
Θυροτηλεοράσεις και µηχανισµοί
για καγκελόπορτες και πόρτες γκαράζ

Θυροτηλεοράσεις
∆υνατότητα ελέγχου του µηχανισµό της 
καγκελόπορτας από την θυροτηλεόραση

Connexoon Access App
Εφαρµογή για έλεγχο µηχανισµού 

από το τηλέφωνο

Μπάρες εισόδου/εξόδου
Levixo RTS

Ηλ. Κλειδαριά 
εισόδου

ON-A

Φωτισµός

ON-A

VSYSTEMPRO

Γκαραζόπορτες ρολό
RDO CSI & Rollixo RTS | io

Μηχανισµός για συρόµενες 
καγκελόπορτες
Elixo RTS | io

Μηχανισµός για πόρτες 
τύπου πάνελ

Dexxo Pro RTS | io

Μηχανισµός για ανοιγόµενες 
καγκελόπορτες
Ixengo RTS | io

100%
2-καλώδια



V100 V300 V500

Χρώµα Οθόνης Άσπρη Άσπρη Μαύρη

Μέγεθος Οθόνης 4 ίντζες / 10.5 εκατοστά 7 ίντζες / 17 εκατοστά 7 ίντζες / 17 εκατοστά

Τύπος Εγκατάστασης 2 καλωδίων / Επιφανειακή εγκατάσταση 2 καλωδίων / Επιφανειακή εγκατάσταση 2 καλωδίων / Επιφανειακή εγκατάσταση

Βασικά 
Χαρακτηριστικά

Έγχρωµη Οθόνη Έγχρωµη Οθόνη Έγχρωµη Οθόνη

- Ιστορικό επισκέψεων
(100 φωτογραφίες)

Ιστορικό επισκέψεων
(8GB εσωτερική κάρτα µνήµης)

οθόνη µε πλήκτρα οθόνη µε πλήκτρα αφής οθόνη αφής (touch)

- κατάλληλο για µονοκατοικία & διπλοκατοικία Ενδοεπικοινωνία µεταξύ των οθονών

Νυχτερινή Λήψη Άσπρα LED’s Υπέρυθρα LED’s Υπέρυθρα LED’s

Γωνία Λήψης 
Εξωτερικής Κάµερας H: 55° / V: 44° H: 95° / V: 67° H: 102° / V: 65° 

Συσκευές ενσύρµατου 
ελέγχου Καγκελόπορτες & Ηλεκτρική Κλειδαριά Καγκελόπορτες & Ηλεκτρική Κλειδαριά Καγκελόπορτες & Ηλεκτρική Κλειδαριά

VSYSTEMPRO
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙ∆Η 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
πλήρης γκάµα µε όλα τα απαραίτητα υλικά 
για εγκατάσταση του συστήµατος µέχρι 
και 12 κατοικίες/διαµερίσµατα: πλήκτρα, 
κουτιά εφαρµογής, πληκτρολόγιο, 
προστευτικά βροχής, αντικλεπτικά ρελέ κ.α

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΝ∆ΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
µεταξύ δύο οθονών

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
καγκελόπορτα (πλήρες 
άνοιγµα & πεζού), ηλεκτρική 
κλειδαριά εισόδου

Indoor io monitor Call station

PREMIUM  ΕΚ∆ΟΣΗ
• Φακός κάµερας ευρείας γωνίας
• Λειτουργία «µην ενοχλείται»:   
  απενεργοποίηση/σιγή οθόνης
• ∆έκτης µαγνητικής κάρτας   
  εσνωµατοµένος στην εξωτερική µονάδα
• Ιστορικό επισκέψεων: αυτόµατη λήψη  
   και αποθήκευση φωτογραφιών σε 
   περίπτωση που δεν απαντηθεί η κλήση

πλήρης
to

Πλήρης

ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
για ασύρµατο έλεγχο µέχρι και 5 
διαφορετικών συσκευών: ρολά, 
φωτισµός, κουρτίνες, τέντες, 
γκαραζόπορτα, θερµοσίφωνα κα

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΗΨΗ
6 υπέρυθρες LED’s

ΣΥΣΤΗΜΑ
Μέγιστος Αριθµός Κατοικιών/∆ιαµερισµάτων 12 1 (V100 & V500) / 2 (V300)

Τύπος Καλωδίωσης/Παροχής Κεντρικό τροφοδοτικό στον πίνακα διανοµής Εξωτερικό τροφοδοτικό για κάθε οθόνη

ΟΘΟΝΕΣ
Μέγιστος Αριθµός Οθονών 4 για κάθε κατοικία/διαµέρισµα 2 για κάθε κατοικία/διαµέρισµα

Ενσωµατοµένο τηλεχειριστήριο 5κάναλο τηλεχειριστήριο io / RTS 5κάναλο τηλεχειριστήριο RTS

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μέγιστος Αριθµός εξωτερικών µονάδων 4 2
Μέγιστη απόσταση µεταξύ οθόνης & 
εξωτερικής µονάδας 250 µέτρα 150 µέτρα

Τύπος Εγκατάστασης 2 καλώδια / Επιφανειακή ή Ενσωµατοµένη µέσα στον τοίχο 2 καλώδια / Επιφανειακή

Άλλοι τρόποι ελέγχου πρόσβασης Πληκτρολόγιο & Μαγνητικές κάρτες -

Συσκευές ενσύρµατου ελέγχου Καγκελόπορτα (πλήρες άνοιγµα & πεζού) & Ηλεκτρική Κλειδαριά Καγκελόπορτα & Ηλεκτρική Κλειδαριά

VSYSTEMPRO

Συστήµατα θυροτηλεόρασης για σπίτια και πολυκατοικίες



• Για καγκελόπορτες µέχρι 2000 κιλά
• Έλεγχος µε χειριστήριο ή/και από κινητό τηλέφωνο. 
• Έλεγχος φωτισµού από το ίδιο χειριστήριο.
• Ταχύτητα ανοίγµατος: 3 µέτρα σε 15 δευτερόλεπτα. 
• Αυτόµατο κλείσιµο 
• Μερικό άνοιγµα για πεζούς.
• Χειροκίνητο άνοιγµα ή/και λειτουργία µε µπαταρία    
    σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος.
• ∆ιακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αντίληψης   
    εµποδίου.
•  Επιλογή λειτουργίας και µε φωτοβολταϊκό πάνελ. 

• Για καγκελόπορτες µέχρι 400 κιλά το κάθε φύλλο. 
• Ηλεκτρονική ρύθµιση ορίων – δεν χρειάζονται  
    στόπερ στο έδαφος. 
• Έλεγχος µε χειριστήριο ή/και από κινητό τηλέφωνο. 
• Έλεγχος φωτισµού από το ίδιο χειριστήριο.
• ∆υνατότητα ρύθµισης της ταχύτητας ανοίγµατος:  
    15-34 δευτερόλεπτα. 
•  Αυτόµατο κλείσιµο 
• Μερικό άνοιγµα για πεζούς.
• Χειροκίνητο άνοιγµα ή/και λειτουργία µε µπαταρία  
    σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος.
• ∆ιακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αντίληψης  
    εµποδίου.
• Επιλογή λειτουργίας και µε φωτοβολταϊκό πάνελ. 

• Μπάρες µέχρι 6 µέτρα. 
• ∆υνατότητα ρύθµισης της ταχύτητας ανοίγµατος:  
    2.5-9 δευτερόλεπτα. 
• Φωτισµός LED
• Οµαλό ξεκίνηµα και σταµάτηµα. 
• Έλεγχος µε χειριστήριο ή/και από κινητό τηλέφωνο.
• Για συχνή χρήση 2000 ανοιγοκλεισίµατα/µέρα. 

Μηχανισµοί για συρόµενες καγκελόπορτες µέχρι 2000 κιλά
Elixo 500 3S io

Μηχανισµοί για ανοιγόµενες καγκελόπορτες µέχρι 400 κιλά το κάθε φύλλο
Ixengo L 3S io

Μπάρες για Parking και εισόδους πολυκατοικιών
Levixo RTS

garage doorgate

24,0°C

garage doorgate

24,0°C



ΠΟΡΤΑ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ

ON-A

ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ

ON-A

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ON-A

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ON-A

ΣΕΝΑΡΙΟ �ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ�

Η καγκελόπορτα και η 
γκαραζόπορτα σας ανοίγει 

αυτόµατα όταν βρίσκεστε κοντά στο 
σπίτι χάρη στην αναγνώριση της 

θέσης σας µέσω GPS

ΣΕΝΑΡΙΟ �ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ�
Με ένα πάτηµα όλες οι καγκελόπορτες, 

γκαραζόπορτες σας ανοίγουν

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΣΕΝΑΡΙΟ �ΕΛΕΓΞΕ ΤΙΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΟΥ�
Μέσω της εφαρµογής µπορείτε να 
γνωρίζετε εάν η γκαραζόπορτα/
καγκελόπορτα είναι ανοικτή η κλειστή. 

ΣΕΝΑΡΙΟ �ΦΕΥΓΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ�
Με ένα πάτηµα όλες οι γκαραζόπορτες & 
καγκελόπορτες κλείνουν και ενεργοποιείται 
ο συναγερµός

ΣΕΝΑΡΙΟ �ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ�
Με ένα πάτηµα όλες οι γκαραζόπορτες & 
καγκελόπορτες κλείνουν

Συµβατά πρωτόκολλα

• Για πόρτες οροφής, αµερικάνικου τύπου µέχρι 15τµ.
• Αντικλεπτικό σύστηµα. 
• Ταχύτητα ανοίγµατος: 21 εκ. ανά δευτερόλεπτο.
• Έλεγχος µε χειριστήριο ή/και από κινητό τηλέφωνο. 
• Έλεγχος φωτισµού από το ίδιο χειριστήριο.
• Αυτόµατο κλείσιµο 
• Χειροκίνητο άνοιγµα ή/και λειτουργία µε µπαταρία  
    σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος.
•  ∆ιακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αντίληψης  
     εµποδίου.

• Χειροκίνητο άνοιγµα σε περιπτώσεις διακοπής  
    ρεύµατος.
• Ενσωµατωµένος συναγερµός σε περίπτωση  
    παραβίασης της πόρτας
• Έλεγχος µε χειριστήριο, τηλέφωνο, ή/και από τον  
   ενσωµατωµένο διακόπτη του δέκτη.  
• ∆ιακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αντίληψης  
    εµποδίου.

Μηχανισµοί για γκαραζόπορτες Αµερικάνικου τύπου
Dexxo Pro Range

Έχετε τον πλήρη έλεγχο των καγκελόπορτων/γκαραζόπορτων 
σας από το κινητό σας ακόµα και όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι.

Μηχανισµοί για γκαραζόπορτες ρολό
Rollixo io | RDO CSI

garage doorgate

24,0°C

garage doorgate

24,0°C
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