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Kontrola wej cia na posesj  to 

pierwszy krok do jej zabezpieczenia. 

W dzisiejszych czasach standardo-

wym wyposa eniem domu jednoro-

dzinnego staje si  system domofono-

wy lub wideodomofonowy. Systemy 

domofonowe COMMAX umo liwia-

j  kontakt g osowy z osob  przy 

wej ciu, za pomoc  wideodomofo-

nu – mo na tak e j  obserwowa .

Standardow  funkcj  systemu jest 

zwalnianie elektrozaczepu zainsta-

lowanego przy wej ciu. Zalety wi-

deodomofonu COMMAX zauwa-

 u ytkownicy podczas obecno ci 

w domu, cho  np. modu  pami -

ci czy integracja z systemami alar-

mowymi pozwalaj  wykorzysta

go równie  podczas nieobecno ci. 

Ci g e poszerzanie oferty produk-

tów COMMAX umo liwia wybór 

odpowiedniego modelu nie tylko 

ze wzgl du na specyfikacj  tech-

niczn  dostosowan  do w asnych 

potrzeb, ale równie  pod k tem od-

powiedniego wygl du urz dze  do-

pasowuj c go do w asnych aran a-

cji wn trz i ogrodze .

Do zabezpieczenia posesji pod 

nieobecno  u ytkowników s u

systemy alarmowe oraz monitorin-

gu wizyjnego. Monitoring posesji 

COMMAX/CNB umo liwia ci g y

zapis obrazu z kamer umieszczo-

nych na jej terenie. Ju  kilka kamer 

CNB odpowiednio zainstalowanych 

pozwala skutecznie obserwowa

miejsca najbardziej nara one na 

w amanie. Zdalny dost p do na-

granych informacji przez sie  kom-

puterow  u atwia obs ug  systemu 

monitoringu. W po czeniu z syste-

mem alarmowym zwi kszy poziom 

zabezpieczenia Twojej nieruchomo-

ci automatycznie alarmuj c o zaist-

nia ej sytuacji (np. poprzez wys anie 

e-maila). Poprawna konfiguracja sys-

temu monitoringu COMMAX/CNB

pozwoli obserwowa  Twój dom na-

wet podczas Twojej nieobecno ci.

Firma GDE Polska dzia a od 

roku 1995 pod pierwotn  nazw

COMMAX®PL, b d c jedynym 

w Polsce przedstawicielem han-

dlowym korea skiego koncernu 

COMMAX®LTD, który od ponad 

40 lat specjalizuje si  w produk-

cji domofonów, wideodomofonów 

oraz systemów interkomowych. 

Systematycznie rozszerzaj c ofert

handlow  o produkty najwi kszych 

wiatowych koncernów, aktualnie 

firma jest dystrybutorem takich ma-

rek jak Commax (systemy domofono-

we, wideodomofonowe, interkomo-

we), TTI Tech (radiotelefony r czne, 

CB-radia), CNB Technology (telewi-

zja CCTV), SCOT (zabezpieczenia 

elektromechaniczne), ABAXO (do-

mofony, wideodomofony). Oferta fir-

my dost pna jest w sieci dystrybu-

cyjnej (szczegó y na www.gde.pl).

Zabezpiecz posesj  z COMMAX-em

GDE POLSKA 

W osa , ul. wi tnicka 88

32-031 Mogilany

tel. 12 256 50 25, 12 256 50 35 

GSM: 697 777 519

faks: 12 270 56 96
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