


Ο µοντέρνος σχεδιασµός
και η υψηλή αισθητική 
της µπουτονιέρας και 
των εσωτερικών συσκευών
του συστήµατος κερδίζουν
ακόµα και τους πιο 
απαιτητικούς!  

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κατάλληλο για πολυκατοικίες από 2 έως 
500 διαµερίσµατα 
Καλύπτει µέχρι 16 εισόδους του ίδιου κτιρίου
Μέχρι 4 εσωτερικές συσκευές (µόνιτορ και 
θυροτηλέφωνα) ανά διαµέρισµα
∆υνατότητα µικτού συστήµατος: µε όλους τους 
πιθανούς συνδυασµούς monitor και απλών 
θυροτηλεφώνων! (monitor σε µερικά διαµερίσµατα 
και απλά θυροτηλέφωνα στα υπόλοιπα)
Καλωδίωση µε µόνο 4 σύρµατα σε όλη 
την πολυκατοικία, χωρίς επιστροφές, για εύκολη 
τοποθέτηση σε σύγχρονα κτίρια ή αντικατάσταση 
σε παλαιές πολυκατοικίες.

Αντιβανδαλιστική µπουτονιέρα εισόδου:
• από χυτό µέταλλο υψηλής αντοχής,

επίτοιχη ή εντοιχιζόµενη, 
• µε φωτιζόµενα πλήκτρα κλήσης από 

υψηλής αντοχής πλαστικό 
• πλήρως συναρµολογούµενη ανάλογα µε 

τον αριθµό των διαµερισµάτων και 
τον διαθέσιµο χώρο.

Monitor ή θυροτηλέφωνα για τα διαµερίσµατα:
• εγχρωµα monitor ανοιχτής συνοµιλίας (χωρίς

ακουστικό) µε υψηλής ευκρίνειας οθόνη TFT
• προαιρετική προσθήκη ακουστικού 

στο εγχρωµο monitor 
• ασπρόµαυρα µόνιτορ ανοικτής συνοµιλίας

(χωρίς ακουστικό)
• θυροτηλέφωνα ανοικτής συνοµιλίας 

(χωρίς ακουστικό)

• µοντέρνος και εργονοµικός σχεδιασµός
• επίτοιχη τοποθέτηση – χωρίς σκαψίµατα 

στα διαµερίσµατα
• ρύθµιση έντασης κουδουνίσµατος και 

δυνατότητα σίγασης του ήχου κλήσης 
• ρύθµιση φωτεινότητας της οθόνης (για τα monitor)
• πλήκτρο για πρόσθετες λειτουργίες, όπως για

την ενεργοποίηση ενός φωτισµού στην είσοδο.
• άκαυστο πλαστικό µεγάλης αντοχής.  

∆υνατότητα αυτόκλησης µε κεντρική ρύθµιση για 
όλο το σύστηµα 
Μυστικότητα στην κλήση: όταν το σύστηµα είναι 
κατειληµµένο από έναν ένοικο, οι υπόλοιποι ένοικοι 
δεν έχουν την δυνατότητα να ακούσουν τις συνοµιλίες ή 
να παρακολουθήσουν την είσοδο.
∆υνατότητα σύνδεσης και του ηλεκτρικού κουδουνιού 
της εσωτερικής πόρτας του κάθε διαµερίσµατος.

EXTRA ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Συσκευή θυρωρού/φύλακα για επικοινωνία µε
τα διαµερίσµατα και τις εισόδους και δυνατότητα
λήψης σήµατος εκτάκτου ανάγκης 
(µέχρι 4 συσκευές θυρωρού/φύλακα)
∆υνατότητα προσαρµογής στην µπουτονιέρα 
αριθµητικού πληκτρολογίου πρόσβασης για τους 
ενοίκους (access control) ή κάρτες τύπου proximity.
Ψηφιακό ευρετήριο ονοµάτων για κτίρια µε µεγάλο 
αριθµό διαµερισµάτων.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μέχρι 16 µπουτονιέρες εισόδου µε εικόνα 
και ήχο ή µόνο ήχο, σε κάθε σύστηµα. 
Μέχρι 4 συσκευές GH-1KD ή /και GH-1AD 
ανά διαµέρισµα.
25 monitors GH-1KD σε κάθε γραµµή 
καλωδίωσης 
1 έως 4 συσκευές θυρωρού/φύλακα GH-MK 
ανά σύστηµα. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία: DC 24V (για κάθε GH-BC, GH-VBC & GH-NS
Κατανάλωση GH-BC: 0,9A , GH-VBC: 0,9A, GH-NS: 0,9A
ρεύµατος:
Ήχος κλήσης: ∆ύο διαφορετικοί ήχοι κλήσης, ένας από την µπουτονιέρα 

εισόδου και άλλος από το κουδούνι της εσωτερικής πόρτας. 
Οµιλία: 1 κανάλι οµιλίας µε µυστικότητα και δυνατότητα αυτόκλησης 
Επικοινωνία: Ταυτόχρονη επικοινωνία ανοικτής συνοµιλίας 

(χωρίς ακουστικό). ∆εν υπάρχει δυνατότητα κλήσης 
ή επικοινωνίας µεταξύ συσκευών διαµερισµάτων 

Καλωδίωση : Τύπου BUS µε 4 σύρµατα 
Τύπος Καλώδιο δύο συρµάτων από καθαρό χαλκό 
καλωδίου : χωρίς θωράκιση, µόνωση από πολυαιθυλένιο, 

διάµ. 0,65mm - 1,0mm.   



∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κουτιά εντοιχισµού 1 σειρά 2 σειρά 3 σειρά 4 σειρά 5 σειρά 6 σειρά 7 σειρά 8 σειρά 9 σειρά

Π(mm) 110 245 380 515 650 785 920 1055 1190

Κουτιά εντοιχισµού δύο µονάδων (Χ2)

Η πρόσοψη του κουτιού εντοιχισµού δεν πρέπει να βρίσκεται σε βάθος µεγαλύτερο από 15mm

Σύνδεσµος απόστασης (2)

Κουτιά εντοιχισµού τριών µονάδων (Χ3)
Σύνδεσµος απόστασης (έκαστο 2)

Μονάδα ήχου,
4 µπουτόν

Μονάδα ήχου, εικόνας µε 
ευρετήριο ονοµάτων

Μονάδα ήχου, 8 µπουτόν



ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
ΜΟΝΑ∆Α ΗΧΟΥ
GH-DA Μονάδα ήχου/ θυροµεγάφωνο 
GH-DP Πρόσοψη για µονάδα ήχου
ΚΑΜΕΡΑ
GH-VA Μονάδα εικόνας / κάµερα
GH-VP Πρόσοψη για µονάδα εικόνας
ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΛΗΣΗΣ
GH-SW Μονάδα 4ων πλήκτρων µε καλώδιο σύνδεσης
GF-1P/A Πρόσοψη µε 1 πλήκτρο κλήσης
GF-2P/A Πρόσοψη µε 2 πλήκτρα κλήσης 
GF-3P/A Πρόσοψη µε 3 πλήκτρα κλήσης
GF-4P/A Πρόσοψη µε 4 πλήκτρα κλήσης
ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 
GH-NS Μονάδα ψηφιακής αναζήτησης ονοµάτων 
GF-NSP Πρόσοψη µονάδας ψηφιακής αναζήτησης ονοµάτων 
GH-10K Μονάδα αριθµητικού πληκτρολογίου 
GH-10KP Πρόσοψη για το αριθµητικό πληκτρολόγιο
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
GH-AD Μονάδα διεύθυνσης µε καλώδιο σύνδεσης
GF-AP Πρόσοψη µονάδας διεύθυνσης 
GF-BP Πρόσοψη χωρίς πλήκτρα (τυφλή)
GF-KIS Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ανοίγµατος πόρτα (Access Control)
GF-PROX Αυτόνοµο σύστηµα access control µε κάρτες proximity 
ΚΟΥΤΙA – ΓΕΙΣΑ
GF-2B Κουτί εντοιχισµού 2 µονάδων 
GF-2F Πλαίσιο και µεταλλική βάση για το GF-2B
GF-3B Κουτί εντοιχισµού 3 µονάδων
GF-3F Πλαίσιο και µεταλλική βάση για το GF-3B
GF-102B (ή GF-202B) Κουτί για επίτοιχη τοποθέτηση 1x GF-2B (για 2x GF-2B) 
GF-102H (ή GF-202H) Γείσο προστασίας για 1x GF-2B (για 2x GF-2B) 
GF-102HB (ή GF-202HB) Κουτί µε γείσο για επίτοιχη τοποθέτηση 1x GF-2B(για 2x GF-2B)
GF-103B (ή GF-203B ή GF-303B) Κουτί για επίτοιχη τοποθέτηση 1x GF-3B (για 2 ή 3xGF-3B)
GF-103H(ή GF-203H ή GF-303H) Γείσο προστασίας για 1x GF-3B (για 2 ή 3xGF-3B)
GF-103HB (ή GF-203HB ή GF-303HB) Κουτί µε γείσο για επίτοιχη τοποθέτηση 1x GF-3B 

(για 2 ή 3xGF-3B)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ
GH-BC Κεντρική µονάδα ελέγχου ήχου (AUDIO)
GH-VBC Κεντρική µονάδα ελέγχου εικόνας (VIDEO) 
GH-BCX / GH-VBX Μονάδα επέκτασης συστήµατος (Audio / Video) 
GH-4Z Κατανεµητής εικόνας 4ων διαµερισµάτων για ακτινωτή καλωδίωση 
PS-2420 DIN Τροφοδοτικό ράγας AIPHONE 24V DC – 2A
RC-242 ST Τροφοδοτικό 24V DC – 2A (ελληνικής κατασκευής)
ME-7837 Μετασχηµατιστής 12V AC – 1A για κυπρί (ελληνικής κατασκευής)
40781 Μετασχηµατιστής AIPHONE 12V AC – 1,6A για κυπρί 
GH-RY Ηλεκτρονόµος για έλεγχο βοηθητικού φωτισµού (προαιρετικό)
GF-C Καλώδιο σύνδεσης µονάδων για µεγάλες µπουτονιέρες 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ &  ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ
GΗ-1ΚD Έγχρωµο µόνιτορ ανοικτής συνοµιλίας (χωρίς ακουστικό) σε λευκό χρώµα
GH-HS Πρόσθετο ακουστικό για το monitor GH-1KD 
GΗ-1ΚDS Έγχρωµο µόνιτορ ανοικτής συνοµιλίας (χωρίς ακουστικό) σε ασηµί 

απόχρωση
GH-1MD Ασπρόµαυρο µόνιτορ ανοικτής συνοµιλίας (χωρίς ακουστικό)σε λευκό χρώµα
GH-1ΑD Θυροτηλέφωνο ανοικτής συνοµιλίας (χωρίς ακουστικό) σε λευκό χρώµα
GH-MK Συσκευή θυρωρού/φύλακα µε οθόνη LCD για αναγνώριση κλήσης 
GFW-S Βάση για επιτραπέζια τοποθέτηση µε κλίση της συσκευής 

θυρωρού/φύλακα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  GH


