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CTC
Πρότυπα

παραγωγής
και ποιότητας

Η CTC λειτουργεί με συνεχή διαδικασία έρευνας, ανάπτυξης 

και παραγωγής τεχνολογικά αξιόπιστων προϊόντων. 

Κύρια δραστηριότητα της είναι η εξειδίκευση και παροχή 

ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα ελέγχου και ασφάλειας 

κτιρίων και κατοικιών. Αναπτύσσει και κατασκευάζει υψηλού 

ποιοτικού επιπέδου θυροτηλέφωνα, θυροτηλεοράσεις και 

συστήματα ενδοεπικοινωνίας.

Η αναπτυξιακή πορεία και η εξέλιξη σε συνδυασμό με το 

εξειδικευμένο και πλούσιο σε τεχνογνωσία προσωπικό, καθώς 

και η ποιότητα και ανθεκτικότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, 

της έχουν προσδώσει πρωταγωνιστικό και ανταγωνιστικό ρόλο 

τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας 

σύμφωνα με ISO 9001.

Όλα τα προϊόντα της τηρούν τις διεθνείς πιστοποιήσεις 

λειτουργίας, ποιότητας και οργάνωσης CE και TÜV Austria.



BUS 2k

CTC / 4



Έγχρωμη οθόνη αφής 2 καλωδίων ανοιχτής ακρόασης 

(hands free).

Ο Έλεγχος Εισόδου (συστήματα θυροτηλεόρασης) είναι 

πλέον η πιο απλή και βασική λειτουργία προστασίας που 

πρέπει να έχει κάθε κτίριο ή κατοικία.

Η τεχνολογία του μέλλοντος σε συνδυασμό με πλήθος 

δυνατοτήτων, παρέχει μεγαλύτερες ευκολίες στον 

εγκαταστάτη και πρόσθετες λειτουργίες στον χρήστη.

Η ψηφιακή τεχνολογία μείωσε ουσιαστικά τον όγκο 

καλωδίωσης καθώς απαιτεί μόνο 2 καλώδια της 

μπουτονιέρας εισόδου στα εσωτερικά στοιχεία.  

Το γεγονός αυτό απλοποιεί πολύ την εγκατάσταση, την 

τοποθέτηση και τη λειτουργία του συστήματος.

Αρμονικό φινίρισμα σε συνδυασμό με υψηλή τεχνολογία, 

καθαρές γραμμές και υψηλής ποιότητας υλικά 

χαρακτηρίζουν την έγχρωμη γυάλινη οθόνη Venus.

Αναπόσπαστο κομμάτι της εσωτερικής διαρρύθμισης με 

μοναδικά πλεονεκτήματα και πολλαπλές λειτουργίες για 

άνεση και ασφάλεια του χώρου στη σύγχρονη εποχή, είναι 

η τέλεια επιλογή για όλους όσους δίνουν αξία στην ποιότητα 

και την υψηλή αισθητική.

Με τα νέα προιόντα, η εταιρία αξιοποιώντας τις νέες 

αρχιτεκτονικές τάσεις με εντυπωσιακές κατασκευές και 

προσιτές τιμές, επεκτείνει το πρόγραμμά της με το νέο 

σύστημα Bus στο τομέα των θυροτηλεοράσεων με συνέπεια, 

ευελιξία, συνεχή πρόοδο και ενημέρωση.

•  Τεχνολογία BUS-2k (χωρίς πολικότητα\non polarity) 

•  Υψηλής ανάλυσης οθόνη TFT 

•  Γυαλί ασφαλείας με πλήκτρα αφής φωτιζόμενα 

•  Ρύθμιση φωτεινότητας και χρωμάτων ή επιλογή  

σεναρίων χρήστη, με μενού που εμφανίζεται στην οθόνη 

•  Μέσω μενού δυνατότητα για άλλες επιλέξιμες λειτουργίες 

π.χ. φως κλιμακοστασίου ή δεύτερη κλειδαριά

•  Εύκολος προγραμματισμός & διαφορετικές 

προγραμματιζόμενες λειτουργίες

•  Ακουστική και οπτική διαφορά μεταξύ εισόδου και 

εσωτερικής συνομιλίας

•  Δυνατότητα λειτουργία Μνήμης

•  Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας και κλήσης θυρωρού

•  Δυνατότητα ρύθμισης χρόνου ξεκλειδώματος  

πόρτας 1-9 sec 

•  Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου με 10 κλίμακες ήχου και 

δυνατότητα απενεργοποίησης του 

•  16 διαφορετικοί ήχοι κλήσης μπουτονιέρας - 

16 διαφορετικοί ήχοι ενδοεπικοινωνίας και  

16 διαφορετικοί ήχοι μπουτόν ορόφου

•  Χειροκίνητη εναλλαγή εικόνας και μεταγωγής της κάμερας 

στην οθόνη 

•  Δυνατότητα επιλογή αυτόκλησης

•  Ρύθμιση χρόνου λειτουργίας της κάμερας

•  Εύκολη και απλή τοποθέτηση σε νέες ή σε παλιές 

εγκαταστάσεις

•  Επίτοιχη τοποθέτηση

•  Δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας 4 οθονών  

σε κάθε κλήση

•  Οθόνη γυάλινη σε 2 χρώματα: Λευκό, Μαύρο

•  Μενού σε Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά
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Τεχνολογία  
και αισθητική  
με την πρώτη ματιά
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orion vision 4,3”

Ο έλεγχος εισόδου είναι πλέον η πιο απλή και βασική 
λειτουργία προστασίας που πρέπει να έχει κάθε κτίριο 
και κατοικία. Με δυναμικό σχεδιασμό, λεπτές γραμμές και 
ποιότητα η έγχρωμη οθόνη αφής 2 καλωδίων ανοιχτής 
ακρόασης Orion 4,3” είναι ότι πιο αξιόπιστο για την ασφάλεια 
και την επικοινωνία σας. Εργονομικά διαμορφωμένη, 
λεπτό προφίλ, επίτοιχη, με μπουτόν αφής φωτιζόμενα, είναι 
άνετη και εύκολη στην χρήση της. Οι χρωματισμοί λευκού 
ή μαύρου είναι τα χρώματα των νέων μόνιτορ της CTC, τα 
οποία δίνουν μια ιδιαίτερη πινελιά φινέτσας στον εσωτερικό 
σας χώρο.

• Έγχρωμο TFT monitor 4,3”
• Πλήκτρα αφής
• Υψηλής ανάλυσης οθόνη 480x480 pixels
• Ενδοεπικοινωνία μεταξύ των συσκευών στην ίδια κλήση
• Επίτοιχη τοποθέτηση
• Επιλογή έντασης ή σίγασης κλήσης
• Λειτουργεί και σαν κουδούνι ορόφου
• Έως και 4 παράλληλες συσκευές σε κάθε κλήση
• Διαστάσεις: 136x143x22mm (Π/Υ/Β)

Χρωματισμοί

Λευκό Μαύρο
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Χρωματισμοί

Λευκό Μαύρο

zeus vision 7”

Η ψηφιακή τεχνολογία μείωσε τον όγκο καλωδίωσης, 
καθώς απαιτεί μόνο 2 καλώδια από την είσοδο στα 
εσωτερικά στοιχεία. Το γεγονός αυτό μόνο του απλοποιεί 
πολύ την εγκατάσταση, τοποθέτηση και την λειτουργία του 
συστήματος. Υψηλή τεχνολογία και αισθητική, ρυθμίσεις με 
ένα απαλό άγγιγμα της οθόνης με απλή χρήση λόγω Μενού, 
χαρακτηρίζουν την νέα έγχρωμη γυάλινη οθόνη με πλήκτρα 
αφής Zeus 7” και την καθιστούν την τέλεια επιλογή για όλους 
όσους δίνουν αξία στην ποιότητα, την ασφάλεια και την 
αισθητική.

• Έγχρωμο TFT monitor 7” Touch screen
• Υλικό από γυαλί ασφαλείας
• Ελληνικό μενού
• Υψηλής ανάλυσης οθόνη 800x480 pixels
• Ενδοεπικοινωνία μεταξύ των συσκευών
• Δέχεται SD card για καταγραφή φωτογραφίας ή video
• Επίτοιχη τοποθέτηση
• Επιλογή διαφορετικής μελωδίας από κάθε μπουτονιέρα
• Επιλογή έντασης κλήσης
• Λειτουργεί και σαν κουδούνι ορόφου με ανεξάρτητο ήχο
• Επιλογή σίγασης κλήσης
• Έως και 4 παράλληλες συσκευές σε κάθε κλήση
• Διαστάσεις: 184x186x23mm (Π/Υ/Β)
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Χρωματισμοί

Λευκό Μαύρο

orion vision 7”

Υψηλής αισθητικής σχεδιασμός με λιτές, καθαρές γραμμές 
που εντυπωσιάζουν και προσδίδουν κομψότητα και 
αισθητική στο χώρο. Κορυφαία ποιότητα υλικών κατασκευής, 
συνδυασμένη με πολλαπλές λειτουργίες και πλεονεκτήματα, 
είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της οθόνης Orion Vision 7’’ 
έτσι ώστε να δημιουργούν αίσθηση άνεσης και ασφάλειας.

• Έγχρωμο TFT monitor 7”
• Πλήκτρα αφής
• Υψηλής ανάλυσης οθόνη 800x480 pixels
• Ενδοεπικοινωνία μεταξύ των συσκευών στην ίδια κλήση
• Επίτοιχη τοποθέτηση
• Επιλογή έντασης ή σίγασης κλήσης
• Λειτουργεί και σαν κουδούνι ορόφου
• Έως και 4 παράλληλες συσκευές σε κάθε κλήση
• Διαστάσεις: 215x152x22mm (Π/Υ/Β)
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orion vision 7” wi-fi

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στη διάθεσή σας. Το νέο μόνιτορ 
Orion 7’’ WiFi συνδυάζει αρμονικά τα χαρακτηριστικά του 
Orion 7’’ και παρέχει επιπλέον δυνατότητα απομακρυσμένης 
διαχείρισης μέσω εφαρμογής. Είναι ιδανική επιλογή για 
όσους επιθυμούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της εισόδου 
στο χώρου τους, από όπου βρίσκονται.

• Δυνατότητα σύνδεσης σε WiFi
• Έγχρωμο TFT monitor 7”
• Πλήκτρα αφής
• Υψηλής ανάλυσης οθόνη 800x480 pixels
• Ενδοεπικοινωνία μεταξύ των συσκευών στην ίδια κλήση
• Επίτοιχη τοποθέτηση
• Επιλογή έντασης ή σίγασης κλήσης
• Λειτουργεί και σαν κουδούνι ορόφου
• Έως και 4 παράλληλες συσκευές σε κάθε κλήση
• Διαστάσεις: 215x152x22mm (Π/Υ/Β)

Χρωματισμοί

Λευκό Μαύρο
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venus vision 4,3”

Πρωτοποριακό σύστημα 2 καλωδίων για εγκαταστάσεις 
μονοκατοικιών ή πολυώροφων κτιρίων, γραφείων κ.α. 
δίνοντας έμφαση σε ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης , 
ασφάλειας και ποιότητας ζωής, σχεδιάζει και προωθεί 
στην Ελληνική και ξένη αγορά νέα προϊόντα αξιόπιστα 
και ποιοτικά. Τα μόνιτορ Venus 4,3” με έγχρωμη οθόνη 
αφής παρέχουν πιστή ακουστική απόδοση του επισκέπτη 
και άριστη οπτική εικόνα της εισόδου. Είναι εύκολα στην 
τοποθέτηση και λειτουργία τους και με την minimal σχεδίασή 
τους γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της εσωτερικής 
διαρρύθμισης ενός σπιτιού.

• Έγχρωμο TFT monitor 4,3” Touch screen
• Υλικό από γυαλί ασφαλείας
• Ελληνικό μενού
• Υψηλής ανάλυσης οθόνη 480x480 pixels
• Ενδοεπικοινωνία μεταξύ των συσκευών
• Δέχεται SD card για καταγραφή φωτογραφίας ή video
• Επίτοιχη τοποθέτηση
• Επιλογή διαφορετικής μελωδίας από κάθε μπουτονιέρα
• Επιλογή έντασης κλήσης
• Λειτουργεί και σαν κουδούνι ορόφου με ανεξάρτητο ήχο
• Επιλογή σίγασης κλήσης
• Έως και 4 παράλληλες συσκευές σε κάθε κλήση
• Διαστάσεις: 158x198x33mm (Π/Υ/Β)

Χρωματισμοί

Λευκό Μαύρο



CTC / 11

venus audio

Εναλλακτική λύση στο μέχρι τώρα αναλογικό σύστημα με 
πολλά πλεονεκτήματα και ευκολία εγκατάστασης με πολύ 
λίγα καλώδια (2Καλωδίων). Μοντέλα θυροτηλεφώνων 
τελευταίας τεχνολογίας τα οποία διακρίνονται για την 
κομψότητά τους, την ευκολία στην επικοινωνία, στην 
εφαρμογή και στην χρήση τους. Θυροτηλέφωνο Venus 
Audio ανοιχτής ακρόασης, σε λευκό και μαύρο χρώμα 
σχεδιασμένο για να καλύψει κάθε ανάγκη με εύκολη, καθαρή 
και γρήγορη εξωτερική τοποθέτηση στον τοίχο, χωρίς 
μερεμέτια και επιπρόσθετες εργασίες. Λεπτό γυάλινο προφίλ, 
ήχος καθαρός και κρυστάλλινος με διαφορετικές μελωδίες . 
Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας.

• Συσκευή θυροτηλεφώνου ανοιχτής ακρόασης
• Υλικό από γυαλί ασφαλείας
• Πλήκτρα αφής
• Μενού
• Ενδοεπικοινωνία μεταξύ των συσκευών
• Έως και 4 παράλληλες συσκευές σε κάθε κλήση
• Διαστάσεις: 120x180x30mm (Π/Υ/Β)

Χρωματισμοί

Λευκό Μαύρο



CTC / 12

armonia

Σχεδιασμένο να προάγει την απλότητα και την αρμονία των 
γραμμών του, το θυροτηλέφωνο armonia εξασφαλίζει μία 
όψη πολυτέλειας που ταιριάζει απόλυτα στον ξεχωριστό 
εσωτερικό σας χώρο. Θυροτηλέφωνο κομψό, επίτοιχο, 
ανοιχτής ακρόασης με δυναμικό μεγάφωνο και ηλεκτρονικό 
μικρόφωνο για τέλεια ηχητική και ακουστική πιστότητα.

• Συσκευή ανοικτής ακρόασης
• Επίτοιχη τοποθέτηση
• Δυνατότητα αυξομείωσης έντασης ήχου
• Έως και 4 παράλληλες συσκευές σε κάθε κλήση
• Ενδοεπικοινωνία μεταξύ των συσκευών στην ίδια κλήση
• Εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία
• Εύκολη επέκταση του συστήματος έως 250 διαμερισμάτων
• Λειτουργεί και σαν κουδούνι ορόφου
• Συνδυάζεται με μπουτονιέρα τύπου Prestige
• Διαστάσεις: 90x157x30mm (Π/Υ/Β)

Χρωματισμοί

Λευκό
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iris

Οι σειρές θυροτηλεφώνων Iris και Orion της CTC, προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις για όλες τις απαιτήσεις των σύγχρονων 
κτιρίων. Η τεχνολογική υπεροχή της CTC, βασισμένη σε διεθνείς προδιαγραφές, καθιστά τα προϊόντα της την πιο αξιόπιστη 
και ασφαλή επιλογή. Θυροτηλέφωνα χειρολαβής με πλήκτρο ανοίγματος πόρτας και εφεδρικό πλήκτρο για επιπρόσθετη 
λειτουργία.

• Συσκευές θυροτηλεφώνου με ακουστικό
• Επίτοιχη & επιτραπέζια τοποθέτηση
• Έως και 4 παράλληλες συσκευές σε κάθε κλήση
• Ενδοεπικοινωνία μεταξύ των συσκευών στην ίδια κλήση
• Λειτουργούν και σαν κουδούνι ορόφου
• Συνδυάζονται με μπουτονιέρα τύπου Prestige
• Διαστάσεις Iris: 90x220x55mm (Π/Υ/Β)
• Διαστάσεις Orion: 80x210x65mm (Π/Υ/Β)

orion

Χρωματισμοί

Λευκό
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Νέα εποχή σχεδιασμού στις μπουτονιέρες εισόδου Prestige.

Η εύκολη τοποθέτηση, η απλή συνδεσμολογία, όπως επίσης 

οι αμέτρητες δυνατότητες κατασκευής σε οποιοδήποτε 

επιθυμητό σχήμα ή μορφή δίνουν στην κλασική εκδοχή 

μία νέα μοντέρνα εμφάνιση και καθιστούν τις μπουτονιέρες 

Prestige κατάλληλες για νέες κατοικίες όπως επίσης και για 

εκσυγχρονισμό παλαιών κατοικιών

•  Συμπαγής κατασκευή με ανθεκτικά υλικά  

για μεγάλη διάρκεια ζωής

•  Από ανοξείδωτο ατσάλι ή αλουμίνιο, 

σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

•  Δυνατότητα χάραξης ή φωτιζόμενης διάτρησης

• Δυνατότητα επίτοιχης ή χωνευτής τοποθέτησης

• Παράλληλη σύνδεση έως και 4 εισόδους

•  Δυνατότητα πρόσβασης μέσω WiFi, εισαγωγή κωδικού 

σε πληκτρολόγιο, ανάγνωση κάρτας ή tag σε RFID reader, 

αναγνώριση προσώπου σε Facial recognition access 

control ή ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος σε 

Fingerprint reader access control

• Οπτική ένδειξη λειτουργιών σε ειδική οθόνη

• Ευρυγώνια κάμερα με δυνατότητα εφάπαξ στρέψης

Μπουτονιέρες 
Prestige



Eιδικές
κατασκευές 

εισόδου

Μία νέα γενιά στις σύγχρονες εισόδους κτιρίων

Οι ειδικές κατασκευές, σταθμοί εισόδου, στήλες επικοινωνίας 

και συστήματα γραμματοθυρίδων με μπουτονιέρες Prestige, 

προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις και επιτρέπουν την 

πραγματοποίηση διαφορετικών και αποτελεσματικών τρόπων 

σχεδιασμού εισόδων των σύγχρονων αρχιτεκτονικών κτιρίων.

Οι στήλες επικοινωνίας χωρίς παρεμβάσεις στην εξωτερική 

πρόσοψη του σπιτιού ή της πόρτας, είναι σχεδιασμένες 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξοικονομούν χώρο και να 

προσαρμόζονται σε διαφορετικά στυλ, αναδεικνύοντας 

αισθητικά την εγκατάσταση.

Ιδανικές για παρουσίαση χώρου σε εταιρίες, γραφεία,  

ιατρεία κ.λπ.

Παρέχουν απεριόριστες δυνατότητες

•  Διάρκεια ζωής χάρη στα ανθεκτικά στη διάβρωση υλικά από 

ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο

• Δυνατότητα εξωτερικής τοποθέτησης με ορθοστάτη ή χωνευτής

• Ειδικός φωτισμός

• Δυνατότητα χάραξης ή διάτρησης (οδός, αριθμός, επωνυμία)

• Πολλαπλοί χρωματισμοί
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Θ Υ Ρ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α  -  Θ Υ Ρ Ο Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Ε Ι Σ  -  Μ Π Ο Υ Τ Ο Ν Ι Ε Ρ Ε Σ

ΣΙΜΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ε.Π.Ε.

Πύλου 91 & Σερρών, 104 41 Αθήνα
Τηλ.: 210 5120100

email: sales@simacom.gr
www.ctc-electronic.com
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