
Εφαρµογή του συστήµατος θυροτηλεόρασης GTplus 
σε κτίριο γραφείων και κατοικιών

Κτίριο γραφείων στο κέντρο της Αθήνας στεγάζει 
19 διαφορετικούς ιδιοκτήτες: από δικηγορικά 
γραφεία και συµβολαιογράφους µέχρι ένα 
Φιλανθρωπικό Σωµατείο αλλά και κάποιες 
ιδιόκτητες κατοικίες στον τελευταίο όροφο. 
Μέχρι πρόσφατα, η κεντρική πόρτα του κτιρίου 
έµενε ανοιχτή για το κοινό κατά τις πρωινές ώρες 
και έκλεινε κάποια στιγµή αργά το απόγευµα.

Λόγω των αυξανόµενων κρουσµάτων 
εγκληµατικότητας στην περιοχή, η Γενική 
Συνέλευση του κτιρίου αποφάσισε να 
αυξηθούν τα µέτρα προστασίας του κτιρίου µε 
την πρόσληψη φύλακα για τις πρωινές ώρες 
(08.00-16.00) και την εγκατάσταση σύγχρονου 
συστήµατος ελέγχου εισόδου.

Το έργο:

Οι απαιτήσεις από το σύστηµα:

1.  Η πόρτα του κτιρίου να µένει συνέχεια κλειστή.

2.  Τις πρωινές εργάσιµες ώρες (08.00 – 16.00) οι κλήσεις προς όλα τα 
γραφεία και τα διαµερίσµατα να εκτρέπονται προς τον φύλακα, ο οποίος 
και θα έχει την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου των επισκεπτών.

3.  Όποτε χρειάζεται, ο φύλακας να µπορεί να επικοινωνήσει µε τα γραφεία 
για να ελέγξει αν πρέπει να εισέλθει ο επισκέπτης. 

4.  Μετά τη λήξη του ωραρίου και την αποχώρηση του φύλακα, οι κλήσεις 
από την κεντρική είσοδο να επανέρχονται απευθείας στα γραφεία 
και στα διαµερίσµατα ώστε να υπάρχει οπτικός έλεγχος της εισόδου 
(θυροτηλεόραση) για την ορθότερη επιβεβαίωση των επισκεπτών.

5.  Στην πόρτα ορόφου του κάθε γραφείου ή διαµερίσµατος θα πρέπει επίσης 
να υπάρχει πρόσθετη, τοπική µπουτονιέρα µε κάµερα, ώστε ακόµα κι 
αν κάποιος επισκέπτης βρεθεί στον όροφο, να µην έχει πρόσβαση στο 
γραφείο χωρίς έλεγχο.

H ∆ιαχείριση του κτιρίου, έθεσε τις εξής λειτουργικές απαιτήσεις για το 
σύστηµα θυροτηλεόρασης:



Η σειρά GTplus µε το µόνιτορ GT-2C-L έδωσε την ιδανική λύση στις απαιτήσεις της διαχείρισης, 
προσφέροντας και πληθώρα πρόσθετων χαρακτηριστικών.

Η λύση της         :

Το σύστηµα GTplus έδωσε µια πλήρη λύση στις απαιτήσεις της διαχείρισης εξοικονοµώντας χρήµατα 
για τους ιδιοκτήτες, αφού δεν απαιτήθηκαν ξεχωριστά συστήµατα για τον έλεγχο της κεντρικής 
εισόδου και των εισόδων του κάθε ορόφου.

Συµπέρασµα:

Μπουτονιέρα κεντρικής 
εισόδου, αντιβανδαλιστική 
µε υπερευρυγώνια κάµερα & 
πληκτρολόγιο access control
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Συσκευή θυρωρού GT-MK 
µε ακουστικό και 
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∆.  
 Τέλος, σε κάθε γραφείο και διαµέρισµα χρησιµο-

ποιήθηκε το µόνιτορ GT-2C-L ώστε οι χειριστές 
να έχουν µόνο 1 συσκευή από την οποία να 
ελέγχουν και την κεντρική είσοδο του κτιρίου 
και την τοπική πόρτα του ορόφου, αλλά και 
να επικοινωνούν µε τον φύλακα. Το µόνιτορ 
GT-2C-L είναι ανοικτής ακρόασης (χωρίς 
ακουστικό) για ευκολότερο χειρισµό. ∆ιαθέτει 
µνήµη καταγραφής των επισκεπτών ώστε να 
ελέγχονται και οι κλήσεις που έγιναν ακόµα και 
όταν το κτίριο αδειάζει – χαρακτηριστικό που 
εκτιµήθηκε ιδιαίτερα από τους ιδιοκτήτες του 
διαµερίσµατος στον τελευταίο όροφο.

Ε.  
 Στα περισσότερα γραφεία το µόνιτορ GT-2C-L 

τοποθετήθηκε επιτραπέζιο πάνω σε βάση 
MCW-SA, σε άλλα όµως επιλέχθηκε η κλασσική 
επίτοιχη τοποθέτηση.

Β.  
 Στο γραφείο του φύλακα ο οποίος έχει 

οπτική επαφή µε την πόρτα – τοποθετήθηκε 
συσκευή GT-MK µε ακουστικό και αριθµητικό 
πληκτρολόγιο. Ο φύλακας δέχεται όλες τις 
κλήσεις κατά τις ώρες ευθύνης του, συνοµιλεί 
µε τους επισκέπτες, µπορεί να καλέσει όλα τα 
γραφεία για ερωτήσεις και φυσικά να ανοίξει 
την πόρτα. Επιπρόσθετα, και τα γραφεία έχουν 
τη δυνατότητα να καλέσουν τον φύλακα ώστε 
να τον ενηµερώσουν για κάποιον επισκέπτη που 
περιµένουν.

Γ.  
 Στην πόρτα ορόφου του κάθε γραφείου, 

τοποθετήθηκε µπουτονιέρα JK-DV, επίτοιχη, 
µεταλλική, µε φωτιζόµενη θέση για όνοµα και 
υπερευρυγώνιο φακό.

Α.  
 Στην είσοδο του κτιρίου τοποθετήθηκε 

µεταλλική, αντιβανδαλιστική µπουτονιέρα 19 
πλήκτρων. Η έγχρωµη υπερευρυγώνια κάµερα 
δίνει τη δυνατότητα ελέγχου µεγαλύτερου 
οπτικού πεδίου, ώστε να µην κρύβονται 
ανεπιθύµητοι. Το θυροµεγάφωνο ενσωµατώνει 
φωτεινές ενδείξεις («κλήση» - «µιλήστε» - «πόρτα 
ανοιχτή») για την καθοδήγηση ατόµων µε 
προβλήµατα ακοής. 

 Επίσης, στην µπουτονιέρα ενσωµατώθηκε 
πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης, ώστε οι 
ένοικοι του κτιρίου να µην ενοχλούν συνέχεια τον 
φύλακα, ούτε να καθυστερούν χρησιµοποιώντας 
τα κλειδιά τους. 


