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Systemy wideodomofonowe COMMAX
Marka COMMAX to wysokiej jako ci produkty umo liwiaj ce 
zbudowanie pewnego i niezawodnego po czenia audio-wideo 
pomi dzy wej ciem na teren posesji a odbiornikiem w domu. Szeroki 
wybór zarówno paneli wej ciowych, jak i odbiorników pozwala na 
dostosowanie systemu do indywidualnych wymaga  Klienta, a du e
mo liwo ci rozbudowy systemu sprostaj  oczekiwaniom w dziedzinie 
funkcjonalno ci. 

Jako  i design monitorów zosta  doceniony przez wiele organizacji, 
które wyró ni y szereg produktów licznymi nagrodami. Proste 
po czenie z innymi systemami (kontrola dost pu, system monitoringu) 
zwi ksza funkcjonalno  systemu wideodomofonowego – sterowanie 
dodatkowymi wej ciami, bram  wjazdow , podgl d z dodatkowych 
kamer monitoringu, po czenie audio z dodatkowymi monitorami czy 
unifonami  – funkcje te s  dost pne z poziomu monitorów COMMAX.

Elementy wykonawcze kontroli dost pu SCOT
Dope nieniem kontroli dost pu do posesji za pomoc  wideodomofonu 
s  elementy wykonawcze (elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne) 
oraz akcesoria dodatkowe (przyciski wyj cia, radiolinie, kontrolery 
przej cia). Wysoka jako  i niezawodno  produktów SCOT pozwala 
zapewni  odpowiedni  ochron  i komfort u ytkowania posesji.

Systemy monitoringu wizyjnego MAZi
Monitoring – coraz cz ciej wykorzystywane w budownictwie 
jednorodzinnym narz dzie poprawiaj ce komfort i bezpiecze stwo. 
Szeroki wybór produktów MAZi – analogowych, HDTV, IP – pozwala na 
zbudowanie prostych i niezawodnych systemów pogl du i rejestracji 
obrazu. Pod czenie do domowej sieci LAN pozwala na podgl d obrazów na 
ywo, a tak e zapisanych zdarze  na komputerach domowych. Darmowa 

aplikacja na systemy Android oraz iOS umo liwia tak e zdalny monitoring 
posesji za pomoc  urz dze  mobilnych. 

GDE POLSKA – importer i dystrybutor produktów 
zapewniaj cych komfort i bezpiecze stwo w Twoim domu

GDE POLSKA
W osa , ul. wi tnicka 88

32-031 Mogilany
tel. 12 256 50 25, 12 256 50 35

biuro@gde.pl, www.gde.pl

BD5 gde.indd 195BD5 gde.indd   195 2018-04-25 11:17:412018-04-25   11:17:41


