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Θ
υροτηλεόραση για πολυκατοικίες

GHTLI

ΝΕΟΝΕΟ

Χαρακτηριστικά
• Απλό σύστημα: 5 μπουτονιέρες εισόδου / 48 μόνιτορ διαμερίσματος / 2 

συσκευές θυρωρού
•  Πλήρες σύστημα: 16 μπουτονιέρες εισόδου / 500 μόνιτορ διαμερίσματος / 4 

συσκευές θυρωρού
• Έγχρωμο μόνιτορ χωρίς ακουστικό ή εξοπλισμένο με μαγνητικό βρόχο για 

χρήση από άτομα με δυσκολία στην ακοή.
Η αντιβανδαλιστική μπουτονιέρα εισόδου από χυτό μέταλλο υψηλής αντοχής 
προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας.

Ψηφιακό ευρετήριο ονομάτων
Οθόνη VFD 16 χαρακτήρων με κάλυμμα από πολυανθρακικό υλικό. 
Προγραμματιζόμενο μήνυμα εισόδου 160 χαρακτήρων
2 τρόποι προγραμματισμού:
• μέσω της μονάδας ψηφιακού πληκτρολογίου GH-10K
• μέσω Η/Υ χρησιμοποιώντας το λογισμικό GH
Δυνατότητα 3 ρυθμίσεων:
• κλήση αριθμού διαμερίσματος
• αυτόματο άνοιγμα πόρτας πληκτρολογώντας έναν κωδικό πρόσβασης
• αναζήτηση ονόματος πατώντας * και στη συνέχεια κλήση
Μόνιμος φωτισμός πληκτρολογίου

Μονάδα τηλεφωνικής σύνδεσης

Εγκαθίσταται σαν θυροτηλέφωνο. Επιτρέπει άμεσες, 
ταυτόχρονες κλήσεις σε εσωτερικό τηλέφωνο (χωρίς κόστος 
επικοινωνίας) ή προώθηση κλήσεων σε εξωτερικό αριθμό 
(σταθερό ή GSM, με κόστος επικοινωνίας). Φιλικό προς το 
χρήστη.
Χαρακτηριστικά
• Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό 12 V
• Ηχογράφηση μηνυμάτων για το μόνιτορ και το θυροτηλέφωνο
• Επαφή για κυπρί που ενεργοποιείται μέσω του 

θυροτηλεφώνου
• Προγραμματισμός μέσω τηλεφώνου τύπου DTMF
• Συμβατό με όλα τα μόνιτορ διαμερισμάτων

GH1KDLA
(GH-1KD-SW, GHIL)
Έγχρωμο μόνιτορ ανοικτής 
συνομιλίας (χωρίς ακουστικό) με 
μαγνητικό βρόχο

Χαρακτηριστικά
• Ανοικτή συνομιλία χωρίς ακουστικό
• Έγχρωμη LCD TFT 3.5", 65.536 χρωμάτων 
• Εξαιρετικά λεπτό: πάχος 3,2 εκ. 
• Αποσπώμενος κατανεμητής 
• Δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας οθόνης 
• Πλήκτρο TALK 
• Μπουτόν για το άνοιγμα της πόρτας 
• Πλήκτρο ρύθμισης φωτισμού 
• Κουδούνι με έλεγχο απενεργοποίησης ήχου 

κλήσης 
• LED απενεργοποίησης ήχου κλήσης 

(κουδουνίσματος) 
• Έλεγχος έντασης ήχου κλήσης 
• Εύκολη σύνδεση καλωδίων 

• Προαιρετική εγκατάσταση 2 έως 4ων θυροτηλεοράσεων 
ανά διαμέρισμα 

• Επαφή κουδουνιού εσωτερικής πόρτας με διαφορετικό 
κουδούνισμα από το κουδούνισμα εισόδου 

ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ:
• Λευκό ακουστικό με μαγνητικό βρόχο για άτομα με 

προβλήματα ακοής με θέση "T"
• Στερέωση με βίδες απευθείας στο μόνιτορ 
• Εύκολη σύνδεση με καλώδιο που παρέχεται 
• Λειτουργία: Λήψη γραμμής πριν ή κατά τη διάρκεια της 

ανοικτής συνομιλίας 
• Ενεργοποιείται από το μόνιτορ 

Έγχρωμη θυροτηλεόραση  - Σειρά GH ΝΕΟΝΕΟ

Έγχρωμο μόνιτορ GH

Ασπρόμαυρη θυροτηλεόραση - Σειρά GF 

Χαρακτηριστικά
• Απλό σύστημα: 5 μπουτονιέρες εισόδου / 250 μόνιτορ διαμερίσματος / 2 συσκευές θυρωρού
• Ασπρόμαυρο μόνιτορ με ακουστικό ή εξοπλισμένο με μαγνητικό βρόχο για χρήση από άτομα με δυσκολία 

στην ακοή
Η αντιβανδαλιστική μπουτονιέρα εισόδου από χυτό μέταλλο υψηλής αντοχής προσφέρει υψηλό επίπεδο 
προστασίας.

Ψηφιακό ευρετήριο ονομάτων
Οθόνη LCD 16 χαρακτήρων με κάλυμμα από πολυανθρακικό υλικό.
Προγραμματιζόμενο μήνυμα εισόδου 160 χαρακτήρων
2 τρόποι προγραμματισμού:
• μέσω της μονάδας ψηφιακού πληκτρολογίου GF-10K
• μέσω του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό GF
Δυνατότητα 3 ρυθμίσεων:
• κλήση αριθμού διαμερίσματος 
• αυτόματο άνοιγμα πόρτας πληκτρολογώντας έναν κωδικό πρόσβασης
• αναζήτηση ονόματος πατώντας * και στη συνέχεια κλήση
Μόνιμος φωτισμός πληκτρολογίου

Χαρακτηριστικά
• Μόνιτορ με ακουστικό, Ασπρόμαυρη 

οθόνη CRT 4" 
• Παρέχεται επίτοιχο μεταλλικό στήριγμα 
• Δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας και 

κοντράστ οθόνης 
• Μπουτόν για το άνοιγμα της πόρτας 
• Πλήκτρο ρύθμισης φωτισμού 
• Πλήκτρο βοηθητικού ελέγχου 
• Κουδούνι με έλεγχο απενεργοποίησης 

ήχου κλήσης 
• LED απενεργοποίησης ήχου κλήσης 

(κουδουνίσματος) 
• Με μυστικότητα - δεν επιτρέπει 

αυτόκληση 

• Εύκολη σύνδεση καλωδίων 
• Δυνατότητα προαιρετικής εγκατάστασης 

1 πρόσθετου θυροτηλεφώνου ή 
θυροτηλεόρασης ανά διαμέρισμα 

• Επαφή κουδουνιού εσωτερικής πόρτας 
με διαφορετικό κουδούνισμα από το 
κουδούνισμα εισόδου

• Λευκό ακουστικό με μαγνητικό βρόχο για 
άτομα με προβλήματα ακοής με θέση "T"

Ασπρόμαυρο μόνιτορ GF

GF-1MD-LA
Ασπρόμαυρο μόνιτορ με 
μαγνητικό βρόχο
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