωµο µόνιτορ µε ακουστικό

Η οικονοµική 
έγχρωµη πρόταση 
της AIPHONE που 
σηµατοδοτεί το 
τέλος εποχής για 
τις ασπρόµαυρες 
θυροτηλεοράσεις. 

Υψηλής ποιότητας 
τεχνολογία µε 
σεβασµό στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
των ατόµων µε 
προβλήµατα στην 
όραση και την ακοή.

∆ιπλάσιο εύρος 
οπτικού ελέγχου 
από τις συµβατικές 
θυροτηλεοράσεις.170ο



GT-1D / Θυροτηλέφωνο µε ακουστικό GT-1A / Θυροτηλέφωνο ανοικτής συνοµιλίας 

• Magnetic loop στο ακουστικό.

• Ρύθµιση έντασης 

κουδουνίσµατος.

• Πλήκτρα προαιρετικών 

λειτουργιών για την 

ενεργοποίηση φωτισµού στην 

εισόδο και την επικοινωνία µε 

τη συσκευή θυρωρού / φύλακα.

• Ρύθµιση έντασης 

κουδουνίσµατος.

• Πλήκτρα προαιρετικών 

λειτουργιών για την 

ενεργοποίηση φωτισµού στην 

εισόδο και την επικοινωνία µε 

τη συσκευή θυρωρού / φύλακα.

GT-1C-L / Έγχρωµο µόνιτορ ανοικτής συνοµιλίας µε χειριστήριο Pan-Tilt & Zoom

• Ανοικτή συνοµιλία µε αυτόµατη ενεργοποίηση (hands-free) ή press-to-talk.

• Χειριστήριο µεταβλητής εστίασης Pan-Tilt & Zoom µε 9 επίπεδα εστίασης. 

• Τεχνολογία magnetic loop.

• Αυτόκληση (Monitoring).

• Πλήκτρο για τη ρύθµιση ευαισθησίας φωτεινότητας.

• TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων 3,5”.

• Ρύθµιση φωτεινότητας οθόνης / έντασης οµιλίας / 

 έντασης κουδουνίσµατος.

• Πλήκτρα προαιρετικών λειτουργιών για τον έλεγχο πρόσθετης εξωτερικής 

κάµερας παρακολούθησης, την ενεργοποίηση φωτισµού στην εισόδο και 

την επικοινωνία µε τη συσκευή θυρωρού / φύλακα.

• Έξοδος video σήµατος NTSC για σύνδεση σε Η/Υ, τηλεόραση, DVR κλπ. 

Χειριστήριο 
µεταβλητής 
εστίασης 
Pan-Tilt & 
Zoom.

Τεχνολογία 
Magnetic loop

Η σειρά GT σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε από µια πλούσια γκάµα εσωτερικών 
συσκευών, εκείνες που ταιριάζουν καλύτερα στο δικό σας διαµέρισµα ανάλογα µε τις 
ανάγκες και τις προτιµήσεις σας. 

Μπορούν να τοποθετηθούν µέχρι 4 εσωτερικές συσκευές (µόνιτορ ή θυροτηλέφωνα) 
σε κάθε διαµέρισµα. 

ΜΟΝΙΤΟΡ & ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ

∆υνατότητα αναβάθµισης του συστήµατος µε τα µόνιτορ GT-2C-L και GT-2H-L της
σειράς GT premium line που διαθέτουν ενσωµατωµένη µνήµη καταγραφής επισκεπτών και ενδοεπικοινωνία. 

Ενσωµατωµένα 
LED αυτόµατης 
ενεργοποίησης σε 
συνθήκες χαµηλού 
φωτισµού.

Οι µεταλλικές αντιβανδαλιστικές µπουτονιέρες εισόδου του συστήµατος είναι πλήρως 
συναρµολογούµενες καθώς αποτελούνται από ανεξάρτητα modules (µονάδες). 

Σας δίνουν τη δυνατότητα να συνθέσετε για κάθε είσοδο την µπουτονιέρα που δένει 
πιο αρµονικά στο διαθέσιµο χώρο, ανάλογα µε τον αριθµό των διαµερισµάτων και τις 
προτιµήσεις των ενοίκων. 

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ

Κλήση
σε εξέλιξη

Παρακαλώ
µιλήστε τώρα

Πόρτα
ανοιχτή

Ειδική σήµανση και 
ηχητική καθοδήγηση για 
άτοµα µε δυσκολία στην 
όραση και την ακοή.

Η AIPHONE πρωτοπορεί για µια ακόµα φορά προσφέροντας µια νέα γενιά ψηφιακών 
θυροτηλεοράσεων για πολυκατοικίες. H σειρά GT εξασφαλίζει το διπλάσιο εύρος 
οπτικού ελέγχου της εισόδου σε σχέση µε τις συµβατικές θυροτηλεοράσεις, χάρη στον 
υπερευρυγώνιο φακό µεταβλητής εστίασης που διαθέτει. 

σειρά GT

Η σειρά GT απαιτεί µόνο 4 σύρµατα σε όλη την πολυκατοικία, χωρίς επιστροφές. Σε πολλές περιπτώσεις 
µπορεί να γίνει αντικατάστση του παλαιού συστήµατος θυροτηλεφώνων µε το σύγχρονο ψηφιακό σύστηµα 
θυροτηλεοράσεων της AIPHONE χρησιµοποιώντας τα υπάρχοντα καλώδια. 

Επιπλέον, τα κοµψά επίτοιχα µόνιτορ και θυροτηλέφωνα της σειράς GT και η δυνατότητα επιλογής 
επίτοιχης µπουτονιέρας επιτρέπουν την αντικατάσταση χωρίς σκαψίµατα και µερεµέτια, τόσο στα 
διαµερίσµατα όσο και την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Εύκολη αντικατάσταση παλαιών συστηµάτων 

Μόνο 4 σύρµατα

Χωρίς µερεµέτια

Σύνδεση µε εξωτερική 
κάµερα CCTV για 
ακόµα µεγαλύτερη 
ασφάλεια και πλήρη 
έλεγχο του χώρου.

• Μεικτό σύστηµα θυροτηλεοράσεων και θυρο-
τηλεφώνων: δυνατότητα επιλογής µόνιτορ

 ή/και θυροτηλεφώνου σε κάθε διαφορετικό 
διαµέρισµα.

• Κατάλληλο για πολυκατοικίες µε 2 έως 500 
διαµερίσµατα.

• Καλύπτει µέχρι 16 εισόδους του ίδιου κτιρίου.

• Μέχρι 4 εσωτερικές συσκευές στο ίδιο 
διαµέρισµα.

• ∆υνατότητα αυτόκλησης (παρακολούθησης 
των εισόδων) µε κεντρική ρύθµιση για όλο το 
σύστηµα.

• Μυστικότητα στην κλήση: όταν το σύστηµα είναι 
κατειληµµένο από έναν ένοικο, οι υπόλοιποι 
ένοικοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τη 
συνοµιλία ή να παρακολουθήσουν την είσοδο.

• ∆υνατότητα σύνδεσης πρόσθετης εξωτερικής 
κάµερας CCTV σε κάθε είσοδο µε ενεργοποίηση 
από τα µόνιτορ.

• Λειτουργία ιατρείου: Αυτόµατο άνοιγµα της 
πόρτας µετα την κλήση τις ώρες λειτουργίας 
του ιατρείου. 

• ∆υνατότητα σύνδεσης και του ηλεκτρικού 
κουδουνιού της εσωτερικής πόρτας του κάθε 
διαµερίσµατος στο µόνιτορ / θυροτηλέφωνο. 

• Συσκευή θυρωρού / φύλακα για επικοινωνία µε 
τα διαµερίσµατα και τις εισόδους και δυνατότητα 
λήψης σήµατος εκτάκτου ανάγκης. 

• 3 διαφορετικοί ήχοι κλήσης από: 
  την µπουτονιέρα εισόδου 
  το κουδούνι της εσωτερικής πόρτας 
  τη συσκευή θυρωρού / φύλακα

• Έγχρωµη κάµερα υψηλής ευκρίνειας (high definition).

• Πρωτοποριακός ευρυγώνιος φακός µεταβλητής εστίασης, για πανοραµική εικόνα της εισόδου και κάλυψη 
εύρους οπτικής γωνίας 170Ο οριζόντια και 100Ο κατακόρυφα. 

• Ενσωµατωµένα LED αυτόµατης ενεργοποίησης σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, για τον καλύτερο 
φωτισµό του επισκέπτη σε κοντινή απόσταση και την άριστη απόδοση της εικόνας στα µόνιτορ. 

• Ειδική σήµανση και ηχητική καθοδήγηση για άτοµα µε δυσκολία στην όραση και την ακοή. Τα ειδικά φωτεινά 
γραφήµατα και τα ηχητικά µηνύµατα που µεταδίδονται από την µπουτονιέρα εισόδου υποδεικνύουν στον 
επισκέπτη την κατάσταση λειτουργίας του συστήµατος (κλήση - οµιλία - άνοιγµα πόρτας). 

• ∆υνατότητα προσαρµογής στη µπουτονιέρα αριθµητικού πληκτρολογίου ελέγχου πρόσβασης (access 
 control) ή µονάδας ελέγχου πρόσβασης µε κάρτες εγγύτητας (proximity) για τη διευκόλυνση της 
 πρόσβασης των ενοίκων χωρίς τη χρήση κλειδιών. 

• Αντιβανδαλιστική κατασκευή από χυτό µέταλλο υψηλής αντοχής. 

• Επίτοιχες ή εντοιχιζόµενες. 

• Σε 3 αποχρώσεις: ασηµί, χρυσαφί, χρωµίου.

• Σταθερή εικόνα της εισόδου.

• Magnetic loop στο ακουστικό.

• Αυτόκληση (Monitoring).

• TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων 3,5”.

• Ρύθµιση φωτεινότητας οθόνης / έντασης κουδουνίσµατος.

• Πλήκτρα προαιρετικών λειτουργιών για τον έλεγχο πρόσθετης 

εξωτερικής κάµερας παρακολούθησης, την ενεργοποίηση φωτισµού 

στην εισόδο και την επικοινωνία µε τη συσκευή θυρωρού / φύλακα.

GT-1M-L / Έγχρωµο µόνιτορ µε ακουστικό

Η οικονοµική 
έγχρωµη πρόταση 
της AIPHONE που 
σηµατοδοτεί το 
τέλος εποχής για 
τις ασπρόµαυρες 
θυροτηλεοράσεις. 

Υψηλής ποιότητας 
τεχνολογία µε 
σεβασµό στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις 
των ατόµων µε 
προβλήµατα στην 
όραση και την ακοή.

∆ιπλάσιο εύρος 
οπτικού ελέγχου 
από τις συµβατικές 
θυροτηλεοράσεις.170ο



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας ∆ηµιουργήστε το δικό σας σύστηµα!

GT-4Z

GT-1C-L

GT-1C-L

GT-1C-L GT-1C-LGT-1DGT-1AGT-1C-L

GT-1C-LGT-1M-L GT-1M-L

GT-1C-L GT-1D GT-1A

2
2

4

4 4
4

4

4

4

4

4

4 4

4 4 4 2

2

2 4

44

4

4 4

2 monitor και 2 θυροτηλέφωνα στο ίδιο διαµέρισµα

Max 25 συσκευές ανά γραµµή

PS24 PS24

Monitor ανοικτής
συνοµιλίας µε
Pan-Tilt, Zoom
και µνήµη
καταγραφής 
επισκεπτών

GT-2C-L

Θυροτηλέφωνο
ανοικτής
συνοµιλίας

GT-1A

Θυροτηλέφωνο
µε ακουστικό

GT-1D

Monitor
µε ακουστικό

GT-1M-L

Monitor
ανοικτής
συνοµιλίας 
µε Pan-Tilt 
& Zoom

GT-1C-L

GT-4Z

GT-4Z

2 monitor στο ίδιο διαµέρισµα

1 monitor + 2  θυροτηλέφωνα
στο ίδιο διαµέρισµα

BC VBC

GT-1A κουδούνι
εσωτερικής

πόρτας

10
10

10

Με εξωτερική
CCTV camera

Μπουτονιέρες εισόδου (έως 16 είσοδοι) Συσκευές θυρωρού / φύλακα

Με πληκτρολόγιο
Access Control

κουδούνι
εσωτερικής

πόρτας

GT-MK GT-MK + GFW-S

PS24

Χωρητικότητα Συστήµατος & Τεχνικές Προδιαγραφές

σειράGT
Έγχρωμες Θυροτηλεοράσεις & 

Θυροτηλέφωνα  για πολυκατοικίες
με Υπερευρυγώνιο Φακό, Ψηφιακό Zoom & Κίνηση

Καινοτομία
Υπερευρυγώνιος φακός και χειριστήριο Pan Tilt & Zoom 

Ευελιξία
Πλήθος επιλογών για την κάλυψη τόσο των αισθητικών 
όσο και των οικονομικών σας απαιτήσεων

Ανανέωση
Εύκολη αντικατάσταση παλαιών συστημάτων 

Φροντίδα
Ειδική σήμανση και λειτουργίες για άτομα με δυσκολία 
στην όραση και την ακοή

Μέχρι 16 µπουτονιέρες εισόδου µε εικόνα και ήχο ή µόνο ήχο. 

Μέχρι 4 εσωτερικές συσκευές ανά διαµέρισµα.

25 µόνιτορ ανά γραµµή καλωδίωσης.

∆υνατότητα σύνδεσης στο ίδιο πλήκτρο κλήσης εσωτερικών 
συσκευών από διαφορετικά διαµερίσµατα (max 4).

1 έως 4 συσκευές θυρωρού / φύλακα.

Τροφοδοσία: DC 24V για κάθε GT-BC, GT-VBC, GT-MK, GT-NS.

Ήχος κλήσης: 3 διαφορετικοί ήχοι κλήσης.

Οµιλία: 1 κανάλι οµιλίας µε µυστικότητα και δυνατότητα αυτόκλησης.

Καλωδίωση: Τύπου BUS µε 4 σύρµατα.

Τύπος καλωδίου: Καλώδιο δύο συρµάτων από καθαρό χαλκό χωρίς 
θωράκιση, µόνωση από πολυαιθυλένιο, διαµ. 0,65mm-1,0mm. 

Επικοινωνία: Ταυτόχρονη επικοινωνία µε 1 κανάλι ανοικτής συνοµιλίας. 
∆εν υπάρχει δυνατότητα κλήσης ή επικοινωνίας µεταξύ συσκευών 
διαφορετικών διαµερισµάτων. ∆υνατότητα ενδοεπικοινωνίας στο ίδιο 
διαµέρισµα µόνο µεταξύ των µόνιτορ GT-2C-L και GT-2H-L.

Αποσπόµενες επαφές σύνδεσης καλωδίων 
για ευκολότερη τοποθέτηση. 
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Συνθέστε την µπουτονιέρα που ταιριάζει καλύτερα στην είσοδο της πολυκατοικίας σας
και καλύπτει τις ανάγκες όλων των ενοίκων χρησιµοποιώντας πλαίσια 2, 3ων ή 4ων µονάδων.

Κουτί εντοιχισµού
4 µονάδων

GT-4B

Πλαίσιο και 
µεταλλική βάση 

για το GF-4B

GT-4F

Πλαίσιο και 
µεταλλική βάση 

για το GF-3B

GF-3F.A

Πλαίσιο και 
µεταλλική βάση 

για το GF-2B

GF-2F.A

Κουτί εντοιχισµού
2 µονάδων

GF-2B

Κουτί εντοιχισµού
3 µονάδων

GF-3B

Κουτιά εντοιχισµού και πλαίσια

Αποχρώσεις 
Ασηµί / Χρυσαφί / Χρωµίου

Πρόσοψη 
για µονάδα 
διεύθυνσης

GF-AP.A

Μονάδα 
διεύθυνσης και 

καλώδιο σύνδεσης

GT-AD

Πρόσοψη για τη 
µονάδα ήχου

GT-DP-L

Μονάδα εικόνας 
(κάµερα)

GT-VA

Πρόσοψη µονάδας 
εικόνας/κάµερας

GT-VP

Κεντρική µονάδα ήχου/
θυροµεγάφωνο µε φωτεινές και 
ηχητικές ενδείξεις για άτοµα µε 
δυσκολία στην όραση ή την ακοή

GT-DA-L

Μονάδες µπουτονιέρας (modules)

Αριθµητικό πληκτρολόγιο για 
ψηφιακό ευρετήριο ονοµάτων και 

έλεγχο πρόσβασης

GT-10K

Μονάδα ψηφιακής 
αναζήτησης 
ονοµάτων

GT-NS 

Πρόσοψη για 
το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο

GF-10KP

Αυτόνοµο (stand alone) 
πληκτρολόγιο ελέγχου 

πρόσβασης

GT-AC

Πρόσοψη µονάδας 
ψηφιακής αναζήτησης 

ονοµάτων

GT-NSP-L 
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Επιλέξτε και συνδυάστε τις εσωτερικές συσκευές που θέλετε να τοποθετηθούν  στο κάθε διαµέρισµα.

GT-1M-L

Έγχρωµο µόνιτορ 
µε ακουστικό 

MCWSA

Βάση µε ρυθµιζόµενη κλίση (45O και 60O) για την 
επιτραπέζια τοποθέτηση των µόνιτορ GT-1C-L, 
GT-1M-L και του θυροτηλεφώνου GT-1A-S

GT-HS

Πρόσθετο ακουστικό 
για το µόνιτορ 
GT-1C-L

GFW-S

Βάση για επιτραπέζια 
τοποθέτηση µε κλίση της 
συσκευής θυρωρού/φύλακα 

GT-1D

Θυροτηλέφωνο 
µε ακουστικό 

GT-MK

Συσκευή θυρωρού/
φύλακα µε οθόνη LCD 
για ανάγνωση κλήσης 

GT-1A

Θυροτηλέφωνο 
ανοικτής συνοµιλίας 

GT-1C-L

Έγχρωµο µόνιτορ ανοικτής 
συνοµιλίας  µε χειριστήριο 
Pan-Tilt & Zoom 

Βάση για επιτραπέζια
(µε κλίση) τοποθέτηση του
θυροτηλεφώνου GT-1D

MCWS1
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< GT-2C (-L)GT-1C(-L), GT-2H(-L) >
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17
5

< GT-HS >
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0

< GT-1M-L >

215 69
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< GT-1D >

89 63
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< Direct-select call button >
4-call

4416135

32
0

Audio/Video + Name scroll
< Digital name scrolling >

4416135
42

5

< GT-DM >

150 60
2.5

8

41
0

< PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420 >
90 52

16
7

< GT-MK >

215 69
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0
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83

.5

< GT-BCX, GT-VBX >

210 61
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< GT-BC, GT-VBC, GT-4Z >
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∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

approx. 90cm

50cm

approx. 85cm

approx. 85cm155cm

approx. 70cm

approx. 225 cm

approx. 75cm

Zoom (up)

Zoom (down) approx. 130cm

approx. 130cm

50cm

approx. 90cm

Zoom (left)

Zoom (right)

approx. 10cm

approx. 10cm

approx. 105cm

approx. 95cm
50cm155cm

approx. 170˚

approx. 105cm

approx. 70cm

(WIDE)

(ZOOM)

(WIDE)

(ZOOM & PanTilt)

GT-2C, GT-1C

ΘΕΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ & 
ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

The image on the monitor is simulated to explain the functions. It is different from the actual image.

Πρόσοψη µε 1 
πλήκτρο κλήσης

GF-1P.A

Πρόσοψη µε 2 
πλήκτρα κλήσης

GF-2P.A

Πρόσοψη µε 3 
πλήκτρα κλήσης

GF-3P.A

Πρόσοψη µε 4 
πλήκτρα κλήσης

GF-4P.A

Πρόσοψη χωρίς 
πλήκτρα (τυφλή)

GF-BP.A

Μονάδα 4 
πλήκτρων και 

καλώδιο σύνδεσης

GT-SW



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας ∆ηµιουργήστε το δικό σας σύστηµα!

GT-4Z

GT-1C-L

GT-1C-L

GT-1C-L GT-1C-LGT-1DGT-1AGT-1C-L

GT-1C-LGT-1M-L GT-1M-L

GT-1C-L GT-1D GT-1A

2
2

4

4 4
4

4

4

4

4

4

4 4

4 4 4 2

2

2 4

44

4

4 4

2 monitor και 2 θυροτηλέφωνα στο ίδιο διαµέρισµα

Max 25 συσκευές ανά γραµµή

PS24 PS24

Monitor ανοικτής
συνοµιλίας µε
Pan-Tilt, Zoom
και µνήµη
καταγραφής 
επισκεπτών

GT-2C-L

Θυροτηλέφωνο
ανοικτής
συνοµιλίας

GT-1A

Θυροτηλέφωνο
µε ακουστικό

GT-1D

Monitor
µε ακουστικό

GT-1M-L

Monitor
ανοικτής
συνοµιλίας 
µε Pan-Tilt 
& Zoom

GT-1C-L

GT-4Z

GT-4Z

2 monitor στο ίδιο διαµέρισµα

1 monitor + 2  θυροτηλέφωνα
στο ίδιο διαµέρισµα

BC VBC

GT-1A κουδούνι
εσωτερικής

πόρτας

10
10

10

Με εξωτερική
CCTV camera

Μπουτονιέρες εισόδου (έως 16 είσοδοι) Συσκευές θυρωρού / φύλακα

Με πληκτρολόγιο
Access Control

κουδούνι
εσωτερικής

πόρτας

GT-MK GT-MK + GFW-S

PS24

Χωρητικότητα Συστήµατος & Τεχνικές Προδιαγραφές

σειράGT
Έγχρωμες Θυροτηλεοράσεις & 

Θυροτηλέφωνα  για πολυκατοικίες
με Υπερευρυγώνιο Φακό, Ψηφιακό Zoom & Κίνηση

Καινοτομία
Υπερευρυγώνιος φακός και χειριστήριο Pan Tilt & Zoom 

Ευελιξία
Πλήθος επιλογών για την κάλυψη τόσο των αισθητικών 
όσο και των οικονομικών σας απαιτήσεων

Ανανέωση
Εύκολη αντικατάσταση παλαιών συστημάτων 

Φροντίδα
Ειδική σήμανση και λειτουργίες για άτομα με δυσκολία 
στην όραση και την ακοή

Μέχρι 16 µπουτονιέρες εισόδου µε εικόνα και ήχο ή µόνο ήχο. 

Μέχρι 4 εσωτερικές συσκευές ανά διαµέρισµα.

25 µόνιτορ ανά γραµµή καλωδίωσης.

∆υνατότητα σύνδεσης στο ίδιο πλήκτρο κλήσης εσωτερικών 
συσκευών από διαφορετικά διαµερίσµατα (max 4).

1 έως 4 συσκευές θυρωρού / φύλακα.

Τροφοδοσία: DC 24V για κάθε GT-BC, GT-VBC, GT-MK, GT-NS.

Ήχος κλήσης: 3 διαφορετικοί ήχοι κλήσης.

Οµιλία: 1 κανάλι οµιλίας µε µυστικότητα και δυνατότητα αυτόκλησης.

Καλωδίωση: Τύπου BUS µε 4 σύρµατα.

Τύπος καλωδίου: Καλώδιο δύο συρµάτων από καθαρό χαλκό χωρίς 
θωράκιση, µόνωση από πολυαιθυλένιο, διαµ. 0,65mm-1,0mm. 

Επικοινωνία: Ταυτόχρονη επικοινωνία µε 1 κανάλι ανοικτής συνοµιλίας. 
∆εν υπάρχει δυνατότητα κλήσης ή επικοινωνίας µεταξύ συσκευών 
διαφορετικών διαµερισµάτων. ∆υνατότητα ενδοεπικοινωνίας στο ίδιο 
διαµέρισµα µόνο µεταξύ των µόνιτορ GT-2C-L και GT-2H-L.

Αποσπόµενες επαφές σύνδεσης καλωδίων 
για ευκολότερη τοποθέτηση. 
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Συνθέστε την µπουτονιέρα που ταιριάζει καλύτερα στην είσοδο της πολυκατοικίας σας
και καλύπτει τις ανάγκες όλων των ενοίκων χρησιµοποιώντας πλαίσια 2, 3ων ή 4ων µονάδων.

Κουτί εντοιχισµού
4 µονάδων

GT-4B

Πλαίσιο και 
µεταλλική βάση 

για το GF-4B

GT-4F

Πλαίσιο και 
µεταλλική βάση 

για το GF-3B

GF-3F.A

Πλαίσιο και 
µεταλλική βάση 

για το GF-2B

GF-2F.A

Κουτί εντοιχισµού
2 µονάδων

GF-2B

Κουτί εντοιχισµού
3 µονάδων

GF-3B

Κουτιά εντοιχισµού και πλαίσια

Αποχρώσεις 
Ασηµί / Χρυσαφί / Χρωµίου

Πρόσοψη 
για µονάδα 
διεύθυνσης

GF-AP.A

Μονάδα 
διεύθυνσης και 

καλώδιο σύνδεσης

GT-AD

Πρόσοψη για τη 
µονάδα ήχου

GT-DP-L

Μονάδα εικόνας 
(κάµερα)

GT-VA

Πρόσοψη µονάδας 
εικόνας/κάµερας

GT-VP

Κεντρική µονάδα ήχου/
θυροµεγάφωνο µε φωτεινές και 
ηχητικές ενδείξεις για άτοµα µε 
δυσκολία στην όραση ή την ακοή

GT-DA-L

Μονάδες µπουτονιέρας (modules)

Αριθµητικό πληκτρολόγιο για 
ψηφιακό ευρετήριο ονοµάτων και 

έλεγχο πρόσβασης

GT-10K

Μονάδα ψηφιακής 
αναζήτησης 
ονοµάτων

GT-NS 

Πρόσοψη για 
το αριθµητικό 
πληκτρολόγιο

GF-10KP

Αυτόνοµο (stand alone) 
πληκτρολόγιο ελέγχου 

πρόσβασης

GT-AC

Πρόσοψη µονάδας 
ψηφιακής αναζήτησης 

ονοµάτων

GT-NSP-L 
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Επιλέξτε και συνδυάστε τις εσωτερικές συσκευές που θέλετε να τοποθετηθούν  στο κάθε διαµέρισµα.

GT-1M-L

Έγχρωµο µόνιτορ 
µε ακουστικό 

MCWSA

Βάση µε ρυθµιζόµενη κλίση (45O και 60O) για την 
επιτραπέζια τοποθέτηση των µόνιτορ GT-1C-L, 
GT-1M-L και του θυροτηλεφώνου GT-1A-S

GT-HS

Πρόσθετο ακουστικό 
για το µόνιτορ 
GT-1C-L

GFW-S

Βάση για επιτραπέζια 
τοποθέτηση µε κλίση της 
συσκευής θυρωρού/φύλακα 

GT-1D

Θυροτηλέφωνο 
µε ακουστικό 

GT-MK

Συσκευή θυρωρού/
φύλακα µε οθόνη LCD 
για ανάγνωση κλήσης 

GT-1A

Θυροτηλέφωνο 
ανοικτής συνοµιλίας 

GT-1C-L

Έγχρωµο µόνιτορ ανοικτής 
συνοµιλίας  µε χειριστήριο 
Pan-Tilt & Zoom 

Βάση για επιτραπέζια
(µε κλίση) τοποθέτηση του
θυροτηλεφώνου GT-1D
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< GT-1D >
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< Direct-select call button >
4-call

4416135
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0

Audio/Video + Name scroll
< Digital name scrolling >

4416135
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< GT-DM >
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< PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420 >
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< GT-MK >
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< GT-BCX, GT-VBX >
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∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

approx. 90cm

50cm

approx. 85cm

approx. 85cm155cm

approx. 70cm

approx. 225 cm

approx. 75cm

Zoom (up)

Zoom (down) approx. 130cm

approx. 130cm

50cm

approx. 90cm

Zoom (left)

Zoom (right)

approx. 10cm

approx. 10cm

approx. 105cm

approx. 95cm
50cm155cm

approx. 170˚

approx. 105cm

approx. 70cm

(WIDE)

(ZOOM)

(WIDE)

(ZOOM & PanTilt)

GT-2C, GT-1C

ΘΕΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ & 
ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

The image on the monitor is simulated to explain the functions. It is different from the actual image.

Πρόσοψη µε 1 
πλήκτρο κλήσης

GF-1P.A

Πρόσοψη µε 2 
πλήκτρα κλήσης

GF-2P.A

Πρόσοψη µε 3 
πλήκτρα κλήσης

GF-3P.A

Πρόσοψη µε 4 
πλήκτρα κλήσης

GF-4P.A

Πρόσοψη χωρίς 
πλήκτρα (τυφλή)

GF-BP.A

Μονάδα 4 
πλήκτρων και 

καλώδιο σύνδεσης

GT-SW


