


2

Απλότητα 
Η τεχνολογία G2+ ξεχωρίζει για την 
ευκολία εγκατάστασης και χρήσης.                                                                       
Όλες οι μονάδες προγραμματίζονται 
μέσω dip switches, οπουδήποτε 
και εκτός σύνδεσης.                                               
Σε περίπτωση βλάβης, θα είναι πολύ 
εύκολο να αναγνωριστεί η μονάδα, 
επιταχύνοντας το χρόνο επισκευής.

Προσιτότητα
Οι συσκευές του συστήματος 
έχουν σχεδιαστεί για να 
διευκολύνουν τη χρήση του 
από άτομα με ειδικές ανάγκες.                                                          
Επιπλέον, οι μονάδες 
ενσωματώνουν γραφικά που 
κάνουν τη χρήση των πολλών 
λειτουργιών του πιο διαισθητική.
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Συνδεσιμότητα
Οι οθόνες με ενσωματωμένη 
λειτουργία Wi-Fi αποστέλλουν 
τις κλήσεις της μπουτονιέρας,               
μέσω της εφαρμογής G2Call+,            
στο κινητό σας και με δυνατότητα      
να ανοίγετε την πόρτα. 

Σχεδίαση
Επιλέξτε από τη μεγάλη γκάμα 
επιλογών που προσφέρονται,               
τόσο για τις μπουτονιέρες όσο και            
για τις μονάδες διαμερισμάτων.    
Λύσεις που ταιριάζουν σε όλα         
τα έργα.

Όσο πιο SMART, τόσο πιο SAFE!
Γιατί με την ασφάλεια μας, δεν παίζουμε!

Ευελιξία
Το G2+ χρησιμοποιεί μόνο δύο  
καλώδια για τη σύνδεση όλων των 
μονάδων του συστήματος, χωρίς 
να χρειάζεται να ενδιαφέρεστε 
για την πολικότητα τους.                                                                     
Σχεδιάστε κάθε είδους 
εγκατάσταση, ανεξαρτήτως 
μεγέθους ή πολυπλοκότητας.

Ενσωμάτωση 
Αυξήστε την ασφάλεια του     
σπιτιού σας χρησιμοποιώντας 
κάμερες παρακολούθησης      
Golmar IP ή Wi-Fi, τις οποίες 
μπορείτε να δείτε από την      
μονάδα του διαμερίσματος            
και την εφαρμογή G2Call+.
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Ανακαλύψτε την εκτενή γκάμα των έτοιμων προς χρήση 
και προγραμματισμένων κιτ. Επιλέξτε αυτό που ταιριάζει 
καλύτερα στις δικές σας ανάγκες: μπουτονιέρες  με επίτοιχη 
ή χωνευτή εγκατάσταση, μόνο ήχος ή με βίντεο. Απολαύστε 
την ικανότητα λήψης κλήσης στο κινητό σας χάρη στα κιτ με 
συνδεσιμότητα Wi-Fi.

Μόνο δύο καλώδια
Γιατί η τεχνολογία της Golmar δεν χρειάζεται περισσότερα. 
Τολμήστε με κάθε είδους έργο χάρη στην εγγύηση που 
προσφέρεται από μια κορυφαία εταιρεία.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Έως και 16 εισόδους στο συγκρότημα, 32 εσωτερικά κτίρια 
και συνολικά 4096 συνδεδεμένα διαμερίσματα. Και αν 
χρειάζεστε περισσότερη ασφάλεια, προσθέστε μονάδες 
θυρωρείου και κάμερες με τεχνολογία IP, με δυνατότητα 
προβολής τους από την οθόνη του διαμερίσματος ή από 
την εφαρμογή του κινητού σας τηλεφώνου.

Concierge



Carbonell

Kovačević

De Boer

Laforêt

Christoffersen

Smith

O’Callaghan

Martínez

Moura

Dal Fabbro

Williams
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1 A 1 B 1 A 1 B

2 A 2 B

3 A 3 B

4 A 4 B

5 A 5 B

6 A 6 B

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

1 A 1 B

2 A 2 B

3 A 3 B

4 A 4 B

5 A 5 B

6 A 6 B

Είτε επιλέξετε μπουτονιέρα με μπουτόν, είτε κωδικοποιημένη        
μπουτονιέρα κλήσεων, μπορείτε να έχετε έως και 16 εισόδους                                                                                                                             
στο κτίριο και  συνολικά 128 διαμερίσματα με 4 εσωτερικές                                                                                                     
μονάδες σε κάθε μία από αυτές.
Σε κτίρια έως και 32 διαμερίσματα έχετε την δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσετε οθόνες Wi-Fi 4,3” χωρίς να χρειάζεται να τις 
τροφοδοτείτε ανεξάρτητα.
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ALUMINIUM

Μ Π Ο Υ Τ Ο Ν Ι Ε Ρ Ε Σ

Concierge

128(Π) x 153(Υ) mm 128(Π) x 256(Υ) mm 128(Π) x 358(Υ) mm 128(Π) x 460(Υ) mm

1 A 1 B

2 A 2 B

3 A 3 B

4 A 4 B

5 A 5 B

6 A 6 B

Reception

1 A 1 B

Carbonell

Kovačević

De Boer

Laforêt

Christoffersen

Smith

O’Callaghan

Martínez

Moura

Dal Fabbro

Williams

Μεγάλη  ποικιλία  μονάδων  και  αξεσουάρ,  όπως  γείσα,  
εξωτερικά κουτιά,  πλαγιομετώπες  και  κολώνες,  θα  σας  
επιτρέψουν να δημιουργήσετε την μπουτονιέρα που ταιριάζει 
καλύτερα στο έργο σας.

Μονάδα βίντεο με κάμερα στρέψη και κλίση και ευρυγώνιο φακό

Φώτα ένδειξης κατάστασης και φωνητικά μηνύματα για επισκέπτες                                                                                                                        
με μειωμένη όραση ή ακοή. Ενισχυτής επαγωγικού βρόγχου 
προαιρετικά για συσκευές βαρηκοίας

Δύο έξοδοι για κλειδαριά

Κωδικοποιημένη μπουτονιέρα με αριθμητικό και αλφαβητικό 
πληκτρολόγιο και μονάδα πλοήγησης

Έλεγχος πρόσβασης με Αριθμητικό πληκτρολόγιο ή συσκευή 
ανάγνωσης (NFC)

Η  N e x a  είναι η κορυφαία αρθρωτή μπουτονιέρα της Golmar.                                                                       
Τα πλευρικά της προφίλ όχι μόνο κάνουν την μπουτονιέρα πιο 
στιβαρή, αλλά δίνουν την αίσθηση ότι επιπλέει στον τοίχο.

Το αλουμίνιο πάχους 1,8 χιλιοστών των πλαισίων και το πάχος                                                                                                                                            
4 χιλιοστών των πλευρικών προφίλ, εξασφαλίζουν αντοχή της                                                       
ένωσης μεταξύ των μονάδων της μπουτονιέρας.                                                                                                                 
Η ανοδιωμένη επεξεργασία καθιστά εύκολο τον καθαρισμό της.
 
Τα πλάισια Nexa διατίθενται σε τέσσερα διαφορετικά ύψη. 
Μπορούν να συνδεθούν οριζόντια για να δημιουργήσουν τη 
μεγαλύτερη δυνατή σύνθεση των μπουτονιερών. Είναι δυνατό 
να διαχωριστούν οι μονάδες μπουτόν από τη μονάδα βίντεο, 
διευκολύνοντας τη χρήση από άτομα με κινητικές αναπηρίες, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς προσβασιμότητας. 

Το εναλλάξιμο μονό σε διπλό μπουτόν και τα μπουτόν του  
πληκτρολογίου έχουν οπίσθιο φωτισμό και καλύπτονται από 
ανοξείδωτο χάλυβα.   
Απολαύστε τα πολλά πλεονεκτήματα που σας προσφέρει η 
μπουτονιέρα  εισόδου  N e x a.                                          
Οι ηλεκτρονικές μονάδες, με αφαιρούμενους ακροδέκτες 
σύνδεσης, συνδέονται με επίπεδο καλώδιο, εξοικονομώντας 
χρόνο και προσπάθεια. 
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Η μπουτονιέρα  N e x a   I n o x  έχει όλα τα πλεονεκτήματα που 
παρέχουν  οι εσωτερικοί μηχανισμοί της Nexa αλουμινίου,  αλλά  με 
την προστασία του  ατσαλιού. 

Ο  ανοξείδωτος  χάλυβας  AISI  316  πάχους  2,5  mm,  ο οποίος 
χρησιμοποιείται τόσο στο πλαίσιο όσο και στις μονάδες, μαζί με 
την αποκλειστική επεξεργασία παθητικοποίησης, αποτρέπει τη 
διάβρωση και παρέχει αντίσταση κατά των βανδαλισμών.

Ο ψυχρός λευκός φωτισμός και η δυνατότητα φινιρίσματος της 
μπουτονιέρας  σε  μαύρο  ή  χρυσό  χρώμα  μέσω  της  διαδικασίας  
PVD, καθιστούν  αυτή την μπουτονιέρα  ιδανική  επιλογή  για  τις  
πιο  κομψές κατοικίες και κτίρια.

Μ Π Ο Υ Τ Ο Ν Ι Ε Ρ Ε Σ

INOX

BLACK

GOLD

1 A 1 B

2 A 2 B

3 A 3 B

4 A 4 B

5 A 5 B

6 A 6 B

Μεγάλη  ποικιλία  μονάδων  και  αξεσουάρ,  όπως  γείσα,  
εξωτερικά κουτιά,  πλαγιομετώπες  και  κολώνες,  θα  σας  
επιτρέψουν να δημιουργήσετε την μπουτονιέρα που ταιριάζει 
καλύτερα στο έργο σας.

134(Π) x 150(Υ) mm 134(Π) x 267(Υ) mm 134(Π) x 384(Υ) mm 155(Π) x 506(Υ) mm

Reception

1 A 1 B

Carbonell

Kovačević

De Boer

Laforêt

Christoffersen

Smith

O’Callaghan

Martínez

Moura

Dal Fabbro

Williams

Μονάδα κάμερας με στρέψη και κλίση και ευρυγώνιο φακό

Φώτα ένδειξης κατάστασης και φωνητικά μηνύματα για επισκέπτες                                                                                                                        
με μειωμένη όραση ή ακοή. Ενισχυτής επαγωγικού βρόγχου 
προαιρετικά για συσκευές βαρηκοίας

Δύο έξοδοι για κλειδαριά

Κωδικοποιημένη  μπουτονιέρα με αριθμητικό και αλφαβητικό 
πληκτρολόγιο και μονάδα πλοήγησης

Έλεγχος πρόσβασης με Αριθμητικό πληκτρολόγιο ή συσκευή 
ανάγνωσης (NFC)

Carbonell

Kovačević

De Boer

Laforêt

Christoffersen

Smith

O’Callaghan

Martínez

Moura

Dal Fabbro

Williams

INOX



ACCESS
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87(Π) x 188(Υ) x 30(Β) mm

Μ Π Ο Υ Τ Ο Ν Ι Ε Ρ Ε Σ

Κάμερα με ευρυγώνιο φακό

Φώτα ένδειξης κατάστασης και ακουστικοί τόνοι

Πληκτρολόγιο φωτιζόμενο την νύχτα με έλεγχο πρόσβασης 
και κωδικοποιημένες λειτουργίες κλήσης

Μπουτόν άμεσης κλήσης με μόνιμο φωτισμό

Δύο έξοδοι κλειδαριάς

Η  S o u l  A c c e s s  είναι η ευέλικτη λύση μπουτονιέρας, τόσο για 
μονοκατοικίες  όσο  και  για  κτίρια   έως  και  128  κατοικίες.  Χάρη  στην 
επίτοιχη τοποθέτηση της  αποφεύγουμε τις εργασίες τοιχοποιίας.

Η συμπαγής δομή από κράμα Zamak σε χρώμα γραφίτη και το 
πληκτρολόγιο αλουμινίου που κατασκευάζεται  με  αριθμητικό έλεγχο,  
της  παρέχουν  υψηλό  δείκτη  αντοχής  σε  βανδαλισμούς (IK07).                                                                                                                                 
Η ακρίβεια της τοποθέτησης και το ενσωματωμένο γείσο επιτυγχάνουν 
προστασία από αντίξοες καιρικές συνθήκες (IP54).
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90(Π) x 170(Υ) x 27(Β) mm

Μ Π Ο Υ Τ Ο Ν Ι Ε Ρ Ε Σ

H  S o u l είναι η καλύτερη επιλογή για μονοκατοικίες και μικρά 
κτίρια.  Χάρη στην επίτοιχη τοποθέτηση αποφεύγουμε τις εργασίες 
τοιχοποιίας.

Πρωτοποριακός  σχεδιασμός  με  ιδιαίτερη  προσοχή  σε  όλες  τις 
λεπτομέρειες.  Η  συμπαγής  δομή  από  κράμα  Zamak  σε  χρώμα 
γραφίτη και το μπουτόν αλουμινίου, προσφέρουν υψηλό δείκτη 
αντίστασης στον βανδαλισμό (IK07).   Η ακρίβεια της τοποθέτησης 
και  το γείσο επιτυγχάνουν προστασία από αντίξοες καιρικές 
συνθήκες (IP44).

Κάμερα με ευρυγώνιο φακό

Φώτα ένδειξης κατάστασης και ακουστικοί τόνοι

Εκδόσεις ήχου και βίντεο με 1, 2 ή 4 μπουτόν

Φωτιζόμενος αναγνώστης εγγύτητας

Δύο έξοδοι κλειδαριάς

Jevan Simons

Leyton Cain

Omar Kramer

Franklin Carter
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Για  πιο  παραδοσιακούς  χρήστες, αυτή η οθόνη ενσωματώνει ένα 
μικρό ακουστικό, διατηρώντας το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά 
της οθόνης  Art 4.

Το ακουστικό είναι φινιρισμένο με γυαλισμένο  πλαστικό  ABS, 
αποτρέποντας τη  φθορά  των ανάγλυφων επιφανειών και 
διευκολύνοντας τον καθαρισμό του. Οι μαγνήτες νεοδυμίου που 
χρησιμοποιούνται  στο εσωτερικό  εγγυώνται την τέλεια ανάρτηση  
του ακουστικού και αποφεύγουν τη χρήση παραδοσιακών 
διακοπτών.

Ο διπλός τρόπος ομιλίας επιτρέπει την επικοινωνία μέσω του 
ακουστικού ή το hands-free  “full  duplex”.  Και οι δύο  τρόποι 
λειτουργίας έχουν εξαιρετική ποιότητα ήχου. Το ακουστικό είναι 
εξοπλισμένο με ειδικό μεγάφωνο για άτομα με προβλήματα ακοής.

Μεταξύ των τυπικών χαρακτηριστικών των οθονών είναι:

Αυτόκληση της μπουτονιέρας 

Ενσωμάτωση με κάμερες IP σε κοινόχρηστους χώρους

Επιλέξιμη ενεργοποίηση έως και δύο κλειδαριών ανά μπουτονιέρα

Επικοινωνία με το θυρωρείο και άλλες συσκευές διαμερισμάτων         
στο σύστημα

Επιλέξιμοι ήχοι κλήσης και έξοδος κουδουνιού ορόφου

Προγραμματιζόμενη λειτουργία μην ενοχλείτε

Είσοδος για το μπουτόν κουδουνιού της πόρτας του διαμερίσματος

Ενεργοποίηση βοηθητικών συσκευών, όπως φώτα σκάλας

Ενισχυτής επαγωγικού βρόχου για συσκευές βαρηκοΐας

Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ  Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
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Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ  Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ

Μεταξύ των τυπικών χαρακτηριστικών των οθονών είναι:

Αυτόκληση της μπουτονιέρας 

Ενσωμάτωση με κάμερες IP σε κοινόχρηστους χώρους

Επιλέξιμη ενεργοποίηση έως και δύο κλειδαριών ανά μπουτονιέρα

Επικοινωνία με το θυρωρείο και άλλες συσκευές διαμερισμάτων                                           
στο σύστημα

Επιλέξιμοι ήχοι κλήσης και έξοδος κουδουνιού ορόφου

Προγραμματιζόμενη λειτουργία μην ενοχλείτε

Είσοδος για το μπουτόν κουδουνιού της πόρτας του διαμερίσματος

Ενεργοποίηση βοηθητικών συσκευών, όπως φώτα σκάλας

Ορισμένα μοντέλα οθονών έχουν επίσης τις ακόλουθες λειτουργίες:

Εσωτερική μνήμη για εγγραφή έως και 100 εικόνων,                                                                                          
με αυτόματη διαγραφή μετά από 30 ημέρες.                                                                                                               
Εγγραφή βίντεο με τη χρήση κάρτας microSD

Ενσωματωμένη μονάδα Wi-Fi για εκτροπή κλήσεων σε 
κινητό τηλέφωνο, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή G2Call+.                                                                                   
Η οθόνη  δ ε ν   α π α ι τ ε ί  επιπλέον τροφοδοτικό 

Ενισχυτής επαγωγικού βρόχου για συσκευές βαρηκοΐας

Ένας μινιμαλιστικός σχεδιασμός που μεγιστοποιεί την 
λειτουργικότητα κάτω από ιδανικά μειωμένες διαστάσεις.

Ο  συνδυασμός  ακρυλικού  μπροστινού  και  γυαλισμένου 
πλαστικού ABS του δίνει μια φωτεινή και καθαρή εμφάνιση.         
Τα φωτιζόμενα μπουτόν αφής, με ακουστική επιβεβαίωση κατά 
την πίεση και η απουσία εξωτερικών ρυθμιστών, μηδενίζουν τα 
προβλήματα των συμβατικών μηχανικών συσκευών.

Τα στρατηγικά τοποθετημένα σημεία προσανατολισμού βοηθούν 
τους χρήστες με προβλήματα όρασης να αναγνωρίζουν τα μπουτόν 
ανοίγματος πόρτας και επικοινωνίας.

Η οθόνη 4,3” διαθέτει ένα διαισθητικό γραφικό μενού το οποίο 
βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη. Η εκτεταμένη γωνία θέασης  
επιτρέπει τη διατήρηση της τέλειας ποιότητας εικόνας ανεξάρτητα 
από το ύψος εγκατάστασης.

Το σύστημα “full duplex” παρέχει εξαιρετική ακουστική                                                                                         
επικοινωνία hands-free, με προαιρετική υποστήριξη για άτομα 
με προβλήματα ακοής. Οι πιο παραδοσιακοί χρήστες μπορούν να 
επιλέξουν την διπλή λειτουργικότητα στην έκδοση ακουστικού.
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Ακολουθώντας την ίδια αισθητική με τις οθόνες 4,3”, όσον 
αφορά τη σχεδίαση και την ποιότητα των φινιρισμάτων, 
οι οθόνες Art 7 διαθέτουν οθόνη 7”, προσφέροντας       
μεγαλύτερες εικόνες.  

Όπως και οι οθόνες 4,3’’,  τα μπουτόν είναι αφής και οπίσθιου 
φωτισμού, με εξαίρεση την οθόνη με ενσωματωμένη μονάδα  
Wi-Fi  που διαθέτει χωρητική οθόνη αφής.

Τα εικονίδια led στα αριστερά της οθόνης παρέχουν 
πληροφορίες για την κατάσταση ορισμένων λειτουργιών.

Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ  Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ

Μεταξύ των τυπικών χαρακτηριστικών των οθονών είναι:

Αυτόκληση της μπουτονιέρας 

Ενσωμάτωση με κάμερες IP σε κοινόχρηστους χώρους

Επιλέξιμη ενεργοποίηση έως και δύο κλειδαριών ανά μπουτονιέρα

Επικοινωνία με το θυρωρείο και άλλες συσκευές διαμερισμάτων                    
στο σύστημα

Επιλέξιμοι ήχοι κλήσης και έξοδος κουδουνιού ορόφου

Προγραμματιζόμενη λειτουργία μην ενοχλείτε

Είσοδος για το μπουτόν κουδουνιού της πόρτας του διαμερίσματος

Ενεργοποίηση βοηθητικών συσκευών, όπως φώτα σκάλας

Ορισμένα μοντέλα οθονών έχουν επίσης τις ακόλουθες λειτουργίες:

Εσωτερική μνήμη για εγγραφή έως και 100 εικόνων,                                                                                                                     
με αυτόματη διαγραφή μετά από 30 ημέρες.                                                                    
Εγγραφή βίντεο με τη χρήση κάρτας microSD

Ενσωματωμένη μονάδα Wi-Fi για εκτροπή κλήσεων                                                              
σε κινητό τηλέφωνο, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή G2Call+

Ενισχυτής επαγωγικού βρόχου για συσκευές βαρηκοΐας
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Η  οθόνη  Art 7T αντιπροσωπεύει  μια  επανάσταση  σε  έργα  που 
απαιτούν μονάδα θυρωρού. Με την εισαγωγή ενός κωδικού κατά         
την εγκατάσταση, η οθόνη μετατρέπεται σε μονάδα  ασφαλείας με  
προηγμένες  λειτουργίες.

Οι μαγνήτες νεοδυμίου  που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό 
εξασφαλίζουν τέλεια  ανάρτηση του ακουστικού, ανεξάρτητα από 
το  αν η μονάδα είναι τοποθετημένη στον τοίχο ή στην προαιρετική 
επιτραπέζια βάση. Ο διπλός τρόπος ομιλίας επιτρέπει την  επικοινωνία 
μέσω του  ακουστικού ή  το  hands-free  “full duplex”. Και οι δύο 
λειτουργίες έχουν εξαιρετική ποιότητα ήχου. Το ακουστικό  είναι 
εξοπλισμένο με ειδικό μεγάφωνο για άτομα με προβλήματα ακοής.

Η  μονάδα  Wi-Fi,  που  ενσωματώνεται  στάνταρ  σε  αυτήν  την οθόνη,  
παρέχει  στον  θυρωρό  μεγαλύτερη  κινητικότητα, καθιστώντας 
δυνατή την απάντηση των κλήσεων από οπουδήποτε στο κτίριο 
χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο.

Εκτός από όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται για τις 
οθόνες Art  7, όταν χρησιμοποιείται ως μονάδα θυρωρού έχει 
τις ακόλουθες λειτουργίες:

Εικονικό πληκτρολόγιο με  το οποίο αποφεύγεται η φθορά , όπως 
συμβαίνει στις συμβατικές μονάδων θυρωρείου

Κλήση σε διαμερίσματα με αριθμό ή επιλογή από λίστα ονομάτων

Ηλεκτρονικό κλείδωμα που αποτρέπει τη χρήση της μονάδας 
θυρωρού από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Λειτουργία Hμέρας κατά την οποία όλες οι κλήσεις λαμβάνονται 
από τη μονάδα θυρωρού και λειτουργία Nύχτας κατά την οποία οι 
κλήσεις λαμβάνονται απευθείας στο διαμέρισμα

Αρχείο καταγραφής συμβάντων για την εμφάνιση αναπάντητων 
κλήσεων

Προώθηση κλήσεων σε άλλο διαμέρισμα όταν ο θυρωρός                                   
δεν είναι στην θέση του

Δυνατότητα τοποθέτησης εξωτερικής κάμερας στο θυρωρείο,                          
για προβολή στην οθόνη του διαμερίσματος κατά τη διάρκεια                                               
της συνομιλίας με το θυρωρείο

Ενισχυτής επαγωγικού βρόχου για συσκευές βαρηκοΐας

Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ  Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
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Το νέο θυροτηλέφωνο T - A R T,  με έναν εντελώς καινοτόμο 
σχεδιασμό, είναι πιθανώς η μικρότερη μονάδα ήχου με      
ακουσ τ ικό  στην αγορά.

Το γυαλισμένο φινίρισμά  του πλαστικού ABS και τα 
μπουτόν αφής καθιστούν εύκολο τον καθαρισμό του.  
Οι μαγνήτες νεοδυμίου που χρησιμοποιούνται στο 
εσωτερικό εξασφαλίζουν τέλεια ανάρτηση του ακουστικού.
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Τα βασικά χαρακτηριστικά των θυροτηλεφωνων είναι:

Επιλέξιμη ενεργοποίηση έως και δύο κλειδαριών ανά μπουτονιέρα

Επικοινωνία με το θυρωρείο και με άλλες συσκευές                                           
στο ίδιο διαμέρισμα

Επιλέξιμοι ήχοι κλήσης και έξοδος κουδουνιού ορόφου

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως και οι υπόλοιπες συσκευές  
Art, τα  τερματικά  σύνδεσης  και  προγραμματισμού  είναι  
προσβάσιμα χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε τη μονάδα.

Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ  Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ



Λειτουργία μην ενοχλείτε

Είσοδος για το μπουτόν κουδουνιού της πόρτας του  διαμερίσματος

Ενεργοποίηση βοηθητικών συσκευών, όπως φώτα σκάλας
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Τα βασικά χαρακτηριστικά των θυροτηλεφωνων είναι:

Επιλέξιμη ενεργοποίηση έως και δύο κλειδαριών ανά μπουτονιέρα

Επικοινωνία με το θυρωρείο και με άλλες συσκευές                                           
στο ίδιο διαμέρισμα

Επιλέξιμοι ήχοι κλήσης και έξοδος κουδουνιού ορόφου
AUX
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Η μονάδα h a n d s - f r e e  ART 1 χρησιμοποιεί την  ίδια                             
αισθητική με τις οθόνες 4,3”. Συνδυασμός από ακρυλικό            
μπροστινό  μέρος  και  γυαλισμένο  πλαστικό  ABS  για 
εύκολο  καθάρισμα.  Τα  φωτιζόμενα  μπουτόν  αφής  με 
ακουστική  επιβεβαίωση  και  η  απουσία εξωτερικών  
ρυθμιστών,  μηδενίζουν  τα  προβλήματα των συμβατικών 
μηχανικών συσκευών.

Τα  σημεία  προσανατολισμού,  στρατηγικά  τοποθετη-
μένα, βοηθούν τους χρήστες με προβλήματα όρασης 
να αναγνωρίζουν τα μπουτόν ανοίγματος πόρτας και 
επικοινωνίας.

Το σύστημα “full  duplex” παρέχει εξαιρετική επικοινωνία     
ήχου hands-free.

Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ  Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ
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CIP-004G2C CIP-002G2C
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Μια ισχυρή εφαρμογή που σας επιτρέπει να απαντάτε στις             
βιντεοκλήσεις σας, από οπουδήποτε. 

Ελέγξτε όλες τις συσκευές σας με τεχνολογίες G2+ και IP G+ με απλό 
τρόπο  και  με  την  ίδια  εφαρμογή:  την  κύρια  πόρτα εισόδου,  τον 
χώρο στάθμευσης,  το  εξοχικό  σας,  ...  Και  μοιραστείτε  τις  με  
όποιον  θέλετε στέλνοντας απλώς  έναν  κωδικό  QR.

Κάθε συσκευή έχει εικονίδια συντόμευσης, που καθιστούν δυνατό 
το άνοιγμα οποιασδήποτε από τις πόρτες που σχετίζονται με τις 
συσκευές σαν να ήταν τηλεχειριστήριο. 

Η λειτουργία πολλαπλών οθονών καθιστά δυνατή την ταυτόχρονη       
προβολή έως και 16 συσκευών, είτε πρόκειται για θυροτηλεόραση,                
κάμερες  IP CCTV  ή  κάμερες  Wi-Fi  Golmar.

Καταγραφή video

Επιλογή ποιότητας videoΛήψη στιγμιότυπου

Πλήρης εικόνα
Επίβλεψη άλλων 
μπουτονιέρων ή 
εξωτερικών καμερών

Εμφάνιση πολλών συσκευών 
ταυτόχρονα

Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η   Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ

Πάντα    
σε  σύνδεση

Αυξήστε το επίπεδο ασφάλειας του σπιτιού σας με τις κάμερες   
Wi-Fi της Golmar.                                    

Διατίθενται σε δύο εκδόσεις:

Mε στρέψη και κλίση για εσωτερικούς χώρους ή με σταθερό φακό 
για εξωτερικούς χώρους. 

Η κάμερα εσωτερικού χώρου διαθέτει ανίχνευση ανθρώπου 
με λειτουργία παρακολούθησης: σε περίπτωση ανίχνευσης, θα 
ξεκινήσει την εγγραφή βίντεο στην κάρτα microSD και θα στείλει 
μια ειδοποίηση στο κινητό σας. Και τα δύο μοντέλα έχουν ηχητική 
επικοινωνία με την εφαρμογή. 

Το  G2Call+  είναι  διαθέσιμο, δ ω ρ ε ά ν,  για τηλέφωνα με  Android™  
και λειτουργικά συστήματα  iOS®.



ART 7H/G2+

ART 7W/G2+

ART 4TH LITE/G2+

ART 4B LITE/G2+

T-ART/G2+

ART 1/G2+

CE-ART 7W/G2+

ART 4 LITE/G2+

ART 4H LITE/G2+

ART 7 LITE/G2+

ART 4/G2+

ART 4W LITE/G2+

ART 4WH/G2+
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110(Π) x 155(Υ) x 19(Β) mm

263(Π) x 154(Υ) x 34(Β) mm

222(Π) x 154(Υ) x 15(Β) mm

86(Π) x 154(Υ) x 31(Β) mm

89(Π) x 138(Υ) x 15(Β) mm

153(Π) x 155(Υ) x 36(Β) mm

110(Π) x 155(Υ) x 19(Β) mm

συνοπτικός  πινακας

Ενδοεπικοινωνία

Αυτόκληση

Ενεργοποίηση 2 κιπρί

Wi-Fi

Επιλογή ήχου κλήσης

Επίβλεψη εξωτερικών καμερών

Μην ενοχλείτε

Ενισχυτής βρόγχου επαγωγής

Είσοδος κουδουνιού

Μνήμη εικόνας
Φώτα κλιμακοστασίου

Κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα προΐόντα:

Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ  Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ



S4110/T-ART

N4101/T-ART

S4110/ART 1

N4202/T-ART

SOUL

TAGSET/5

CARDSET/5

K I T
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κιτ  θυροτηλεφώνων

ένας κόσμος γεμάτος επιλογές

· SOUL/1A μπουτονιέρα με γείσο
· T-ART/G2+ θυροτηλέφωνο
· FA-G2+/LITE τροφοδοτικό

· N1220/AL καπάκι
· EL642/G2+ θυρομεγάφωνο
· N6001/AL στήριγμα

· NCEV-90CS κουτί εντοιχισμού
· 2 x T-ART/G2+ θυροτηλέφωνο
· FA-G2+ τροφοδοτικό

· N1110/AL καπάκι
· EL642/G2+ θυροτηλέφωνο
· N6001/AL στήριγμα

· NCEV-90CS κουτί εντοιχισμού
· T-ART/G2+ θυροτηλέφωνο                    
· FA-G2+ τροφοδοτικό

NEXA  ALUMINIUM

· SOUL/1A μπουτονιέρα με γείσο                                                            
· ART 1/G2+ θυροτηλέφωνο
· FA-G2+/LITE τροφοδοτικό

Μια πλήρης σειρά ΚΙΤ σε ελκυστικά σχεδιασμένη συσκευασία, στην οποία θα 
βρείτε όλα όσα χρειάζεστε, για να κάνετε το σπίτι σας πιο ασφαλές.           

Έλεγχος πρόσβασης μέσω εγγύτητας ή πληκτρολογίου, εγγραφή εικόνας ή 
εκτροπή κλήσεων στο κινητό σας τηλέφωνο είναι μερικές από τις λειτουργίες 
από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε.

Και  φυσικά ... με μόνο δύο καλώδια



S5110/ART 4 LITE S5110/ART 4W LITE

S5110 ACCESS/ART 4

N5110/ART 4 LITE

N5110/ART 7 LITE

NX5110/ART 7W

N5220/ART 4 LITE

N5220/ART 7 LITE

SOUL

SOUL/ACCESS

NEXA  INOX

S5110/ART 7 LITE

S5110 ACCESS/ART 4WH

S5110/ART 7H

S5110 ACCESS/ART 7H

S5110/ART 7W

S5110 ACCESS/ART 7W

RFID RFID
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· SOUL/1 μπουτονιέρα με γείσο                                                                      
· ART 7H/G2+ οθόνη                                                                                           
· FA-G2+ τροφοδοτικό                                                                         
· 5 κλειδιά εγγύτητας TAGSET
· 2 κάρτες εγγύτητας CARDSET

· SOUL/1 LITE μπουτονιέρα με γείσο                                                                                              
· ART 4W LITE/G2+ οθόνη                                                                                    
· FA-G2+/LITE τροφοδοτικό

κιτ  θυροτηλεόρασης

NEXA  ALUMINIUM

· SOUL/ACCESS                    
   μπουτονιέρα με γείσο
· ART 4/G2+ οθόνη
· FA-G2+ τροφοδοτικό

· SOUL/ACCESS                               
  μπουτονιέρα με γεiσο                                                 
· ART 4WH/G2+ οθόνη                                          
· FA-G2+ τροφοδοτικό 

· SOUL/ACCESS                 
   μπουτονιέρα με γείσο                                              
· ART 7H/G2+ οθόνη                                                       
· FA-G2+ τροφοδοτικό  

· SOUL/ACCESS                                  
  μπουτονιέρα με γείσο                                                                              
· ART 7W/G2+ οθόνη                                                            
· FA-G2+ τροφοδοτικό  

· SOUL/1 LITE μπουτονιέρα με γείσο                                                                                 
· ART 4 LITE/G2+ οθόνη                                                                                                     
· FA-G2+/LITE τροφοδοτικό 

· SOUL/1 LITE μπουτονιέρα με γείσο                                                                                 
· ART 7 LITE/G2+ οθόνη                                                                                      
· FA-G2+/LITE τροφοδοτικό 

· SOUL/1 μπουτονιέρα με γείσο                  
· ART 7W/G2+ οθόνη
· FA-G2+ τροφοδοτικό                                   
· 5 κλειδιά εγγύτηταςTAGSET
· 2 κάρτες εγγύτητας CARDSET

· N1110/AL καπάκι                                        
· EL632/G2+ SE κάμερα
· N6001/AL στήριγμα

· NCEV-90CS κουτί εντοιχισμού
· ART 4 LITE/G2+ οθόνη
· FA-G2+ τροφοδοτικό

· NX1110 καπάκι
· EL632/G2+ SE κάμερα
· NX6001 στήριγμα

· CE610 κουτί εντοιχισμού
· ART 7W/G2+ οθόνη
· FA-G2+ τροφοδοτικό

· N1220/AL καπάκι
· EL632/G2+ SE κάμερα
· N6001/AL στήριγμα

· NCEV-90CS κουτί εντοιχισμού
· 2 x ART 7 LITE/G2+ οθόνη
· FA- G2+ τροφοδοτικό

· N1220/AL καπάκι
· EL632/G2+ SE κάμερα
· N6001/AL στήριγμα

· NCEV-90CS κουτί εντοιχισμού         
· 2 x ART 4 LITE/G2+ οθόνη
· FA-G2+ τροφοδοτικό

· N1110/AL καπάκι
· EL632/G2+ SE κάμερα
· N6001/AL στήριγμα

· NCEV-90CS κουτί εντοιχισμού        
· ART 7 LITE/G2+ οθόνη
· FA-G2+ τροφοδοτικό



Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici, 13 

08940 Cornellá de Llobregat 

Barcelona, Spain

Εγγυημένη ασφάλεια 

Εμπειρία από το 1954


