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Όταν 
η τεχνολογία
γίνεται
τέχνη

www.came.com
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Η τέχνη 
του αυτοματισμού 
και της άνεσης 
στο σπίτι σας.

Η CAME υπάγεται στον όμιλο εταιρειών CAME GROUP και κατέχει ηγετική θέση 
στην παγκόσμια αγορά στην κατασκευή σωληνωτών μοτέρ, αυτοματισμών για 
γκαραζόπορτες & αυλόπορτες καθώς και συστημάτων ελέγχου πρόσβασης. 
Πλέον με παρουσία σε 118 χώρες στον κόσμο, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες 
εταιρείες στο χώρο της.

Η εταιρεία διαθέτει μια μεγάλη γκάμα αυτοματισμών που βρίσκουν εφαρμο-
γή από ιδιωτικές κατοικίες και μπλοκ διαμερισμάτων μέχρι μεγάλα αστικά και 
εμπορικά κέντρα. Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται και δοκιμάζονται σύμφωνα 
με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων.

Η σειρά μοτέρ και αυτοματισμών ART απευθύνεται κυρίως σε οικιακές λύσεις 
για ρολά, τέντες και συστήματα σκίασης διαφόρων τύπων. Η γκάμα των μοτέρ 
διαχωρίζεται σε ενσύρματη και ασύρματη τεχνολογία και διαφέρει ανά τύπο, δι-
άμετρο και ικανότητα ανύψωσης φορτίου ανάλογα με την εφαρμογή που θέλου-
με να ηλεκτροκινήσουμε. Επιπλέον στην γκάμα αυτοματισμών της σειράς ART 
περιλαμβάνονται φορητά χειριστήρια & χρονοδιακόπτες τοίχου, ασύρματα τη-
λεχειριστήρια μοναδικά σχεδιασμένα για να ξεχωρίζουν καθώς και αισθητήρες 
ηλίου, αέρα και έλεγχου τεχνητού φωτισμού.

Χάρη στον εξελιγμένο τεχνολογικά χαρακτήρα τους οι αυτοματισμοί της σειράς 
ART μπορούν να συνεργαστούν άψογα με το σύστημα κεντρικής διαχείρισης σπι-
τιού heι το οποίο παρέχει στον ιδιοκτήτη κεντρικό έλεγχο κάθε ηλεκτροκίνητου 
ανοίγματος και δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω κινητού, 
υπολογιστή ή tablet.
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Matta 5

Ρολά Σκίαση ΕνσύρµατοΚοντό

Mondrian 4

Mondrian 5

Mondrian 6Mondrian Q5

Τέντες ΡολάΣκίαση Ενσύρµατο

Mondrian
 Ø 35 - Ø 45 - Ø 55
230 V AC - 50 Hz

• Ιδανικό για όλες 
   τις εφαρμογές: τέντες, 
   ρολά, σκίαση.
• Μηχανικά τερματικά όρια.
• Διαθέσιμο και σε 
   αθόρυβη γκάμα    
   (Mondrian Q5).

Matta
 Ø 45
230 V AC - 50 Hz

• Ιδανικό για μικρές 
    σε πλάτος εφαρμογές,   
    όπως σκίαση και ρολά.
• Μήκος μοτέρ: 35mm.
• Μηχανικά τερματικά όρια.
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Mondrian M5

Mondrian M6

Mondrian M9

Τέντες ΡολάΜανιβέλα
ασφαλείας

Ενσύρµατο

Mondrian R4 Mondrian R5

Mondrian QR5 Mondrian R6

Τέντες ΡολάΣκίαση Aσύρµατο

Mondrian R
 Ø 35 - Ø 45 - Ø 55
230 V AC - 50 Hz

• Ιδανικό για όλες 
   τις εφαρμογές: τέντες,  
   ρολά, σκίαση.
• Μηχανικά τερματικά όρια 
    με ενσωματωμένο δέκτη  
   & συχνότητα 433.92 Mhz.
• Διαθέσιμο και σε αθόρυβη   
   γκάμα (Mondrian QR5).

Mondrian M
 Ø 45 - Ø 55 - Ø 92
230 V AC - 50 Hz

• Ιδανικό για όλες 
   τις εφαρμογές: τέντες, 
   ρολά.
• Μηχανικά τερματικά όρια.
• Ενσωματωμένος 
   μηχανισμός 
   χειροκίνησης.
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Mondrian MR5

Mondrian MR6

Τέντες Ρολά ΑσύρµατοMανιβέλα
ασφαλείας

Τέντες Ρολά ΑσύρµατοΣκίαση

Klimt 5

Klimt 4

Mondrian MR
Ø 45 - Ø 55
230 V AC - 50 Hz

• Ιδανικό για όλες  
   τις εφαρμογές: τέντες, 
   ρολά.
• Μηχανικά τερματικά όρια 
   με ενσωματωμένο δέκτη 
   & συχνότητα 433.92 Mhz.
• Ενσωματωμένος 
   μηχανισμός χειροκίνησης.

Klimt
 Ø 35 - Ø 45 
230 V AC - 50 Hz

• To KLIMT 4 είναι 
   σχεδιασμένο για σκιάσεις   
   τύπου ρολοκουρτίνας.
• Το KLIMT 5 είναι  ιδανικό 
    για τέντες και ρολά.
• Ηλεκτρονικά τερματικά 
   όρια με ενσωματωμένο 
   δέκτη και συχνότητα 
   433.92 Mhz.
• Δυνατότητα προγραμμα- 
    τισμού ενδιάμεσης θέσης.
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Τέντες ΡολάΣκίαση Ενσύρµατο

Ensor 5

Ensor 4

Ρολά Αντίληψη
εµποδίου

Αυτόµατο Ασύρµατο

Λεπτοµέρεια
του άξονα κίνησης

Ειδικά εξαρτήµατα

Ensor
 Ø 35 - Ø 45 
230 V AC - 50 Hz

Klimt SH
“Αυτόματη ρύθμιση ορίων” μέχρι τα 20 Nm.
Δυνατότητα σύνδεσης και με διακόπτη για 
εντολή βήμα-βήμα. Αλλαγή περιστροφής 
κίνησης σε περίπτωση αντίληψης εμποδίου.

• Ιδανικό για όλες 
   τις εφαρμογές: τέντες,  
   ρολά, σκίαση.
• Καλωδιακό μοτέρ 
   με ηλεκτρονικά 
   τερματικά όρια.
• Δυνατότητα ρύθμισης 
   ορίων με ένα κουμπί.
• Προστασία μοτέρ.

• Ιδανικό για ρολά.
• Ηλεκτρονικά τερματικά  
   όρια με ενσωματωμένο 
   δέκτη και συχνότητα  
   433.92 Mhz.
• Δυνατότητα ρύθμισης 
   εύρεσης αυτόματων 
   ορίων.
• Δυνατότητα προγραμμα-
   τισμού ενδιάμεσης θέσης 
   του ρολού για φυσικό 
   αερισμό του σπιτιού.
• Προστασία μοτέρ 
    με αντίληψη εμποδίου. 
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Ρολά Αντίληψη

εµποδίου
Αυτόµατο

Λεπτοµέρεια
του άξονα κίνησης

Ειδικά εξαρτήµατα

Ενσύρµατο

Ensor SH
“Αυτόματη ρύθμιση ορίων” μέχρι τα 20 Nm.
Αλλαγή περιστροφής κίνησης 
σε περίπτωση αντίληψης εμποδίου.

• Ιδανικό για ρολά.
• Καλωδιακό μοτέρ 
   με ηλεκτρονικά 
   τερματικά όρια.
• Δυνατότητα ρύθμισης 
   εύρεσης αυτόματων 
   ορίων.
• Προστασία μοτέρ 
   με αντίληψη εμποδίου. 

Πτερύγιο Κούπολα

Degas
Μηχανισμός εμβόλου για κούπολες, 
παράθυρα, πτερύγια σκίασης 
και συστήματα αερισμού.

• Αδιάβροχός μηχανισμός   
    IP65
• Άξονας από ανοξείδωτο 
   χάλυβα
• Δυνατότητα παράλληλης  
   σύνδεσης των μοτέρ 
• Αμπερομετρική προστα- 
   σία κατά της υπέρτασης.
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Martini
Πίνακας ελέγχου για γκαραζόπορτες 
ρολού 433,92 MHz

• Κομψός σχεδιασμός.
• Αποθηκεύει στη μνήμη 
   έως 25 πομπούς.
• Δυνατότητα ρύθμισης 
   χρόνου αυτόματου 
   κλεισίματος.
• Αυτόματη εντολή 
   ανοίγματος σε περίπτω-
   ση ανίχνευσης εμποδίου.
• Συμβατό με τηλεχει-
   ριστήρια Came: TAM, 
   WAGNER, VIVALDI,  
   ELVIS και HENDRIX.

Voila
Μοτέρ για πατζούρια 
παραθύρων.
Εφαρμόζει σε μονό ή διπλό φύλο παντζουριού 
για κανονικό ή σπαστό φύλο.

• Ηλεκτρονικά όρια με    
   αποκωδικοποιητή θέσης
• Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
• Συμβατό με το σύστημα   
   έξυπνου σπιτιού 
   της CAME
• Λειτουργία έκτακτης  
   ανάγκης με μπαταρίες 
   σε περίπτωση διακοπής 
   ρεύματος. 
• Δυνατότητα  
   απελευθέρωσης 
   μηχανισμού σε περίπτω-
   ση έκτακτης ανάγκης.
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Wagner
Ασύρματο τηλεχειριστήριο 433,92 MHz
24 Bit με 4.194.304 συνδυασμούς,
1 κανάλι / 5 κανάλια

Τηλεχειριστήρια / Χρονοδιακόπτες 433,92 MHz
1, 2, 5, 15 κανάλια (ασύρματη έκδοση)
1 κανάλι (καλωδιακή έκδοση)

Vivaldi• Καινοτόμος και κομψός 
   σχεδιασμός.
• Εργονομικά πλήκτρα.
• Ανθεκτικό κάλυμμα από  
   ABS με διάφανη 
   μεμβράνη.
• Ένδειξη χαμηλής μπατα- 
   ρίας με κόκκινο LED.
• Συμβατό με τηλεχειρι 
   στήρια Came με πρωτό
   κολλα επικοινωνίας TAM 
   και TOP.

• Δυνατότητα απόσπασης 
   από την βάση.
• Καινοτόμος και κομψός    
   σχεδιασμός.
• Εργονομικά πλήκτρα 
   και λειτουργίες.
• Περιμετρικός φωτισμός 
    LED.
• Συμβατό με τηλεχειρι-
   στήρια Came με πρωτό-
   κολλα επικοινωνίας 
   TAM και TOP.
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• Καινοτόμος και 
   κομψός σχεδιασμός.
• Εργονομικά πλήκτρα.
• Ανθεκτικό προστατευ-
   τικό κάλυμμα PC ABS.
• Δυνατότητα αντιγρα-
   φής τηλεχειριστηρίου.
• Συμβατό με τηλεχει- 
   ριστήρια Came με 
   πρωτόκολλα επικοι-
   νωνίας TAM και TOP.

• Καινοτόμος και κομψός  
   σχεδιασμός.
• Εργονομικά πλήκτρα.
• Ανθεκτικό προστατευτικό 
   κάλυμμα PC ABS.
• Δυνατότητα αντιγραφής 
   τηλεχειριστηρίου.
•Συμβατό με τηλεχειριστή- 
  ρια Came με πρωτόκολλα 
  επικοινωνίας TAM 
  και TOP.

Elvis
Ασύρματο τηλεχειριστήριο 433,92 MHz
24 Bit με 4.194.304 συνδυασμούς
1 κανάλι / 15 κανάλια

Ασύρματο τηλεχειριστήριο 433,92 MHz
24 Bit με 4.194.304 συνδυασμούς
1 κανάλι / 15 κανάλια

Hendrix
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Strauss KLT SWStrauss SW

Strauss W

Strauss
Καλωδιακός αισθητήρας ανέμου 
& ηλίου - ανέμου

Ασύρματος αισθητήρας ανέμου 
& ηλίου - ανέμου 

Strauss KLT• Κομψός σχεδιασμός.
• Δυνατότητα ρύθμισης 
   τιμών ενεργοποίησης.
• Ρυθμιζόμενη κλίση 
   αισθητήρα.

• Κομψός σχεδιασμός.
• Συμβατός με εξωτερι-
   κούς δέκτες τύπου KLT.
• Δυνατότητα ρύθμισης 
   τιμών ενεργοποίησης.
• Προειδοποιητικό LED 
   ενεργοποίησης.
• Ρυθμιζόμενη κλίση  
   αισθητήρα.
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RKLT-WLRKLT-W50

RKLT-120RKLT-50

RKLT• Μικρές διαστάσεις.
• Συμβατός με εξωτερι-
   κούς δέκτες τύπου KLT.
• Δυνατότητα ρύθμισης 
   τιμών ενεργοποίησης.
• Δυνατότητα αυτόματης 
   εντολής ανοίγματος 
   της τέντας. 

• Μικρές διαστάσεις.
• Αποθηκεύει στη μνήμη 
   έως 20 πομπούς.
• Επιλογή λειτουργίας 
   βήμα-βήμα.
• Δυνατότητα σύνδεσης 
   καλωδιακού διακόπτη  
   (RLKT-W50)
• Διαθέσιμη έκδοση δέκτη 
   για φωτισμό (RLKT-WL)

Βach KLT
Ασύρματος αισθητήρας κραδασμών Δέκτης μετατροπής ενσύρματου μοτέρ 

σε ασύρματο

Παράδειγµα εφαρµογής σε τέντα

Πριν Μετά
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Η συνεργασία GS - Came συνδυάζει το ευρύ δίκτυο διανομής της 
GS σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τα προϊόντα εξαιρετικής ποιότη-
τας της CAME, και έχει σαν στόχο να προσφέρει λύσεις για κάθε 
ανάγκη οικιακού ή επαγγελματικού αυτοματισμού.

H GS ABEE δραστηριοποιείται στον χώρο της κατασκευής αντικω-
νωπικών συστημάτων (σητών) από το 1996 και έχει δημιουργήσει 
ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών χονδρικής σε όλη την Ελλάδα. 

Από το 2006 αποτελεί στην ελληνική αγορά τον μοναδικό στρατη-
γικό συνεργάτη της ιαπωνικής εταιρείας METACO, της μεγαλύτε-
ρης εταιρείας σχεδιασμού & παραγωγής αντικωνωπικών συστη-
μάτων στον κόσμο.

Όντας η εταιρεία με την μεγαλύτερη γκάμα πιστοποιημένων προ-
ϊόντων στην ελληνική αγορά συνεργάζεται με τις καλύτερες εται-
ρείες του κλάδου. Τα προϊόντα GS ξεχωρίζουν σε σχεδιασμό, 
ποιότητα και αισθητική και παρέχουν ένα τέλειο και λειτουργικό 
αποτέλεσμα. 
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Σκανάρετε

για να

επισκεφθείτε

το site µας

www.g-s.gr

ΕΔΡΑ-ΕΚΘΕΣΗ: 
Λ. Καλαµακίου 70, Τ.Κ.: 17455, Άλιµος Αττικής

ΑΠΟΘΗΚΗ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ:
Πρωτοµαγιάς & 9 Εκτελεσθέντων 
Καλοχωριτών, (εντός Logistics Interaction)
Τ.Κ.: 57009, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 
Τηλ./Fax: 2310 289060

YΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
Παναγίτσας 15, Τ.Κ.: 19003, Τ.Θ.: 320 
ΒΙ.ΠΕ. Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Αττική 
Τηλ.: 22990 49880 - 1, - 2
Fax: 22990 49883
info@g-s.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 
ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟ:

01
.2

01
5




