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Έλεγχος  θυροτηλεόρασης εισόδου  -μόνιτορ δαμερισματων-
συσκευων  - γκαραζόπορτας -φωτά κλιμακοστασιου-υγρασιας 
-ροής νερού με βαλβίδες  κυμάτων  Ζ] 

Η πληροφορία είναι το παν στην εποχή μας  αλλά  πληροφορία δεν είναι  μόνο 

ειδήσεις  πληροφορία  είναι  και η κατάσταση του σπιτιού μας αν είναι ασφαλή 

αν δουλεύουν όλα σωστά με εμάς μέσα  αλλά και χωρίς  εμάς . 

Από την κεντρική είσοδο   εως τα φωτά κλιμακοστάσιου την γκαραζόπορτα και 

ότι άλλο  θεωρούμε σημαντικό. 

Υπάρχει τρόπος ελέγχου   και από μακριά  με ειδοποίησης κατάστασης , με 

γραπτά μνήματα  ,φωτογραφίες  ακόμα και κλήση στο   smart  phone. 

Τεχνολογία αιχμής  σε  λογικά πλαίσια  δηλαδή προσιτή  τιμή. 

 

 

Ξεκινώντας  από την   κ.  είσοδο    με Ip  2n θυροτηλεόραση    με πληκτρολόγιο 

εισόδου, με επέκτασης μπουτον εως 64,αλλα και ικανότητα καθόλου μπουτον 

μόνο  αριθμητική αντιστοιχία  ,δηλαδή  θέλω το διαμέρισα  1 πατώ  το1 θέλω το 3 

πατώ το 3 θέλω το  25  πατάω  το 25  και χτυπά αντίστοιχα  κουδούνι  

θυροτηλεόρασης   στο αντίστοιχο διαμέρισμα  ( απλώς  αναγράφουμε  πίνακα  

δίπλα στα κουδούνια με το όνομά και τον αριθμό  του διαμερίσματος  για 

οικονομία στα κομβια. 

Η θυροτηλεόραση  ελέγχει μέχρι 6 κλειδαριές  αν έχουμε παραπάνω πόρτες κλπ. 

Στο διαμέρισμα βάζουμε  για μόνιτορ  ip granstream  video phone   7”   που 

δουλεύει  και σαν tablet  

Μπαίνει στο ιντερνέτ   παίρνει τηλ   μέσο  voip   με sip  (μεχρι 6  sip),  μπορει να 

καλεί τις άλλες  οθόνες στα αλλά  διαμερίσματα και  να συνομιλούν ακόμα και με 

βιντεοκληση  μεταξύ τους  και με  conference  2  ,3,..5,  διαμερίσματα  , κάνεις 

συνέλευση  από το σπίτι του ο  καθένας. 

Και τέλος   όλα αυτά  συνδέονται  με  κέντρο  pbx  voip  με  sim   slot αλλά και 

Ethernet   καλωδιο  για ιντερνετ. 

Έτσι  μπορούμε   μέσο  internet    να συνδεόμαστε από μακριά  και   να ελέγχουμε  

αν θέλουμε να ανοίξουμε την πόρτα στη καθαρίστρια  η σε κάποιον που δεν έχει 

κλειδί ,να βλέπω ποιος χτυπά το κουδούνι μου , να το μιλώ σε πραγματικό  χρόνο  

από το  smart phone  , με courier   παραλαβές   επισκέπτες, και  παράλληλα να 

λαμβάνω μυνημα με  3 φωτογραφίες στο   smart phone   ακόμα  και αν χάσω   

κάποια κλήση  κλπ. 
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Αν θέλουμε  μπορούμε  να έχουμε  μια γραμμή  ιντερνετ 

για όλο το κτίριο  πάνω στο τηλ κέντρο και με σύνδεση  

voip  έχουμε ολοι τηλ  από την μια γραμμή με 

διαφορετική αριθμοδοτηση ο καθένας  κρατά τον αριθμο 

που ήδη έχει στο σταθερό του  αλλά και μοιράζεσαι και 

την συνδρομητική τηλεόραση  και ο καθένας πληρώνει 

για τις κλήσεις από το σταθερό  ξεχωριστά χωρίς να 

επιβαρύνει τους άλλους.Αν παλι δεν επιθυμουμε 

κοινοχρηστη γραμμη  βαζουμε απλα καρτα  sim   μονο 

data  με καρτοσυνδεση  100€   για 1 χρονο και εχουμε  

internet   για ολες  τις  εξωτερικες λειτουργιες  κλπ.  data 
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data  με καρτοσυνδεση  100€   για 1 χρονο και εχουμε  

internet   για ολες  τις  εξωτερικες λειτουργιες  κλπ.  
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