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Prezentacja firmowa

Kontrola wej cia na posesj  to pierw-

szy krok do jej zabezpieczenia. W dzisiej-

szych czasach standardowym wyposa-

eniem domu jednorodzinnego staje si

system domofonowy lub videodomofono-

wy. Kontrola wej cia na posesj  to pierw-

szy krok do jej zabezpieczenia. Systemy 

domofonowe COMMAX umo liwiaj  kon-

takt g osowy z osob  przy wej ciu, za po-

moc  videodomofonu – mo na tak e j  ob-

serwowa . Standardow  funkcj  systemu 

jest zwalnianie elektrozaczepu zainstalo-

wanego przy wej ciu. Zalety videodomofo-

nu COMMAX zauwa  u ytkownicy pod-

czas obecno ci w domu (cho  np. modu

pami ci czy integracja z systemami alar-

mowymi pozwalaj  wykorzysta  go rów-

nie  podczas nieobecno ci).

Do zabezpieczenia posesji pod nie-

obecno  u ytkowników s u  systemy 

alarmowe oraz monitoringu wizyjnego. 

Monitoring posesji COMMAX/CNB umo -

liwia ci g y zapis obrazu z kamer umiesz-

czonych na jej terenie. Ju  kilka kamer 

CNB odpowiednio zainstalowanych po-

zwala skutecznie obserwowa  miejsca naj-

bardziej nara one na w amanie. Zdalny 

dost p do nagranych informacji przez sie

komputerow  u atwia obs ug  systemu mo-

nitoringu. W po czeniu z systemem alar-

mowym zwi kszy poziom zabezpieczenia 

Twojej nieruchomo ci automatycznie alar-

muj c o zaistnia ej sytuacji (np. poprzez 

wys anie e-maila). Poprawna konfiguracja 

systemu monitoringu COMMAX/CNB po-

zwoli obserwowa  Twój dom nawet pod-

czas Twojej nieobecno ci.

Firma GDE Polska dzia a od roku 1995 

pod pierwotn  nazw  COMMAX® PL, b -

d c jedynym w Polsce przedstawicie-

lem handlowym korea skiego koncer-

nu COMMAX® LTD, który od ponad 40 lat 

specjalizuje si  w produkcji domofonów, 

videodomofonów oraz systemów inter-

komowych. Systematycznie rozszerza-

j c ofert  handlow  o produkty najwi k-

szych wiatowych koncernów, aktualnie 

firma jest dystrybutorem takich marek 

jak Commax, TTI Tech, CNB Technology, 

SCOT, ABAXO. Oferta firmy dost pna

jest w sieci dystrybucyjnej 

(szczegó y na www.gde.pl).

Zabezpiecz posesj  COMMAX-em
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Monitor COMMAX CDV-71AM uzupe nia ofert  firmy w grupie analogowych systemów 

videodomofonowych. Przeznaczony jest do u ytku w domach jedno- lub kilkurodzinnych. Ze 

wzgl du na zastosowanie wysokiej jako ci 7-calowego wy wietlacza LCD wyró nia si  bardzo dobr

jako ci  wy wietlanego obrazu. Monitor CDV-71AM obs uguje dwa panele wej ciowe dzi ki czemu 

mo liwy jest kontakt audiowizualny np. z dwoma furtkami (wraz z funkcj  otwarcia obu wej ) oraz 

dodatkowo dwie zewn trzne kamery CCTV – umo liwiaj ce np. obserwacj  wi kszego obszaru 

podczas rozmowy z odwiedzaj cym (funkcja PIP – picture-in-picture). Zestaw videodomofonowy 

mo e by  rozbudowany o dodatkowe monitory z serii CDV-xxx oraz unifony DP-4VH (dost pne 

w pi ciu wersjach kolorystycznych) z funkcj  interkomu wewn trz budynku. Monitor wyposa ony 

jest w modu  pami ci umo liwiaj cy zapis do 128 obrazów (automatycznie lub r cznie) wraz 

z dat  i godzin . Umo liwia to dodatkow  kontrol  odwiedzaj cych (np. podczas nieobecno ci

domowników). Monitor wspó pracuje z dowolnym panelem wej ciowym w systemie 4- y owym, 

dzi ki czemu mo na skonfigurowa  odpowiedni zestaw dla w asnych wymaga . Ponad 40-letnie 

do wiadczenie firmy COMMAX w projektowaniu elementów systemów videodomofonowych 

pozwala cieszy  si  u ytkownikowi doskona  jako ci  i bezawaryjn  prac  przez d ugi czas.

W a ciwo ci:

• monitor kolorowy 

• wy wietlacz 7” Color TFT-LCD 16:9 

• standard sygna u video PAL/NTSC 

• obs uguje dwa wej cie (dwa panele wej ciowe)

• obs uga kamer CCTV (wy wietlanie PIP 

– picture-in-picture)

• wbudowany modu  pami ci 128 obrazów

• mo liwo  pod czenia dodatkowego monitora 

• wspó praca z unifonami DP-4VR, DP-4VH 

• paging pomi dzy stacjami 

• instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka  

• wspó pracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi 

• zasilanie 230 V

• wymiary: 243 × 168 × 35 mm
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