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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 7–8/2012

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. Kontrola 

wej cia na posesj  to pierwszy krok 

do jej zabezpieczenia. Systemy domo-

fonowe COMMAX umo liwiaj  kon-

takt g osowy z osob  przy wej ciu, za 

pomoc  wideodomofonu – mo na tak-

e j  obserwowa . Standardow  funk-

cj  systemu jest zwalnianie elektroza-

czepu zainstalowanego przy wej ciu. 

Zalety wideodomofonu COMMAX za-

uwa  u ytkownicy podczas obecno-

ci w domu, cho  np. modu  pami ci 

czy integracja z systemami alarmo-

wymi pozwalaj  wykorzysta  go rów-

nie  podczas nieobecno ci.

Do zabezpieczenia posesji pod nie-

obecno  u ytkowników s u  syste-

my alarmowe oraz monitoringu wizyj-

nego. Monitoring posesji COMMAX/

CNB umo liwia ci g y zapis obrazu 

z kamer umieszczonych na jej terenie. 

Ju  kilka kamer CNB odpowiednio za-

instalowanych pozwala skutecznie 

obserwowa  miejsca najbardziej na-

ra one na w amanie. Zdalny dost p

do nagranych informacji przez sie

komputerow  u atwia obs ug  syste-

mu monitoringu. W po czeniu z sys-

temem alarmowym zwi kszy poziom 

zabezpieczenia Twojej nieruchomo ci 

automatycznie alarmuj c o zaistnia-

ej sytuacji (np. poprzez wys anie e-

maila). Poprawna konfiguracja sys-

temu monitoringu COMMAX/CNB 

pozwoli obserwowa  Twój dom nawet 

podczas Twojej nieobecno ci.

Firma GDE Polska dzia a od roku 

1995 pod pierwotn  nazw  COMMAX®

PL, b d c jedynym w Polsce przed-

stawicielem handlowym korea skie-

go koncernu COMMAX® LTD, któ-

ry od ponad 40 lat specjalizuje si

w produkcji domofonów, videodo-

mofonów oraz systemów interkomo-

wych. Systematycznie rozszerzaj c

ofert  handlow  o produkty najwi k-

szych wiatowych koncernów, aktu-

alnie firma jest dystrybutorem takich 

marek jak Commax (systemy domofo-

nowe, wideodomofonowe, interkomo-

we), TTI Tech (radiotelefony r czne, 

CB-radia), CNB Technology (telewizja 

CCTV), SCOT (zabezpieczenia elek-

tromechaniczne), ABAXO (domofo-

ny, wideodomofony). Oferta firmy 

dost pna jest w sieci dystrybucyjnej 

(szczegó y na www.gde.pl).

Zabezpiecz posesj  z COMMAX-em
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