


Простота
Технологията G2+ се откроява 
с нейната лесна инсталация и 
използване. Всички устройства  
се програмират чрез  dip 
превключватели, отвсякъде 
и извън линия. В случай на 
проблем  е много лесно да се 
идентифицира проблемното 
устройство – минимизира  се 
времето за обслужване.

Свързаност
Мониторите с интегрирана 
Wi-Fi функционалност 
позволяват чрез приложението 
G2Call+ да получавате 
обаждания от панела на 
входната врата на мобилния 
ви телефон и дори да отваряте 
вратата.

Дизайн
Изберете от широката гама 
от предлагани опции, както 
за панелите на вратите, 
така и за апартаментите. 
Решения, които отговарят на 
всички проекти.

Достъпност
Системните устройства са 
предназначени да улеснят 
използването им от хора 
със специални нужди - 
включват иконки, които дават 
възможност  многобройните 
им функции да са 
по-интуитивни.

Интеграция
Увеличете сигурността 
на вашия дом с помощта 
на Golmar IP или Wi-Fi 
камери за наблюдение, 
които могат да се гледат от  
апартаментното устройство 
и от приложението G2Call+.

Универсалност
G2+ използва само два 
проводника за свързване 
на всички устройства 
в системата, без да е 
необходимо да се съобразява 
тяхната полярност. 
Проектирайте всякакъв вид 
инсталация, независимо от 
размера или сложността.

Двупроводна
технология, за да стигнете по-далече



Двупроводна
технология, за да стигнете по-далече

Само два проводника
Защото технологията G2+ на Golmar не се нуждае от повече. 
Ангажирайте се с всякакъв вид проекти – имате гаранцията на 
водеща компания.

ЕДИНИЧНИ КЪЩИ
Открийте широката гама от готови за употреба и програмирани 
комплекти. Изберете този, който най-добре подхожда на 
вашите нужди: панел с повърхностен, или вграден монтаж; само 
аудио, или и видео. Насладете се на възможността, когато имате 
посетител, да получите повикването му от входния домофонен  
панел - на мобилния си телефон! Благодарение на комплекти с 
Wi-Fi свързаност!

ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ
Няма задание, което да не може да бъде 
удовлетворено:  до 16 входа към комплекса, до 
32 вътрешни сгради и общо до 4096 свързани 
апартаменти.  Ако имате нужда от повече 
сигурност, добавете  и  портиерска централа, 
камери с IP технология и възможност  да ги 
наблюдавате  от апартаментния  си видео 
домофон, или от приложението на вашия 
мобилен телефон!

ЖИЛИЩНА СГРАДА
Независимо дали избирате входни панели с 
бутони, или такива с кодови табла, системата 
може да обслужи до 16 входа към сграда, 
всяка с по 128 апартамента, с по 4 вътрешни 
устройства във всеки един от тях. В сгради с 
до 32 апартамента, можете да използвате 4,3” 
Wi-Fi монитори без допълнително захранване 
за тях.
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Nexa е водещият модулен панел от Golmar: Страничните 
му профили не само правят панела по-здрав, но и създават 
усещането сякаш плува по стената.  Алуминиевите  модули 
с дебелина 1,8 мм и страничните профили с дебелина 4 
мм, осигуряват здравина на връзката между панелите  на 
входното табло, а анодизираната обработка го прави лесен 
за почистване. Рамките Nexa се предлагат в четири различни 
височини. Те могат да бъдат хоризонтално свързани, за да се 
създаде възможно най-голямата конфигурация от бутони. 
Възможно е да се отделят модулите с бутони от видео 
модула, улесняващ използването им от хора с двигателни 
увреждания  за спазване на правилата за достъпност. Избор 
между модули с бутони в един ред, в два реда, или с кодова 
клавиатура. Бутоните са с подсветка и са с неръждаема 
стомана. Насладете се на многото предимства, които ви 
предлага входният панел Nexa. Електронните модули с 
подвижни клеми за свързване, са свързани с линков кабел, 
което ви спестява време и усилия при монтажа.

Видео модул с панорамна и накланяща се камера и 
широкоъгълен обектив.

Светлинни индикатори за състоянието на системата и 
гласови съобщения - за посетители с нарушено зрение, 
или слух. Индукционен усилвател в опция - за хората, 
които ползват слухови апарати.

Два релейни изхода за електромагнитно заключване.

Панел с цифрова и азбучна кодова клавиатура, 
навигационен модул.

Контроли за достъп с клавиатура, с карти и чипове NFC.

Голямото разнообразие от модули и аксесоари – защитни  
козирки за дъжд, кутии за повърхностен монтаж и др., ще 
ви позволи да създадете най-добрия входен домофонен 
панел, подходящ за вашия проект!

128(W) x 153(H) mm 128(W) x 256(H) mm 128(W) x 358(H) mm 128(W) x 460(H) mm

ALUMINIUM



134(W) x 150(H) mm 134(W) x 267(H) mm 134(W) x 384(H) mm 155(W) x 506(H) mm

INOX
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Nexa Inox има всички преимущества на вградените модули 
на Nexa Alluminium, но под твърда обвивка.

Дебелата 2,5-милиметра AISI 316 неръждаема стомана, 
използвана както за рамката, така и за модулите, заедно с 
изключителното пасивно третиране, предпазва от корозия 
и осигурява защита от вандализъм.

Студено бялата светлина и възможността за покритие на 
панела чрез PVD процес в черен или златист цвят правят 
този панел идеален избор за повечето елегантни домове 
и сгради.

Видео модул с панорамна и накланяща се камера и 
широкоъгълен обектив.

Светлинни индикатори за състоянието на системата и 
гласови съобщения - за посетители с нарушено зрение, 
или слух. Индукционен усилвател в опция - за хората, 
които ползват слухови апарати.

Два релейни изхода за електромагнитно заключване.

Панел с цифрова и азбучна кодова клавиатура, 
навигационен модул.

Контроли за достъп с клавиатура, с карти и чипове NFC.
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87(W) x 188(H) x 30 (D) mm

Soul / Access е универсалното панелно решение, както за 
единични къщи, така и за сгради с до 128 апартамента. 
Повърхностният му монтаж избягва зидарски работи. 
Компактната структура, изработена от сплав Zamak с цвят 
на графит, и алуминиевата клавиатура, изработена чрез 
цифрово управление,  осигуряват  висок клас  устойчивост 
на вандализъм (индекс IK07). Прецизността на изработка 
и монтаж, както и вградената  козирка за дъжд осигуряват 
защита срещу неблагоприятни метеорологични условия 
(IP54).

Широкоъгълна камера с обектив.

Светлинни индикатори и акустични тонове, показващи 
състоянието на системата.

Осветена клавиатура през нощта, с контрол на достъп и 
функция  за кодирано повикване.

Бутон за директно повикване с постоянно осветление.

Два релейни изхода за електромагнитно заключване.                      
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90(W) x 170(H) x 27(D) mm

Soul е най-добрият избор за единични къщи и малки сгради. 
Повърхностният му монтаж избягва зидарски работи. 

Има авангарден дизайн фокусиран върху детайлите.
Компактната структура, изработена от сплав Zamak с цвят 
на графит, и алуминиевата клавиатура, изработена чрез 
цифрово управление,  осигуряват  висок клас  устойчивост 
на вандализъм (индекс IK07). Прецизността на изработка 
и монтаж, както и вградената  козирка за дъжд осигуряват 
защита срещу неблагоприятни метеорологични условия 
(IP44).

Широкоъгълна камера с обектив.

Светлинни индикатори и акустични тонове, показващи 
състоянието на системата.

Аудио и видео версии с 1, 2 или 4 бутона.

Осветен четец на карта или чип.

Два релейни изхода за електромагнитно заключване.             
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Минималистичен дизайн, който максимизира производителността 
при подходящ намален размер. Комбинацията от акрилна предна 
част и полирана ABS пластмаса му придава  ярък и чист вид. 
Осветените сензорни бутони, с  акустично  потвърждение при 
натискане и липсата на външни регулатори, избягват  проблемите 
на конвенционалните механични устройства. Стратегически 
разположените изпъкнали точки за ориентация, помагат на 
потребители с увредено зрение за идентифициране на бутоните за 
отваряне на врати и комуникация. 

4,3-инчовият широкоекранен дисплей има интуитивно графично 
меню. Разширеният ъгъл на гледане позволява да се поддържа 
перфектно качество на изображението, независимо от височината  
на монтажа. Системата „пълен дуплекс“ осигурява отлично аудио 
без ръчна  комуникация, с допълнителна поддръжка за хора с 
увреден слух. По-традиционните потребители  могат да изберат 
двойна функционалност в телефонна версия. 

Сред стандартните функции на мониторите са:

Контролен мониторинг – аудио и видео връзка с входния панел 
дори, когато няма постъпило повикване от него;

Интеграция с IP камери, инсталирани в общите части;

Избираемо активиране на до две електромагнитни ключалки на 
панел;

Интерком връзка с портиера и други апартаменти/ офиси, включени 
в системата;                                                                                  

Избор на мелодия за позвъняване; Изход за допълнителен звънец;                            

Програмируема функция „Не ме безпокойте“;

Вход за звънчевия бутон пред апартамента;

Активиране на помощни устройства (например стълбищно 
осветление)

Някои модели монитори имат и следните допълнителни функции:                                                                                                 

Вградена вътрешна памет за запис на до 100 изображения 
на посетители, с автоматично изтриване след 30 дни; 
Слот за microSD карта - Запис на видео и гласови съобщения;

Интегриран  Wi-Fi модул за пренасочване на повикванията 
от входния панел към мобилните телефони на семейството – 
с приложението G2Call+ (безплатно);

Усилвател с индукционен контур за слухови апарати.
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За по-традиционните потребители  мониторът с 4,3“ екран включва малка 
слушалка, запазвайки дизайна и характеристиките на монитор Art 4. 

Слушалката е изработена от полирана  ABS пластмаса, предотвратяваща 
износването й, като я прави и лесна  за почистване. Неодимовите  магнити, 
използвани вътре, гарантират перфектното окачване на слушалката и 
избягват  използването на традиционните превключватели. 

Аудио системата  позволява комуникация през  слушалката, или „пълен 
дуплекс“ със свободни ръце, като и двата режима са с изключително аудио 
качество. Слушалката е оборудвана със специален високоговорител в 
помощ на хора с увреден слух.

Сред стандартните функции на мониторите са:      

Контролен мониторинг – аудио и видео връзка с входния панел дори, 
когато няма постъпило повикване от него;

Интеграция с IP камери, инсталирани в общите части;

Избираемо активиране на до две електромагнитни ключалки на панел;

Интерком връзка с портиера и други апартаменти/ офиси, включени в 
системата;

Избор на мелодия за позвъняване; Изход за допълнителен звънец;

Програмируема функция „Не ме безпокойте“;

Вход за звънчевия бутон пред апартамента;

Активиране на помощни устройства (например стълбищно осветление);

Усилвател с индукционен контур за слухови апарати.
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Следвайки същия естетичен подход, както при 4,3 - инчовите 
монитори по отношение на дизайна и качеството на финиша, 
мониторите

Art 7 включват 7- инчов широкоекранен дисплей, предлагащ 
по-големи изображения. Подобно на 4,3 - инчовите монитори, 
бутоните са сензорни и осветени, с изключение на монитора с 
интегриран Wi-Fi модул, който е с капацитивен сензорен екран. 
Светодиодните икони вляво на монитора предоставят информация 
за състоянието на някои от функциите.

Сред стандартните функции на мониторите са:

Визуализация на системните панели

Интеграция с IP камери, инсталирани в общите части

Избираемо активиране на до две ключалки на панел

Комуникация с портиера и други жилищни устройства в системата

Избираеми мелодии за приемане на повикване и изход на звънец

Програмируема функция „не ме безпокойте“

Вход за бутон за звънец на апартамента

Активиране на помощни устройства, като стълбищно осветление

Някои модели монитори имат и следните функции:

Вътрешна памет за запис на до 100 изображения, 
с автоматично изтриване след 30 дни. 
Запис на видео при използване на microSD карта

Интегриран Wi-Fi модул за пренасочване на повиквания към 
мобилен телефон, използвайки приложението G2Call+

Усилвател с индукционен контур за слухови апарати
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Мониторът Art 7T е революция в проекти, които изискват портиер 
Чрез въвеждане на код по време на инсталацията, този монитор се 
превръща в охранителна централа с разширени функции.

Неодимовите магнити, използвани вътре, осигуряват перфектно 
окачване на слушалката, независимо дали устройството е 
монтирано на стената или на допълнителната настолна стойка. 
Двойната аудио система позволява комуникация чрез слушалката 
или „пълен дуплекс“ със свободни ръце, и двата режима с 
изключително качество на звука. Слушалката е оборудвана със 
специален високоговорител за хора с увреден слух.

Wi-Fi модулът, вграден стандартно в този монитор, осигурява на 
портиера по-голяма мобилност, тъй като той може да отговаря на 
повиквания от всяка точка на сградата, с помощта на мобилния си 
телефон.

 
В допълнение към всички характеристики, описани за мониторите 
Art 7, когато се използва като портиер, има следните функции:

Виртуална клавиатура, която избягва износването на повечето 
конвенционални клавиатури на модулите за портиери.

Обаждане до апартаменти по номер или избор в списъка с имена.

Цифров код, който предотвратява използването на портиерната 
централа от неоторизирани лица.

Дневен режим на работа, при който всички повиквания от входния 
панел се пренасочват към портиерската централа и нощен режим, 
при който обажданията се приемат директно в апартамента.

Дневник на събитията за показване на пропуснати повиквания.

Пренасочване на обаждане към друг абонат, при отсъствие на 
портиера.

Възможност за задаване на външна камера, която да се гледа на 
монитора на апартамента по време на разговора с портиера.

Усилвател с индукционен контур за слухови апарати.
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Един напълно иновативен дизайн. Телефонът T-ART 
вероятно е най-малкото аудио устройство със 
слушалка на пазара. Неговото полирано покритие 
от ABS пластмаса и сензорните бутони са лесни за 
почистване.

Неодимовите магнити  осигуряват перфектно 

окачване на слушалката. Следва да се отбележи, 
че по същия начин, както останалата част от 
АРТ устройствата , терминалите за свързване и 
програмиране са достъпни, без да е необходимо да 
отваряте уреда. Допълнителната рамка осигурява 
перфектно покриване  в случай на смяна с по-
големи устройства.

Устройството за свободни ръце ART 1 използва 
същия естетически език като 4-инчовите 
монитори. Той е комбинация от акрилен преден 
панел и полирана ABS пластмаса за лесно 
почистване. Осветените сензорни бутони, със 
звуково потвърждение при натискане и липсата 
на външни регулатори, избягват проблемите 
на конвенционалните механични устройства. 

Точките за ориентация, стратегически разположени, 
помагат на потребителите с увредено зрение да 
идентифицират бутоните за отваряне на врати и 
комуникационни бутони.

Системата „пълен дуплекс“ осигурява отлична 
аудио комуникация със свободни ръце.

Основните характеристики на аудио модулите са:

Избираемо активиране на до две електромагнитни 
ключалки на панел;

Интерком връзка с портиера и други апартаменти/ 
офиси, включени в системата;

Избор на мелодия за позвъняване; Изход за 
допълнителен звънец;

Програмируема функция „Не ме безпокойте“;

Вход за звънчевия бутон пред апартамента;

Активиране на помощни устройства 
(например стълбищно осветление)



1

HD

CIP-004G2C
31693001

CIP-002G2C
31693000

ART 7H/G2+
12210702

ART 7W/G2+
12210710

ART 4TH LITE/G2+
12210400

ART 4B LITE/G2+
12210435B

T-ART/G2+
12210100

ART 1/G2+
12210140

CE-ART 7W/G2+
12279704

ART 4 LITE/G2+
12210435

ART 4H LITE/G2+
12210431

ART 7 LITE/G2+
12210705

ART 4/G2+
12210430

ART 4W LITE/G2+
12210445

ART 4WH/G2+
12210437

263(W) x 154(H) x 34(D) mm

222(W) x 154(H) x 15(D) mm

86(W) x 154(H) x 31(D) mm

89(W) x 138(H) x 15(D) mm

153(W) x 155(H) x 36(D) mm

110(W) x 155(H) x 19(D) mm

110(W) x 155(H) x 19(D) mm

Двупроводна
технология, за да стигнете по-далечеМ О Б И Л Н О  П Р И Л О Ж Е Н И Е

за да сте 
винаги свързани

обобщена таблица

Мощно приложение, което ви позволява да отговаряте на 
повикванията от входния ви домофонен панел, когато имате 
посетител, а вие не сте у дома. Можете да видите посетителя 
и да говорите с него в реално време, където и по света да сте 
в момента. 

Контролирайте лесно всичките си устройства с технологиите 
G2+ и IP G+  и със същото приложение -  главната входна 
врата, гаража, къщата на плажа, ... И ги споделяйте с  когото 
искате -  просто изпращане на QR код. 

Всяко устройство има икони за бърз достъп, което прави 
възможно отварянето на всяка врата, свързана  с устройствата, 
сякаш е дистанционно управление. 

Многоекранната функция дава възможност за показване на 
до 16 устройства едновременно, независимо дали са видео 
входни табла на врати, IP камери за видеонаблюдение или 
домашни камери за Wi-Fi на Golmar.

Увеличете нивото на сигурност на вашия дом, като използвате 
нашите Wi-Fi камери за жилища, в техните панорамни и 
въртящи се вътрешни, или фиксирани външни версии, като 
може да отворите  вратата на вашия дом (за колетни услуги 
във ваше отсъствие) и без да поемате рискове. Освен това 
вътрешната мобилна камера има и функция за откриване 
на хора с функция за проследяване: в случай на откриване, 
то ще започне запис на  видео на вашата micro SD карта 
и изпраща на известие на  мобилния ви телефон, за да 
можете да проверите какво се случва. И двата модела имат 
аудио комуникация с приложението G2Call+ (безплатно за 
телефони с Android™ и iOS® операционни системи).

Запис на видео
 Показване на няколко 
устройства едновременно

Направете моментна 
снимка

 Избираемо качество на 
видеото

Вижте други панели  или 
камери Цял екран

Интерком Функция „Не ме 
безпокойте“

Активиране на до 
две електромагнитни 
ключалки на панел

С т ъ л б и щ н о 
осветление

Избор на мелодия за 
позвъняване

Вход за звънчевия 
бутон

Общи характеристики за всички продукти Контролен мониторинг

Интегриран  Wi-Fi модул

Интеграция с IP камери, 
инсталирани в общите части;

Усилвател с индукционен 
контур за слухови апарати.

Вградена вътрешна памет за 
запис

Двупроводна
технология, за да стигнете по-далечеА П А Р ТА М Е Н Т Н И  У С Т Р О Й С Т В А



S5110/ART 4 LITE
12205114A

S5110/ART 4W LITE
12205114W

S5110 ACCESS/ART 4
12205140

N5110/ART 4 LITE
12205110

S4110/T-ART
12204110

N5110/ART 7 LITE
12205117

N4101/T-ART
12404101

NX5110/ART 7W
12205119

N5220/ART 4 LITE
12205220

S4110/ART 1
12204115

N5220/ART 7 LITE
12205227

N4202/T-ART
12404202

SOUL

SOUL/ACCESS

SOUL

NEXA INOX

S5110/ART 7 LITE
12205120

S5110 ACCESS/ART 4WH
12205145

S5110/ART 7H
12205116H

S5110 ACCESS/ART 7H
12205170

S5110/ART 7W
12205118

S5110 ACCESS/ART 7W
12205175

RFID RFID

TAGSET/5
12240450

CARDSET/5
12240460

NEXA ALUMINIUM

· Входен панел SOUL/ACCESS 

  с козирка

· Монитор ART 4/G2+

· Захранване FA-G2+

· Входен панел SOUL/ACCESS 

  с козирка

· Монитор ART 4WH/G2+

· Захранване FA-G2+

· Входен панел SOUL/ACCESS 

  с козирка

· Монитор ART 7H/G2+

· Захранване FA-G2+

· Входен панел SOUL/ACCESS 

  с козирка

· Монитор ART 7W/G2+

· Захранване FA-G2+

· Панел за врата SOUL/1 LITE с козирка

· Монитор ART 4 LITE/G2+

· ахранване FA-G2+/LITE 

·  Панел на вратата SOUL/1 LITE с козирка

· AМонитор ART 4W LITE/G2+

· Захранване FA-G2+/LITE 

· Панел на вратата SOUL/1 LITE с козирка

· Монитор ART 7 LITE/G2+

· S5110/ART 7H 

· Панел на вратата SOUL/1 с козирка

· Монитор ART 7H/G2+

· Захранване FA-G2+

·  5 маркера за близост TAGSET

· 2 проксимити карти CARDSET

· Панел на вратата SOUL/1 с козирка

· Монитор ART 7W/G2+

· Захранване FA-G2+

· 5 маркера за близост TAGSET

· 2 проксимити карти CARDSET

· N1110/AL модул с решетка

· Камера модул EL632/G2+ SE

· Комплект за сглобяване N6001/AL

· Кутия за вграждане NCEV-90CS 

· Монитор ART 4 LITE/G2+ 

· Захранване FA-G2+

· Модул с решетка NX1110

· Камера  модул EL632/G2+ SE

· Комплект за сглобяване NX6001

· Кутия за вграждане CE610

· Монитор ART 7W/G2+

· Захранване FA-G2+

· N1220/AL модул с решетка

· Камера модул EL632/G2+ SE

· Комплект за сглобяване N6001/AL

· Кутия за вграждане NCEV-90CS

· 2 броя монитор ART 7 LITE/G2+

· Захранване FA-G2+

· N1220/AL модул с решетка

· Камера модул EL632/G2+ SE

· Комплект за сглобяване N6001/AL

· Кутия за вграждане NCEV-90CS

· 2 броя монитор ART 4 LITE/G2+

· Захранване FA-G2+

· N1110/AL модул решетка

· Камера модул EL632/G2+ SE

· Комплект за сглобяване N6001/AL

· Кутия за вграждане NCEV-90CS

· Монитор ART 7 LITE/G2+

· Захранване FA-G2+

· Входен панел SOUL/1A с козирка

· Домофон T-ART/G2+

· Захранване FA-G2+/LITE

· Входен панел SOUL/1А с козирка

· ART 1/G2+ домофон

· Захранване FA-G2+/LITЕ

· N1220/AL модул с решетка

· Фонична група EL642/G2+

· N6001/AL монтажна рамка

· Кутия за вграждане NCEV-90CS

· 2 броя домофон T-ART/G2+

· Захранване FA-G2+

· N1220/AL модул с решетка

· Фонична група EL642/G2+

· N6001/AL монтажна рамка

· Кутия за вграждане NCEV-90CS

· 2 броя домофон T-ART/G2+

· Захранване FA-G2+

NEXA ALUMINIUM

Свят от решения
Пълна гама от комплекти, в атрактивно проектирани опаковки, в 
които ще намерите всичко, от което се нуждаете, за да направите 
дома си по-безопасен. Контрол на достъпа  с чип, или клавиатура, 
запис на картина, или пренасочване на повиквания към мобилния 
ви телефон, са някои от тях функциите, от които можете да 
избирате.

И разбира се...  всичко това  само с 2-жилен кабел!

aудио комплекти

видео комплекти

Двупроводна
технология, за да стигнете по-далечеК О М П Л Е К Т И
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СТЕДИ ГРУП ООД
Офис/шоурум:
1000 София, бул. „Васил Левски“ 37
Склад/офис:
1614 София, кв. Горна баня, ул. „Роза“ 7

Web: www.steadygroup.com

 www.stedi.net

 тел: 0888 638 110
  02/981 42 36

 E-mail: info@steadygroup.com
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