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Artyku  promocyjny

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 videodomofonowy.

Systemy domofonowe COMMAX 

umo liwiaj  kontakt g osowy z oso-

b  przy wej ciu, za pomoc  videodo-

mofonu – mo na tak e j  obserwo-

wa . Standardow  funkcj  systemu 

jest zwalnianie elektrozaczepu zain-

stalowanego przy wej ciu. Wi kszo

modeli posiada tak e mo liwo  ob-

s ugi drugiego wej cia na posesj  (do-

datkowa furtka) oraz otwarcia bramy 

automatycznej. Zalety videodomofo-

nu COMMAX zauwa  u ytkowni-

cy podczas obecno ci w domu – cho

np. modu  pami ci zapami tuj cy ob-

raz z paneli wyposa onych w kamery 

czy integracja z systemami alarmowy-

mi pozwalaj  wykorzysta  go równie

podczas nieobecno ci.

Klient szukaj cy rozwi za  domofo-

nowych lub videodomofonowych dla 

posesji czy domu mo e wybiera  po-

mi dzy kilkudziesi cioma modelami 

urz dze : od najprostszych systemów 

domofonowych (np. zestaw DP-20HR / 

DR-2G) poprzez videodomofony czar-

no-bia e (np. DPV-4AE / DRC-4BAN) 

ko cz c na kolorowym systemie in-

terkomowym (CAV-71B / CDS-4CM 

/ DRC-4CH).

Wszystkie domofony f i rmy 

COMMAX charakteryzuj  si  bar-

dzo prost  instalacj , wysok  jako ci

wykonania, niezawodno ci  oraz no-

woczesnym wzornictwem. Cechy te 

sprawiaj , e s  one ch tnie wybie-

rane przez osoby poszukuj ce pro-

stego a zarazem trwa ego systemu 

do komunikacji z furtk  wej ciow .

Domofonowe stacje bramowe mo -

na dowolnie dopasowa  do wygl du

ogrodzenia. W zale no ci od modelu 

mo na je zamontowa  w sposób pod-

tynkowy lub natynkowy.

Videodomofony COMMAX cechuj

niepowtarzalnym wzornictwem oraz 

równie prost  instalacj  jak systemy 

domofonowe (dwie dodatkowe y y

dla sygna u wizyjnego). Klient mo e

wybra  z wielu rodzajów dost pnych 

kamer dostosowuj c wygl d i parame-

try kamery do swoich wymogów. 

Niezawodno  elementów pozwala 

cieszy  si  dzia aniem sprz tu przez 

d ugie lata. Jako  i design monito-

rów zosta  doceniony przez wiele 

organizacji, popieraj c wybór licz-

nymi wyró nieniami i nagrodami. 

Ponad 42-letnie do wiadczenie firmy 

COMMAX w projektowaniu i produk-

cji systemów domofonowych i vide-

odomofonowych oraz wysoka pozy-

cja na rynku owocuje niezawodnymi 

produktami dostosowanymi do wy-

maga  klientów.

Systemy domofonowe lub videodo-

mofonowe z regu y steruj  otwarciem 

wej cia na posesj  (np. furtk ). Aby 

zrealizowa  taki uk ad niezb dny jest 

elektrozaczep. 

Zgodnie z zasad  „ka dy a cuch 

jest tak silny jak silne jest jego naj-

s absze ogniwo” musi to by  urz dze-

nie równie niezawodne.

Takimi cechami charakteryzuj

si   elektrozaczepy SCOT. Wysoka 

jako  wykonania, uniwersalno  na-

pi cia zasilaj cego oraz dodatkowe 

funkcje (np. podtrzymanie otwarcia 

furtki) sprawiaj , e elektrozaczepy 

SCOT staj  si  nieodzownym elemen-

tem systemów videodomofonowych 

COMMAX.

Do zabezpieczenia posesji pod nie-

obecno  u ytkowników s u  syste-

my alarmowe oraz monitoringu wi-

zyjnego.

Monitoring posesji COMMAX/CNB 

umo liwia ci g y zapis obrazu z kamer 

umieszczonych na jej terenie. Ju  kil-

ka kamer CNB odpowiednio zainsta-

lowanych pozwala skutecznie obser-

wowa  miejsca najbardziej nara one

na w amanie a odpowiednia kompre-

sja obrazu umo liwi nagranie w reje-

stratorze nawet 60 dni filmu. Zdalny 

dost p do nagranych informacji przez 

sie  komputerow  u atwia obs ug  sys-

temu monitoringu. W po czeniu z sys-

temem alarmowym zwi kszy poziom 

zabezpieczenia Twojej nieruchomo-

ci automatycznie alarmuj c o zaist-

nia ej sytuacji (np. poprzez wys anie 

e-maila lub sms-a). Poprawna konfigu-

racja systemu monitoringu COMMAX/

CNB pozwoli obserwowa  Twój dom 

nawet podczas Twojej nieobecno ci. 

Integracja systemu monitoringu z vi-

deodomofonem tworzy spójny sys-

tem podgl du „na ywo” oraz pozwala 

przegl da  histori  nagra  z dowolnej 

kamery pod czonej do systemu.

Systemy zabezpieczaj ce posesj ,

takie jak domofony, videodomofony, 

elementy telewizji CCTV wymagaj

odpowiedniego monta u. Ka dy za-

bezpieczany obiekt wymaga dok adnej 

analizy pod k tem potrzeb i specyfi-

ki instalacji. Mimo e  sama instalacja 

urz dze  nie jest skomplikowana, zale-

ca si  zleci  j  wyspecjalizowanej firmie 

z do wiadczeniem, która pomo e dobra

odpowiedni sprz t oraz prawid owo po-

czy wszystkie jego elementy.

Wy cznym przedstawicielem na te-

renie Polski firm COMMAX, SCOT, CNB 

jest firma GDE POLSKA. Rozbudowana 

sie  dealerska firmy umo liwia kliento-

wi uzyskanie fachowej pomocy przed, 

podczas i po zakupie sprz tu niezb d-

nego do zabezpieczenia jego posesji 

(szczegó y na www.gde.pl).

Zabezpiecz posesj  COMMAX-em

GDE POLSKA 
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