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GH - βασικό σύστημα
Έγχρωμη θυροτηλεόραση χωρίς ακουστικό

1Ρ (ζευγάρι ήχου)
1Ρ (ζευγάρι εικόνας)
1P

Σχέδιο καλωδίωσης με GH-4Z
Κλάδος Αρ. 1

Κατανεμητής 4ων διαμερισμάτων
Μέχρι 6 ανά κλάδο

Καλωδίωση από μόνιτορ σε μόνιτορ
Κλάδος Αρ. 6

Καλωδίωση από μόνιτορ σε 
μόνιτορ δεν είναι εφικτή στο 
GH-1MDΜέχρι 4 συσκευές (2 μόνιτορ) ανά διαμέρισμα

Σημείωση
* Δεν επιτρέπεται ταυτόχρονη 

σύνδεση στον ίδιο κλάδο με 
κατανεμητή GH-4Z και από 
μόνιτορ σε μόνιτορ

GH-1KD-SW
Έγχρωμο μόνιτορ 

ανοικτής ακρόασης (χωρίς 
ακουστικό) με βοηθητικό 

πλήκτρο (λευκό)
(175 x 125 x 32 χιλ.)

GH-1KDS
Έγχρωμο μόνιτορ χωρίς 

ακουστικό (ασημί)
(175 x 125 x 32 χιλ.)

GH-1KD-SW
+

GH-HS
Προαιρετικό ακουστικό 

για το GH-1KD-SW
(177 x 45 x 46 χιλ.)

GH-1AD-SW
Θυροτηλέφωνο χωρίς 
ακουστικό με βοηθητικό 
πλήκτρο
(175 x 125 x 32 χιλ.)

GH-1AD-SW

GH-1KD-SW

GH-4Z

Κουδούνι εσωτ. 
πόρτας

Κουδούνι εσωτ. 
πόρτας

GH-1MD
Ασπρόμαυρο μόνιτορ χωρίς 

ακουστικό
(210 x 160 x 55,5 χιλ.)

GH-1KD-SW

Μόνιτορ διαμερίσματος
Μέχρι 25 ανά κλάδο
300 μ. / 0,8 χιλ. Ø Μπουτονιέρα εισόδου: Μέχρι 5 (3/ανά κλάδο)

Συσκευή θυρωρού / φύλακα: μέχρι 2

150 μ./0,8 χιλ. Ø (1 Μόνιτορ/διαμ.)
100 μ./0,8 χιλ. Ø (2 Μόνιτορ/διαμ.)

Καλώδιο: χάλκινο, με μόνωση από πολυαιθυλένιο, με διάμετρο 0,65 χιλ.~ 1,0 χιλ.

GH-MK
Συσκευή θυρωρού / φύλακα
(210 x 216 x 69 χιλ.)
GFW-S
Επιτραπέζια βάση

GH-MK 
με GFW-S

Ψηφιακό ευρετήριο ονομάτων
: Τροφοδοτικό PS-2410DINPS

PS PS PS PS
GH-BC

Κλάδοι 2~5

GH-VBC
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Μόνιτορ διαμερίσματος
Επιλογή από 5 συσκευές διαμ/τος: έγχρωμο μόνιτορ χωρίς ακουστικό (λευκό), έγχρωμο • 
μόνιτορ χωρίς ακουστικό (ασημί), ασπρόμαυρο μόνιτορ χωρίς ακουστικό, θυροτηλέφωνο 
χωρίς ακουστικό και έγχρωμο μόνιτορ με πρόσθετο ακουστικό (λευκό)
Έως και 4 μόνιτορ ανά διαμέρισμα • 
Δυνατότητα αυτόκλησης (παρακολούθηση της εισόδου)• 
Αυτόματη (χωρίς χειρισμό) ή χειροκίνητη συνομιλία (πατώ για ομιλία / αφήνω για ακρόαση) • 
Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής μονάδας σήματος στους σταθμούς διαμερισμάτων/• 
θυρωρείου μέσω πρόσθετου ρελέ
Εφεδρικό πλήκτρο βοηθητικής λειτουργίας στις συσκευές διαμερισμάτων/θυρωρείου• 
Μεταφορά κλήσης έκτακτης ανάγκης στο σταθμό θυρωρείου• 

Αναγνωρίστε τους επισκέπτες στην έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας και μιλήστε τους χωρίς χειρισμό. Εύκολη εγκατάσταση και προγραμματισμός

GH-DP
πρόσοψη μονάδας ήχου
GH-DA/A
Μονάδα ήχου

GF-VP
Πρόσοψη κάμερας
GH-VA
Μονάδα κάμερας

GF-1P
Πρόσοψη με 1 
πλήκτρο κλήσης
GH-SW
Μονάδα πλήκτρων 
κλήσης

GF-2P
Πρόσοψη με 2 
πλήκτρα κλήσης
GH-SW
Μονάδα πλήκτρων 
κλήσης

GF-3P
Πρόσοψη με 3 πλήκτρο 
κλήσης
GH-SW
Μονάδα πλήκτρων κλήσης

GF-4P
Πρόσοψη με 4 πλήκτρο 
κλήσης
GH-SW
Μονάδα πλήκτρων 
κλήσης

GF-AC
Μονάδα πληκτρολογίου 
συστήματος ελέγχου 
πρόσβασης

GF-AP
Πρόσοψη μονάδας 
διεύθυνσης
GH-AD
Μονάδα διεύθυνσης

GF-10KP
Πρόσοψη ψηφιακού 
πληκτρολογίου 10 
πλήκτρων
GH-10K
Μονάδα ψηφιακού 
πληκτρολογίου 

GF-NSP
Πρόσοψη ψηφιακού 
ευρετηρίου
GH-NS
Ψηφιακό ευρετήριο 
ονομάτων
Μονάδα οθόνης

GF-BP
Κενή πρόσοψη

5
ΕΙΣΟΔΟΙ

2
ΘΥΡΩΡΕΙΑ

48
ΔΙΑΜ/ΤΑ 

Δυνατότητα αυτόματου ανοίγματος πόρτας με την κλήση (doctor call)• 
Προαιρετική σύνδεση του κουδουνιού της πόρτας του διαμερίσματος σε ένα • 
θυροτηλέφωνο (με διαφορετικό κουδούνισμα)
Δυνατότητα απενεργοποίησης του ήχου κλήσης (κουδούνισμα)• 

Μπουτονιέρα εισόδου
Mπουτονιέρα εισόδου πλήρως συναρμολογούμενη• 
Αντιβανδαλιστική μπουτονιέρα από χυτό μέταλλο • 
Κάμερα με LED που ενεργοποιούνται αυτόματα σε συνθήκες χαμηλού • 
φωτισμού

Δυνατότητα δημιουργίας μηνύματος εισόδου που • 
εμφανίζεται στο ψηφιακό ευρετήριο ονομάτων
Δυνατότητα 20 τετραψήφιων κωδικών ελέγχου πρόσβασης • 
(access control)

Συσκευή θυρωρού / φύλακα
Δυνατότητα μεταφοράς κλήσεων στις συσκευές θυρωρού • 
/ φύλακα
Καταγραφή μέχρι και 20 αναπάντητων κλήσεων προς τον • 
θυρωρό / φύλακα

Εξαρτήματα συστήματος
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