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 ■ Πρότυπο Ασύρματης Δικτύωσης: IEEE 802.11 b/g/n

 ■ Τύπος Ασύρματης Δικτύωσης: WiFi 2.4GHz

 ■ Διαστάσεις Προϊόντος: 53x53x54mm

 ■ Αριθμός Υποστηριζόμενων Συσκευών: 8000+

 ■ Μετάδοση Υπερύθρων: 93%

 ■ Γωνία Υπερύθρων Τηλεχειριστηρίου: 360°

 ■ Συχνότητα Υπερύθρων: 20~60kHz

 ■ Απόσταση Υπερύθρων Τηλεχειριστηρίου:  ~10m

 ■ Ονομαστική τάση: 100-240VAC 50-60Hz

 ■ Ονομαστικό ρεύμα: 16Α 250 VAC (cosφ=1)

 ■ Επαφές: 1ΝΟ

 ■ Συχνότητα WiFi: 2.4GHz

 ■ -10°C…+65°C

 ■ Εως 100 προγράμματα / ημέρα

 ■ Αντίστροφη μέτρηση

 ■ Έως 100 χρήστες

Έξυπνη/Απομακρυσμένη διαχείριση 
του θερμοσίφωνα

Με το Έξυπνο Ρελέ της GEYER, μπορείτε να ελέγξετε τον 
θερμοσίφωνα σας, τα φώτα σας ή οποιαδήποτε ασφάλεια έχετε 
στον πίνακα σας απομακρυσμένα!
Μέσω της εφαρμογής σε κινητό, Android και iOS, μπορείτε να 
βλέπετε ανά πάσα ώρα και στιγμή την κατάσταση του θερμοσίφωνα 
σας ή των φώτων σας και να τα ελέγχετε κατά το δοκούν.
Μπορείτε ακόμα να αυτοματοποιήσετε την διαδικασία, 
δημιουργώντας διάφορα σενάρια με βάση την μέρα, την ώρα ή και 
τον χρόνο που έμεινε ανοιχτό το ρελέ.
Όχι μόνο εσείς αλλά και η οικογένεια σας ταυτόχρονα, καθώς το 
ίδιο ρελέ μπορούν να το ελέγχουν πολλά διαφορετικά άτομα!

Έξυπνο Ρελέ Wifi
Κωδικός: ER116WGeyer Cube

Κωδικός: GS-CU

Έξυπνη/Απομακρυσμένη διαχείριση του κλιματιστικού

Η θέρμανση και ψύξη του σπιτιού με τη χρήση κλιματιστικού είναι μία από τις 
βασικές πλέον επιλογές του καταναλωτή.
Εξίσου βασικός όμως είναι και ο έλεγχος της λειτουργίας της συσκευής.
Για να μην “καίει” άσκοπα όταν δεν είστε εκεί, αλλά και για να μπαίνει σε λειτουργία 
πριν επιστρέψετε στον χώρο σας, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες.
Το Geyer Cube μέσω υπέρυθρων ελέγχει τη λειτουργία του κλιματιστικού - ή 
κλιματιστικών αν έχετε πάνω από μία μονάδα- στο χώρο. Και εσείς ελέγχετε το 
Cube από το κινητό σας, απ’ όπου και αν βρίσκεστε.
Αυτό θα πει θέρμανση / ψύξη εξ… appοστάσεως!



IP Camera εξωτερικού χώρου
Κωδικός: GSC-C2

Παρακολουθήστε τον χώρο σας οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε χρησιμοποιώντας το Smart-
phone ή το Tablet σας.

Αδιάβροχη και ανθεκτική σε σκόνη (IP67), είναι ιδανική για εγκατάσταση σε μπαλκόνια, κήπους 
και λοιπούς εξωτερικούς χώρους. Λόγω της δυνατότητας σύνδεσης της στο Internet, μπορείτε 
να την διαχειριστείτε από μακριά και να καταγράψετε αυτό που παρακολουθείτε. Και όλα αυτά 
μέσω της εφαρμογής GEYER CAM1, που είναι διαθέσιμη για Android, iOS και Windows.

 ■ Μικρόφωνο
 ■ Ανάλυση εικόνας / βίντεο: HD 720p/VGA/QVGA, 25fps (max)
 ■ Γωνία λήψης: 71.1° (diagonal)
 ■ Αισθητήρας εικόνας: 1MP
 ■ Φακός εστίασης: 4.0mm@F2.1
 ■ Κάρτα μνήμης: Micro-SD έως 128GB
 ■ Μορφή Συμπίεσης: H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG
 ■ Συνδέσεις δικτύου: Ethernet 10Base-T / 100Base-TX, RJ45, WiFi 802.11 b/g/n
 ■ Βαθμός στεγανότητας: IP67
 ■ Διαστάσεις: 126 x 67 x 42 mm
 ■ Νυχτερινή όραση, Ανίχνευση κίνησης

 ■ Ανίχνευση κίνησης, μικρόφωνο, μεγάφωνο, LED φωτισμός
 ■ Νυχτερινή όραση (ασπρόμαυρη & με χρώμα)
 ■ Ανάλυση εικόνας: HD 2.0 Megapixels (1920 x 1080)
 ■ Βαθμός στεγανότητας: IP66
 ■ Συχνότητα Wifi: 2.4GHz
 ■ Κάρτα μνήμης: Micro-SD έως 256GB                                                     

(δεν περιλαμβάνεται στην συσκευασία)
 ■ Οριζόντια περιστροφή: 265°
 ■ Κάθετη περιστροφή: 105°
 ■ Γωνία Λήψης: 97.2° (διαγώνια)
 ■ Τεχνολογία συμπίεσης: H.264/ H.264+
 ■ Τροφοδοσία: DC 12V, 2A

Home Security Camera | Outdoor
Κωδικός: GSC-C3

Παρακολουθήστε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε από το 
Smartphone ή το tablet σας.

Με την HD εικόνα της, την δυνατότητα ακρόασης και ομιλίας στον χώρο, την δυνατότητα 
καταγραφής και την δυνατότητα περιστροφής, η καινούρια κάμερα της GEYER είναι ιδανική 
για τοποθέτηση σε οποιονδήποτε στεγασμένο εξωτερικό χώρο, όπως μπαλκόνια, κήπους. 
Και όλα αυτά μέσω της εφαρμογής GEYER CAM1 που είναι διαθέσιμη για Android, iOS 
και Windows.

IP66



IP Camera εσωτερικού χώρου
Κωδικός: GSC-C1

Παρακολουθήστε τον χώρο σας οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε χρησιμοποιώντας το 
Smartphone ή το Tablet σας.

Λόγω της δυνατότητας σύνδεσης της στο Internet, μπορείτε να διαχειριστείτε την GEYER IP 
Camera από μακριά, να ακούσετε και να μιλήσετε μέσω αυτής καθώς και να καταγράψετε 
αυτό που παρακολουθείτε. Και όλα αυτά μέσω της εφαρμογής GEYER CAM1, που είναι 
διαθέσιμη για Android, iOS και Windows.

 ■ Ανάλυση εικόνας/βίντεο: HD 720p/VGA/QVGA, 25fps (max)
 ■ Γωνία λήψης: 96° (diagonal)
 ■ Φακός εστίασης: 3.6mm@F2.5
 ■ Pan/Tilt: 360°/80°
 ■ Κάρτα μνήμης: Micro-SD έως 128GB
 ■ Μορφή Συμπίεσης: H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG
 ■ Συνδέσεις δικτύου: Ethernet 10Base-T / 100Base-TX, RJ45, WiFi 

802.11 b/g/n
 ■ Διαστάσεις: 145 x 110 x 125 mm
 ■ Νυχτερινή όραση, Ανίχνευση κίνησης, Μικρόφωνο, Μεγάφωνο

 ■ Ανίχνευση κίνησης, μικρόφωνο, μεγάφωνο, νυχτερινή όραση
 ■ Ανάλυση εικόνας: Full HD, 5.0 Megapixels (2688 x 1520)
 ■ Συχνότητα Wifi: 2.4GHz + 5GHz
 ■ Κάρτα μνήμης: Micro-SD έως 256GB                                                     

(δεν περιλαμβάνεται στην συσκευασία)
 ■ Οριζόντια περιστροφή: 355°
 ■ Κάθετη περιστροφή: 110°
 ■ Γωνία Λήψης: 101° (διαγώνια)
 ■ Τεχνολογία συμπίεσης: H.264/ H.264+
 ■ Τροφοδοσία: USB 5V, 2A

Home Security Camera | Indoor
Κωδικός: GSC-C4

Παρακολουθήστε το σπίτι σας από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε από το Smartphone ή 
το tablet σας.

Με την Full HD εικόνα της, την δυνατότητα ακρόασης και ομιλίας στον χώρο, την 
δυνατότητα καταγραφής και την ευελιξία να συνδεθεί σε 2.4 GHz & σε 5 GHz Wifi, η 
καινούρια κάμερα της GEYER είναι ιδανική για τοποθέτηση σε οποιονδήποτε εσωτερικό 
χώρο. Και όλα αυτά μέσω της εφαρμογής GEYER CAM1 που είναι διαθέσιμη για Android, 
iOS και Windows. 

2.4GHz & 5GHz
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